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Het Heemkundig Genootschap "Land van Rode"
vijf jaar oud
Het Heemkundig Genootschap " Land van Rode " werd ge
sticht de 7de j un i 1 968 en kan dus i n 1 973 zij n vij fj arig bestaan
gedenken. I n dit derde j aarboek dat het vij fde j aar afsluit
wensen wij even terug te blikken op de bedrij vigheid der voor
bije j aren .
1969
Zondag

23 maart :

Zondag

20 april

Zondag

1 1 mei

Zondag

5 okt.

Zondag

9 nov.

Vrij dag

1 2 dec .

bezoek aan Schelderode en Melsen
( dhr. J. De Coker ) .
bezoek Munte ( kasteel ) en Balegem
( steengroeven ) .
wandeling doorheen het oude Gent
( Prof. Verhulst ) .
klank- en lichtspel , Belfort
( dhr. L. Lekens ) .
kasteel te Laarne, tentoonstelling Go
thische beelden .
voordracht over Gentbrugge
( dhr. Waeytens en dhr. Patoor ) .

1970
Zondag

1 5 febr.

Zondag

1 5 maart :

Zondag

1 2 april

Zondag

10 mei

bezoek aan het Muzeum voor Volks
kunde, Gent ( dhr. L. Lekens ) .
bezoek aan het Bij loke Muzeum te
Gent ( dhr. L. Lekens ) .
Bottelare, ontvangst ten gemeentehui
ze, bezoek aan kerk en voormalig
klooster.
bezoek aan kerk en kasteel te Beerle
gem, kerk Paulatem ( dhr. L. De Wil
de ) .
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Zondag
Zaterd.

2 1 j uni
1 9 sept.

Zondag

1 8 okt.

Provinciaal domein te Wachtebeke.
bezoek aan het Rij ksarchief, Geraard
Duivelsteen .
Schoolmuzeum, voormalige St .-Pieters
abdij .
voordracht door dhr. G. Waeytens.

Donderd . 1 9 nov.
1 971
Zondag
Zondag
Zondag

1 4 febr.
1 4 maart
1 8 april

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

20 j uni
5 sept .
26 sept .
24 okt.

Stadhuis te Gent ( dhr. L. Lekens ) .
Privaat muzeum, Kollege Melle.
St .-J an De Deo, voormalig Karthuizer
klooster, Gent ( dhr. L . Lekens ) .
Kasteel Ooidonk .
Kasteel Wannegem-Lede.
Kasteel Leeuwergem.
S t .-Gregorius-inrichting, Gentbrugge.

1972
Zondag

1 3 febr.

Zondag
Zondag

1 2 maart
1 6 april

Zaterd .

6 mei·

Zaterd.

27 mei

Zondag

24 sep t .

Zaterd .

2 1 okt.

Zondag

1 9 nov.

Proefhoeve der Faculteit voor Land
bouwwetenschappen Melle.
Klooster der Paters Discalsen, Gent.
Bibliotheek der Rij ksuniversiteit, Gent
( dhr. 0. Giraldo ) .
Hoger Rij ksinstituut voor tuinbouw te
Melle.
Provinciale dag Verb . Heemkr. O.-Vl.
te Gentbrugge.
Campo Santo, St .-Arnandsberg
( dhr. L . Lekens ) .
Klooster der Paters Augustij nen, Gent
( dhr. Weze ) .
Privaat Muzeum en St.-Lukasinstituut,
Gent.

Onze j aarboeken gaven tot heden een beperkt den kb eld
van wat in onze gemeenten aan de vergetelheid kan ont rukt
worden . Een uitgestrekt werkterrein wacht nog op ontginning.
Een taak is ons opgedragen die naar wij hopen te g leg n r
tij d door ijverige handen en niet aflatende speurzin zal aan
gevat worden . Moge het reeds gepresteerde de belang telling
wekken en anderen tot medewerking aanspor n .
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Heemkunde en Cultuur

Wanneer wij cultuur noemen, het geheel der bedrij vigheid
waardoor de mens boven de natuur als dusdanig uitreikt,
staan wij voor een onoverzichtelij k veld waarin de heemkun
dige naar hartelust kan grasduinen , tenminste zo is onze
eerste indruk. Sommigen zullen wel wat huiverig staan om
de heemkunde als cultuurstudie te bestempelen . Wij voelen
intuïtief aan dat er wel degelij k een onderscheid tussen beide
dient gemaakt en nochtans dringt zich ook een niet te ontken
nen verwantschap op . · Heemkunde heeft wel degelij k iets met
cultuur te maken, ze staat er zelfs m iddenin. Haar belang
stelling gaat inderdaad uit naar de mens, zij n bezigheden en
prestaties in het raam van zij n onmiddellij ke omgeving, verwe
ven in het netwerk van zij n maatschappelij ke verhoudingen
en gezien in het perspectief van de plaatselij ke historische
ontwikkeling.
Zulke bepaling zegt ons feitelij k nog onvoldoende. Een ver
dieping van haar zin is vereist om de heemkunde in het ver
schij nsel der cultuur in te voegen .
Vooreerst valt het ons op dat de heemkunde zich niet richt
naar de studie der hogere cultuurvormen, zoals kunst, weten
schap en techniek . Deze bestrij ken immers een terrein dat het
kleine gewest overschrijdt, zoals een cul tuurschepper zij n
heem ontgroeit ten bate van een nationale of internationale
betekenis. Heemkundig zal men wel met genoegen wijzen op
figuren die de lokale betekenis te boven gaan en het plaatselij k
eigene uitdragen, maar daarmee verdwijnt hun beperktheid
die hen bel angrij k maakte voor de heemkunde .
9
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Dat leidt ons ertoe de heemkunde te vergelij ken met een
soort bodemonderzoek van de grond waaruit cultuur ont
spruit, de grond waar de scheppende vermogens van de volks
mens tot uiting komen en waar de volksmens zich doet gelden
als kunstenaar, psycholoog, uitvinder, enz., vaak zonder zich
daar zelf van bewust te zijn. De heemkunde richt zich naar
dat terrein waar de naamloze volksmens zij n beperkte maar
waardevolle bij drage levert op alle gebieden van het leven die
gaan van naamgeving, taalvorming, vakmanschap, werktuig
bouw, stij lvorming, tot het vormen van maatschappelij ke
gewoonten.
I n die gedachtengang kunnen wij de grote cultuurscheppers,
in vele gevallen, als diegenen aanzien die uit de teeltbodem
van het volksleven, met ruime, soms geniale blik, de synthese
maken die hen in staat stelt op hoger niveau scheppend op te
treden . Dat fei t stellen wij vast doorheen heel onze geschiede
nis, i n het bij zonder i n die tij den waar onze Vlaamse en
Nederlandse kunst en cultuur hun hoogtepunten bereikten.
Hetzelfde geldt trouwens voor elke cultuurgemeenschap .
Heemkunde richt zich dus blij kbaar naar het substraat waar
alle cultuurvormen hun voedende elementen vinden, n l . het
volksleven in zij n boeiende wisselwerking tussen de mens en
zij n omgeving, waaruit ook het leven zij n eerste zingeving en
inhoud ontvangt .
Werkt cultuur zich tot hogere verfij nde, aristocratische
vormen op, dan dreigt wel het gevaar van gekunsteldheid en
vervreemding, wanneer de maatschappelij ke bovenlaag haar
binding met de volksmens verliest . Los van haar teeltbodem,
het volksleven, wordt cultuur een eigengereide formele abstrac
tie, die ten prooi kan vallen aan de waan en de aanmatiging
van een kaste die in zelfzucht de bodem uitput en laat ver
kommeren. De oorspronkelij ke bron, die het volksleven is,
vervult een onmiskenbaar culturele rol door zij n spontane en
onbewuste scheppingskracht, die evenwel de veredelende
invloed van een intelligentia behoeft om haar te behoeden
tegen vervlakking en verruwing.
De heemkunde kan het bewustzij n van deze noodzakelij ke,
algemeen menselij ke verbondenheid, in zij n volle concr et
heid, levendig houden, tegen de kosmopolitische nivell ring
van een modern wereldbestel in, dat ons bedreigt.
Voor die verbond enheid zij n de kleine gemeen chappen d
eerste kernen of krachtp olen waarin de menselij ke p r oon tot
n volk of
zij n recht kan komen en die kunnen uitgroei en tot
tot een cultuurg emeensc hap .
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Deze kernen veil ig stellen betekent de bron van het mens
zij n levensecht bewaren. Daartoe is echter meer nodig dan
enkel het verzamelen van gegevens, het ophopen van docu
mentatie en wetenswaardigheden , die men bij gelegenheid
"
"wetenschap wenst te noemen .
Van groter belang is het tot stand brengen van een geestes
gesteldheid die eerbied en schroom betoont voor de grond
van onze levensmogelij kheden, voor o ns historisch gegroeid
en door arbeid van generaties opgebouwd milieu, voor elk
ding dat een levenswaarde uitmaakt, tenslotte voor de mens
zelf. Een levenshouding die vreugde kan scheppen in de een
voudige dingen die een afstraling zij n van de diepere zin van
het leven.
De vraag kan gesteld worden of dergelij ke geesteshouding
mogelij k is in onze tegenwoordige wereld, of zij verenigbaar
is met onze huidige cultuur ?
Wij zij n zeer dicht bij de waarheid, wanneer wij aannemen
dat onze moderne westerse beschaving beheerst wordt door
een technische gerichtheid, die alles ziet als voorwerp dat
dienstig is of kan zij n voor behoeftebevrediging. De enige
waarden die daarin erkend worden zij n de economisch-sociale,
gesteund door een onvoorwaardelij k geloof in het alvermo
gen der menselij ke rede en in de volstrekte kracht van de
technische vaardigheid van het menselij k kunnen .
Deze drij fveren hebben de eeuwigheidszin verdrongen en
vervangen door categorieën van nut en bruikbaarheid. Zelfs
de medemens wordt daarbij tot obj ect verlaagd zonder dat
nog een plaats gegund wordt aan het autonome subj ect .
Dat ontstellende feit dat zij n volle uitdrukking krijgt i n de
psychologisch-sociologisch-economische benadering van alle
menselij ke problemen werkt verder in het dagelij ks leven dat
iedereen via zijn " informatie " als minicomputer te verwerken
krij gt. De grondeloosheid van het menselij k wezen is vergeten
want hij is vervallen tot produkt van de maatschappij . En
deze toestand wil men graag aanvaardbaar maken door hem
ook in het verleden te proj ecteren .
Zelfs in ons huidig onderwij ssysteem is geen sprake meer
van mensenvorming, enkel nog van informatie en groepswerk .
De eeuwenoude westerse persoonlij kheidstraditie is het zwij
gen opgelegd.
Ook het eenvoudige ongedwongen menselij k samenzij n loopt
gevaar. Kunnen wij de geïnternationaliseerde ontspannings
vormen zoals film, show of tv-quiz anders bestempelen dan
11
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als een klip waarop elk origineel volksleven schipbreuk moet
lij den ? De receptief-willoze, ontspanning zoekende mens is
een dankbaar voorwerp voor marktanalyse geworden .
Ook andere i nvloeden die wij als cultureel waardevol aan
zien werken enigermate de nivellering in de hand : technische
vooruitgang, algemene verspreiding van wetenschappelij ke
kennis en kunstzin, zij stellen zulkdanige eisen aan een door
snee-individu dat zij voor de meesten slechts een oppervlak
kige contactname veroorloven of in andere gevallen tot een
eenzij dige belangstelling leiden . Wij zouden zelfs geneigd
zij n te zeggen dat overvloed aan cultuur boven een bepaalde
graad geen verdere geestelij ke verrij king meer brengt evenals
overdadige weelde de geest verarmt .
Een ander gevaar schuilt in de gecommercialiseerde cultuur
vormen die grote gebieden bestrij ken . Een eigenaardigheid
van een bepaalde streek kan wel met winstoogmerken alge
meen verspreid worden, maar wordt buiten zij n oorspronkelij k
gebied kunstmatig, ten hoogste een wetenswaardigheid of een
curiositeit die tenslotte een vervlakkend cultuursyncretisme
zonder eigen gelaat in de hand werkt . Zo voert onze cultuur
industrie tot een smaakdirigisme. Schoonheids- en waarheids
beleven, die normaal hand in hand gaan, worden vervangen
door mode en gril, die geen ruimte meer laten aan enig schep
pend initiatief. Regionale kleding, bouwtrant, woninginrich
ting, werkwijzen, gebrui ksvoorwerpen zij n verdrongen door
rationele onpersoonlij ke vormgeving, naamloos comfort, en
beheerst door massaproduktie en handelstechniek. Creativiteit
moet wij ken voor produktiviteit ; authenticiteit voor nuchter
heid ; persoonlij kheid voor ondoordachte kritische pose. Wat
onze geïndustrialiseerde maatschappij ons biedt kan ten
hoogste als een geprefabriceerd milieu bestempeld worden .
De technische vooruitgang voor dat alles verantwoordelij k
stellen ware even onbedacht als dwaas . Al het goede dat het
mensdom in de loop van zij n geschiedenis ten deel viel werd
op de een of and re wij ze misbruikt. Wij dienen steeds reke
ning te houden met de schaduwzij de in het menselij k wezen
waardoor in beslissende ogenblikken van de geschiedenis met
verblinding en demonische hartstocht de weg van verval of
geestelij ke ondergang gekozen wordt . Het zou echter een
onvergeeflij ke fout zij n dat verval als een natuurnoodzak lij k
proces te aanvaarden en te ondergaan .
Van het grootste belang is de aard van de tegenwoo rdig v r
vreemding in zij n diepste grond te doorzien . Hierme rak n
r htwij echter de levensbes chouwelij ke problem n di
12
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streeks samenhangen met de Grieks-j oods-christelij ke grond
slagen van het westers denken, die ons voor een keuze stellen
die definitief beslissend is voor de toekomst van onze bescha
ving, die in haar technisch stadium uitermate gevaarlij ke moge
lij kheden biedt .
Onze heemkundige gezindheid kan wellicht, oppervlakkig
gezien, traditioneel aandoen, maar is in werkelij kheid een
openheid en een ontvankelij kheid voor blijvende waarden en
cultuurgoederen waarvan het voortbestaan van onze bescha
ving afhangt . In onze oude steden vertegenwoordigen de histo
rische gebouwen en wij ken, meer dan toeristische beziens
waardigheden ; in onze landschappen, voor zover nog een
ongeschonden rest bestaat, is meer te vinden dnn ruimte, rust
en gezonde lucht ; achter de verdwenen volksgebruiken, kle
derdrachten e.d. stak een ziel die wij verloren hebben ; in de
traditionele-ambachten zoeken wij , afgezien van de ongunstige
arbeidsvoorwaarden, een arbeidsvreugde die onze tij d van
sociale vooruitgang niet meer ken t . Maar dat diepere is slechts
aan te voelen als wij de wetenschappelij ke technische geest
in ons tot zwijgen brengen . De teleurgang van ons levensmilieu
is enkel tegen te gaan door een algemene metanoïa, een beke
ring tot een nieuwe geest, een nieuwe mensheid, die in de
leer gaat bij het edele dat in de vroegere generaties leefde,
maar overwoekerd werd door datgene wat ons heden tot een
nihilistische, tot een gelaten wanhoopsstemming heeft gedre
ven.
De dreiging, waarvan men zich allerwegen meer en meer
bewust wordt, is zeker de verklaring voor de toenemende be
langstelling voor alles wat met heemkunde in betrekking staat.
Doch enkele goed bedoelde initiatieven betekenen nog geen
succes. Onze tijdsgeest bracht het manager-type voort dat
ons bestuurt en regeert . Ook in de rangen waar de beslissingen
getroffen worden, moet nog een nieuwe geest vaardig worden .
In de gezamenlij ke verantwoordelij kheid ervaren wij de gron
dige eenheid van het mensdom.
In weerwil van onze eigen goede mening moeten ook wij op
onze hoede zij n voor eigen inconsequenties, want indien wij
tot een natuurecht menselij k leven willen komen , moeten
wij allen veel prij sgeven van wat onze materiële cultuur als
onmisbaar voorspiegelt en waaraan wij ons betere ik verliezen .
Reeds lang geleden luidde de waarschuwing : " Zo gij niet
wordt als kinderen". " , kinderen, vrij van de uitwassen van
het kwaad dat in elke cul tuur verdisconteerd is.
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Uit het archief van het hof "De Guchteneëre"

Het eertijds omwald hof De Guchteneëre " gelegen op de
"
wij k " de Drieschen " is wel een van de oudste hofsteden van
Gentbrugge.
Het ligt links van de weg die vertrok bij de Kerkwegel aan de
herberg De H aezewind ( nu hoek Klokstraat en Achterdries ) en
verder loopt over de Grote Dries naar de Bosstraat.
Twee van onze vroegere burgemeesters werden er geboren :
Jan Baptist De Guchteneëre, landbouwer ( 0 1 6 j uni 1 779 ) , hij
was 1 8 j aar burgemeester ( van 1 836 tot 1 855 ) en overleed op
de hofstede op 1 8 december 1 870. Hij was gehuwd met Bar
bara Van Der Haegen ( geboren te Gentbrugge op 1 8 december
1 795 en er overleden op 7 mei 1 863 ) . Zij n zoon Karel Lodewijk
werd geboren op 3 1 j anuari 1 834, was burgemeester van 1 876
tot 1 89 1 en overleed op 7 september 1 898 . Zij n echtgenote was
Melania Coene ( 0 Gent 26 september 1 837, t Gentbrugge 6 no
vember 1 9 1 8 ) .
Bepaalde delen van het hof stammen nog uit de middeleeu
wen, de bouwstenen, versieringen aan deurposten, oude haard
met gebeeldhouwde figuren in Balegemse steen wijzen op een
ver verleden. In de oude archieven der familie De Guchteneëre
zoeken wij vruchteloos naar aanwijzingen nopens het ontstaan
van het hof.
Op het plan van Horenbaut 1 6 1 9 zien wij heel duidelij k de
boogvormige toegangspoort met voorwal en het huis zonder
stallingen.
14
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Hof De Guchteneëre, omstreeks 1940
Binnenkoer met rechts het oorspronkelijk woonhuis

Hof de Guchteneëre, woonkamer (foto 1935)
Bij de schoorsteen :
Virginie De Guchteneëre(t) en haar zoon Edmond Vervalcke
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Zijkant van schoorsteen
(Hof De Guchteneëre)
Gothische kop in Balegemse steen

Een van de eigenaars heeft indertij d het huis van plaisance
omgebouwd. Nu nog kan men bemerken hoe de bijgebouwen
later zij n opgetrokken .
Ook moet dan de voorwal opgevuld zij n en de brug vóór
de toegangspoort afgebroken . Eertij ds stonden vóór de poort
twee oude lindebomen, hetgeen erop schij nt te wijzen dat het
vroeger een heerlij kheid was.
De oude inrijpoort met boog, is later dichtgemetseld en ver
vangen door een hoge rechthoekige poort waar de hooikarren
gemakkelij k konden binnenrij den . Dat het hof eertijd wel
een beregoed geweest is blij kt overigens uit e n verkoopakt
uit 1 762 waar het " een huis van plaisance " genoemd wordt .
16
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Op de kaart van Popp rond 1 840 vinden wij de hofstede ver
meld onder kadastraal nummers A 359 tot en met 364. Daar is
de voorwal reeds verdwenen en staan de stallingen aangeduid,
alsook de nieuwe rechthoekige poort . Tij dens het b urgemees
terschap van Jan Baptist, werd het nevenhuisj e als ontvangerij
der gemeente· gebruikt.
De oudste verkoopakte waarover men nog beschikt dateert
uit 1 750:
1 750
Ten jare 1 750 is de hofstede verkoch t aan Joannes Vervaet
voor de som van 1 10 ponden groot, vlaamsch sterk wisselgeld "
ende alsoo niemand meer en was b iedende, nach te vaarder, en
verhooghd, is de selve derde en leste Keerse uitgegaen ". " Een
hofstedeken met huys ende Hof van Plaisance ghestaen ende
ghelegen binnen de prochie van Ghendtbrugghe opden Driesch
met de uytplant op den selven Driesch ende de boomen ende
cattheylen daer op staende ende mede gaende, sorterende on
der d'Heerlijckhede van Ten Hove, suyt, ender West daer aen
den heere der selve Heerlijckhede, Noort den voorseyden
Driesch, Oost den advocaet Cloosterman synde het speelhuys
onverpacht, ende het hofstedeken gebruyckt bij de naerschre
ven conditien : "Allen den ghonnen die dese presente sullen
sien ofte hooren lesen, schepenen van Ghedeele raeden ende
paisierder der Stadt Ghent, salut met kennisse der Waerheyt
doen te weten, ende ten versoecke van den Advocaet D'Heer
ende Meester François van de Vyvere. In ons wettelijck ghe
bannen ordinaire Vierschaere, met het branden van dry distin
cke keerssen voluntairenyck à la haulche ende meest biedende
de naeste te coope gheveylt hadden de naer gescheven goeden.
geteekend koper Joannes Vervaet
verkoper Frans Vande Vivere
In een andere akt van 1 762 vinden we dat Joannes Vervaet
hetzelfde hof verkoopt aan Pieter Joannes de Bock
1762
Hedent daete onderschreven, bekent : Joannes V ervaet woo
nende op Ledeberg, wel deughdelyck ende tergoeder trouwens
verkocht te hebben soo hy doet by desen renten behouden ende
proffyttes van Pieter Joannes de Bock Filius François die van
gelycken bekent gecocht te hebben een hofstedeken met een
huys ende hof van plaisance gestaen ende gelegen b innen de
prochie van Ghendtb rugghe op den Driesch, met den uytplants
17
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opden selven Driesch ende hoornen ende catheylen daerop staen
de ende medegaende, sorterende onder de H eerlyckhede van ten
Hove, S uyt ende West daeran den Heere der selver heerlyckhe
de N oort den voorsyden Driesch Oost gebruyckt by den advo
caet Cloosterman waarvan het achterste huys wort gebruyckt
by Jacob us Van de Velde ende het andere onbewoont synde met
welcke grootte ende gelegen theden den cooper hem is conten
terende als hem bekent synde sonder dat hy vercooper gehau
den is eenige sulcke maete te moeten lever.en, synde deze coop
gedaen voor ende om me de somme van elf hondert vyftigh
gulden courant geit, boven diens moet den cooper t'syneJ?.
laste hebben ende b ehouden de capiteelen van de heerlyck
kerkelycke aerm ofte ander onlossenyck rentiers, waervan het
selve vercocht goet saude mogen subject wesen ende sullen de
achterstelle van diers by den vercooper gesuivert worden tot
ten lesten valdagh van dezen loopende jaere 1 762
1 1 November 1 762 geteekend
Joannes V ervaet.
Kort na 1 762 moet het hof in bezit gekomen zij n van Pieter
De Guch teneëre. Een verkoopakt daaromtrent konden wij niet
terugvinden. Pieter De Guchteneëre ( t24 augustus 1 820 ) was
gehuwd met Joanna Deunynck ( t 1 7 februari 1 824 ) . Zij waren
de ouders van Jan Baptist De Guchteneëre.
Een akt van 2 1 -2- 1 8 1 9 vermeldt dat Pieter De Guchteneëre
en zij n vrouw Joanna Deuninck de hofstede nu verhuren aan
hun zoon Jan Baptist " landman bij deselve syne ouders woo
nende " .
Het familiearchief van de familie De Guchteneëre bevat ver
der heel wat interessante dokumenten, niet alleen pachtbrieven,
doch ook andere bescheiden die ons een kij kj e geven op be
paalde toestanden . Jammer genoeg zij n veel merkwaardige
stukken verdwenen zodat wij vaak voor leemten komen te
staan. Verschillende stukken stammen uit de tij d van de Franse
bezetting en geven ons een denkbeeld van de zware lasten die
onze bevolking toenmaals te dragen had . Daaruit blij kt boven
dien dat Jan Baptist toen reeds een min of meer officiële taak
vervulde, zoals blij kt uit het volgend stuk.
Op 2 1 april 1 8 1 2 diende Jan Baptist De Guchteneëre een lij t
in van de paarden gebruikt i n de gemeente. Per paard en per
dag moest men een stuiver belasting betalen. Jan Bapti t D
Guchteneëre en Guillaume De Reuse moesten het geld ophal n
en dit afgeven bij Sieur Jean Colle, ontvanger der b la ting n.
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Hier volgt een lij st van de eigenaars van paarden. Onze ge
meente telde op 1 april 1 8 1 2 tweeënvij ftig paarden .
paarden

paarden
Geeraerd De Cuyper
Jacobus Colman
Jacobus Platyau
J eannes Claeys
Jacobus De Cuyper
Weduwe De Mey
Van Mosselvelde
Francies Colman
J udocus van Loo ver
Pieter Mortier
Constant De Vos
Dominicus Vande Velde
Louis Van Der Haegen
Adriaan Claus
Geeraert Van Hoorde
Francies Lachaert
Guillaume De Reuse
Jacobus De Munter

2
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1

Livinus De Wilde
August De S mul
Karel Eeckman
Francies van Maldeghem
Bernardus vande Putte
Angelus de Guchteneëre
Pieter de Guchteneere
Karel Van de Walle
Joannes Vervalcke
Marij ke Ongenaet
Livinus De Kesel
Guillaume De Smet
Joannes De Jaeger
Pieter van Hoorde
Weduwe De Buck
J udocus Versypt
Geeraet Bosman

1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1

Op 24 november 1 8 1 3 moet de gemeente 5 geheel gesloten
rij tuigen leveren elk met twee paarden dit volgens bevel van
de Commissie van oorlog. Zij moesten afgeleverd worden aan
Sieur Rappé in het militair Hospitaal te Gent . Volgende per
sonen werden opgeëist om de rij tuigen en paarden ter bestem
ming te brengen
Van Mosselvelde
De Reuse
Laechaert
Const. De Vos
Van Hoorde
Gerard Bosman
P. De Guchteneëre
De Jaegher
Louis Vander Haegen
Fr. Pourceau

1 rij tuig met 1
1
1 rij tuig met 1
1
1 rij tuig met 1
1
1 rij tuig met 1
1
1 rij tuig met 1
1

paard
paard
paard
paard
paard
paard
paard
paard
paard
paard

Dit bevel moest uitgevoerd worden door Pierre Van Achte,
burgemeester te Gentbrugge van 1 808 tot 1 8 1 6 .
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U i t een ander stuk blij kt dat Jan Baptist De Guchteneëre
samen met J . Van De Velde als rij ksschatters aangesteld zij n
en op 1 8 maart 1 822 de taxatie en telling opnamen betreffende :
1.
2.
3.
4.

de huurwaarde van al de woningen te Gentbrugge,
het aantal deuren en vensters aan iedere woning,
het aantal haardsteden,
de waarde van het meubilair in de huizen.

Tenslotte laten wij hierbij nog een paar dokumenten volgen
waaruit een heemkundige en fol kloristische toon opklinkt, en
waarbij Jan Baptist de Guchteneëre betrokken was, hetzij als
burgemeester hetzij als oud-burgemeester.
Mijnheer
Verklaert met eerb ied Dominicus Hendrickx schipper te Bel
lem, dat hij deezen naght ten een uren omtrent Heusden veer
liggende met zijn schip, door schipper Charle Louis Claeys
woonagtig te Gent buiten de B rugsche poort op zijn schip is
gevaren geweest, en naer dat hij hem geobserveert hadde wat
gevaer hij daer konde door lijden, heeft den genaemden Claeys
alle slach van schelwoorden en lasterenigen beginnen tege hem
uit te roepen, zeggende dat hy moest zijne schulden gaen beta
len aen Mr Van den H ende 1200 francs die hy hem zoude ge
leend hebben om slegte vrouwspersoonen onderhouden te
hebben, dat hy tien zakken graen zoude verkocht hebben in
B raband in nadeel der heeren die my hunne vragt toevertrout
hadden, dat hij ook wist dat ik zout en kimpzaed zoude ver
kogt hebben, als ook tabac, dat ik tot Heusden eene tante
woonen had en nu haer ook konde koole vermarchandeeren ter
wyl ik er mede geladen was, dat eenen schelm en dief was im
mers al wat sleght is en niet te betrouwen was, dat zijn geweer
gereed geladen was om te schieten, dit alles heeft plaets gehad
in de tegenwoordigheyd van de hiernaer genoemde persoonen
die deze schelwoorden en lasteringen kannen en zullen getui
gen. Om deze redens verzoekt den ondergeteekenden Mynheer
den Borgemeester van ten spoedigsten mogelyk er proces ver
ba! van op te maken en aen den Mynheer den procureur des
konings te doen behandigen
geteekend Dominicus Hendrickx
Getuigen Francies Poelman werkman tot
Heusden tegen den molen aen den Driesch
en Livinus Tam bergen werkman tot het
zelve Heusden aen den Driesch.
Gendbrugge den 26 July 1844.
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Brief geschreven door de i nwoners van " Den Driesch " aan
hun burgemeester over het recht welke ze bezitten van " een
Vrij geweide " ten j are 28 Mey 1 856.
Mijnheer De Burgemeester
Ik hebben d'eer en met dezen U eene verklaring te doen aan
gaande de " Driesschen " van Gentbrugge. Ik denke mijnheer de
Burgemeester, dat gij die nog niet misschien en kende, of ten
minsten daar niet op pyst. Het is mijnheer een oud geb ruik,
dat op de " Driesschen" van Gentb rugge geen beesten mogen
wijden, dan beesten van den Driesch inwoners zelf. Mijnheer
eertijds hadden de schaapdrijvers geen recht van langs de
straten van den Driesch te drijven, die op den Driesch niet en
woonden. Maar nu Mijnheer, de groo ten hoop schapen van
Sieur Van den Oostende die komen hier overanden dag, en zij
wijden bovendien nog op verscheidene plaatsen van den
Driesch, dat nog aan de Gemeente toebehoort, sodat de scha
pen van Sieur Van Den Oostende veel schade toebrengen aan
de inwoners van den Driesch, byzonderlijk op den Achter
Driesch, die het meest bewoond is door werkmenschen. Eer
tijds konden die menschen nog een gyte houden, en die te
wijden langs de straete en op een gedeelte van de Drieschdre
ven, maar nu kun-det niet meer zijn, het wort alles afgeeten
van de schapen ook langs de publieke wegen van ons gemeente
doen de schapen ook al veel schade, waar dat de grachten droog
liggen, zy gaen in de grachten en eten dan nog de helft van
den graskant op, en ook het jong gewas. Ik hebbe zelve don
dervinding van. Eyndelengen Mijnheer, ik steune op uw goed
en wijs bestuur dat gij wel een eynde zult macken aen de
groote overtredingen van de schaapdryvers van Gentbrugge.
Aanveerd mynheer de Burgemeester de
verzekering mijner hoogach ting
Geteekend in naam van de inwoners van
den Driesch
ex burgemeester
Jan Baptist De Guchteneëre.
G. WAEYTENS'
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Gentbrugse Gemeentehuizen

Op 29 mei 1 97 1 plaatste burgemeester Verhaest de eerste
spadesteek, die de werken voor het nieuw administratief
centrum van onze gemeen te inzetten . Die plechtigheid had
plaats op de Drieput, een stuk land gelegen tussen de autosnel
weg E3 en het kasteel Villain of Rattendale. Heden in 1 973
nadert de voltooiing van dat indrukwekkend gebouw dat het
achtste is in de rij der gemeentehuizen van Gentbrugge.
Om ons even in herinnering te brengen hoe schamel de
gemeentediensten eertij ds gehuisvest waren, keren wij even
terug tot de 1 8de eeuw.
Onder het beheer van de Markies van Rode regelde de
Baljuw de zaken der gemeente in samenwerking met de
Schepenban k . Deze verrichtingen hadden niet noodzakelij k
een gemeentehuis nodig vermits bij verkopingen of openbare
diensten meestal een herberg of afspanning werd gekozen.
Zo werd bij een verkoop van het Braemkasteel de akte gepas
seerd in de herberg " De Vergulde Croone " , " aan den krom
men esch " te Gentbrugge.
Met de Franse Revolutie eindigde het Oud Regime en werd
een nieuwe opvatting inzake gemeentebestuur gehuldigd. In
1 795 deed zich reeds de behoefte aan een gemeentehuis voelen,
doch de eerste sporen ervan vinden wij pas na 1 830 . Qan
vinden wij in de gemeenterekeningen een uitgave van 25 fr.
per j aar voor huur, verwarming, verlichting en onderhoud
van een " Wethuis " , dat is een huis waar de gemeenteraad kon
zetelen en waar ook het bureau van de secretaris wa onder
gebracht . Dat huis bevond zich in de Hongerij straat nr. 60,
bij Pieter Janssen ( nu Emmanuel Hielstraat nr . 1 n 3 ) .
Waarschij nlij k lag het recht tegenover de herberg "Au Gard
Civique" .
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I n 1 835 vinden WIJ m het gemeentebudget een som van
60 fr. voorzien, vermoedelijk gaat het hier om een ander
gemeentehuis dat behoorde aan het Petrus Johannes De
Meyer, metselaar. Dit huis wenste men bovendien als wacht of
corps de garde voor de gendarmerie te gebruiken, maar de
eigenaar stemde daar n iet mee in wat aanleiding was voor
de gemeenteraad om naar het Zwarte-Hondstraatje te verhui
zen bij Charles Van Acker ( sectie A, nr. 1 0 ) . I n de tegenwoor
dige Van Dyckstraat staan de drie k leine huisjes nog waarvan
het middenste een tijd lang als gemeentehuis dienst deed. Dat
zal voorzeker ook veel te k lein geweest zijn, want n a 1 840
werd het gemeentehuis overgebracht naar de Oude Brusselse
weg naast het huis van Louis Van Houtte. Het was een laag
huis met pannendak. Bij het binnenkomen bevond men zich
in een tamelijk grote kamer met haard ; rechts daarvan was
een trap naar de opkamer ( voutekamer ) , waar de raadszittin
gen gehoudén werden . Onder de opkamer lag de overwelfde
kelder die dienst deed als gemeentegevangenis.
I n 1 862 bezorgde schepen Blommaert een huisje waar het
secretariaat kon worden ondergebracht, vermoedelijk op het
terrein waar later de L. Van Houttestraat werd aangelegd. De
toenmalige secretaris Leopold De Cock maakte daarvan
gebruik.
Een eigenlijk gemeentehuis kwam echter pas ter sprake in
1 876 . I n dat jaar diende bouwmeester De Noyette van Ledeberg
een ontwerp in waarvan de bouwkosten op 4 .078,06 fr. ge
raamd werden . De zaak sleepte echter een paar jaar aan tot
schepen Blommaert een nieuwe straat ( de L. Van Houtte
straat ) liet trekken van de Kerkstraat tot het Van Geert
straatje, dwars doorheen zijn uitgestrekte eigendom. Hij was
bereid een stuk grond af te staan om er een gemeentehuis
op te bouwen. Na goedkeuring in de gemeenteraad werd het
plan van bouwmeester De Noyette uitgevoerd· voor de som
van 4.754 fr. Aannemer was weduwe Dessel van Ledeberg. Op
30 juni 1 879 werd de eerste raadszitting in het n ieuw gemeen
tehuis, ( heden L. Van Houttestraat 27 ) gehouden.
Enkele jaren later bleek dit gemeentehuis te klein. Inder
daad, de bevol king was tussen 1 865 en 1 890 gestegen van
2050 tot 8775 en de nijverheid nam een snelle uitbreiding. Om
de nieuwe diensten te kunnen huisvesten was reeds in 1 889
in de gemeenteraad sprake van een groter gemeentehuis. Doch
er verliepen drie jaar eer de plans en bestekken waren goed
gekeurd en vooraleer een geschikte plaats was gevonden;
men wenste immers de gemeentediensten meer naar het " Cen
ter" te brengen.
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In 1 894 was het nieuw gemeentehuis in de Kerkstraat klaar.
Het vorig in de L. Van Houttestraat werd voor 3 .975 fr. ver
kocht. Het nieuw gebouw waarvan de kolommen op de stoep
de voetgangers hinderden, onderging een wij ziging aan zij n
'
voorgevel toen men in 1 897 de genoemde kolommen moest
verwij deren .
Tien j aar verliepen en het ruim gebouw bleek op zij n beurt
te klein . Er werd besloten een deel van de aanpalende speel
plaats van de gemeentelij ke jongensschool in beslag te nemen
voor de uitbreiding. Dat volstond voor enkele j aren, doch
wederom dreigde plaatsgebrek en moest naar ruimere lokalen
uitgezien worden. Met de eerste wereldoorlog werden plannen
en proj ecten opgeschort. Meer nog, daar de bezettende over
heid het gemeentehuis in beslag genomen had, waren de
gemeentelij ke diensten gedwongen een onderkomen te zoe
ken , deels in aanpalende gebouwen , deels in lokalen van de
Trammaatschappij .
Eens de oorlog voorbij dacht men opnieuw aan een groter
gemeentehuis, deze maal meer naar het geografisch centrum
van de gemeente gelegen, namelij k in de buurt van de School
dreef. De nodige fondsen waren echter niet beschikbaar. Bo
vendien kwam de economische crisis en het uitbarsten van
de tweede wereldoorlog alle plannen verij delen. Gedurende
een paar j aar hield Gentbrugge zelfs op te bestaan als zelf
standige gemeente, toen het ingelijfd werd bij de Gentse
agglomeratie onder de benaming Gent I .
Onmiddellij k n a de oorlog werden onderhandelingen met de
heer Groverman aangeknoopt voor de aankoop van het Braem
kasteel , dat dan ook in 1 946 als gemeentehuis in dienst werd
genomen . Het gemeentehuis in de Kerkstraat kreeg achteraf
de rol toegewezen van muziekschool, heden Muziekacademie.
I ntussen werden de gemeentelij ke diensten verspreid over
verschillende gebouwen. Zo bracht men het politiebureau in
1 955 onder in het kasteel Pélichy. De bevolkingsdienst vond
een onderkomen in het kasteel Speltinck. Niet alleen voor de
bevolking, meer nog voor de vlotte gang van de diensten
bracht deze toestand van versnippering tal van moeilij kheden
mee, zodat in 1967 door de gemeenteraad besloten werd
weer een nieuw en nu groots opgevat Administratief Centrum
te bouwen. Dat nadert heden zij n vol tooiing en laat on r ed
in zij n sobere lij nen aanvoelen dat het wat bouwstij l betr ft
niet tot de kil-zakelij ke mislukkingen zal kunnen ger kend \ or
den.
G. WAEYTEN
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De nieuwe kerk te Gentbrugge-Center 1872

In 1 972 was het honderd j aar geleden dat de " nieuwe " kerk
te Gentbrugge-Center werd gebouwd . Dat is geen alleenstaand
feit . Op vele plaatsen werden in de zeventiger j aren van de
vorige eeuw neogotische kerken en ziek�nhuizen opgericht. Dat
verschij nsel hangt samen met de bevolkingsaangroei en -con
centratie ten gevolge van de industrialisering rond die j aren .
Wij menen dat het de moeite loont hier i n het kort de omstan
digheden na te gaan waarin ons nieuw kerkgebouw tot stand
kwam .
Sedert eeuwen stond op het einde van de Kerkstraat een
kerkj e dat ongetwij feld volstond voor de noodwendigheden
van de eredienst voor een bevolking van enkele honderden
zielen . In acht genomen de bevolkingsaangroei tussen 1 865 en
1 890 ( een kwart eeuw ) , van nagenoeg 2000 tot bij na 9000 in
woners, is het begrij pelij k dat het oude kerkj e dat slechts voor
een paar honderd personen plaats bood, niet kon blij ven vol
doen . Zo is bekend hoe vóór 1 870 de gelovigen 's zondags niet
allen in de overvol le kerk binnen konden en een deel gedwon
gen was buiten het kerkportaal de mis bij te wonen ; daarbij
stonden vóór het kerkje nog een rij mel kkarren van boeren
die mel k in het dorp kwamen verkopen en van de gelegenheid
gebruik maakten om ondertussen hun zondagsplicht te ver
vullen .
Bovendien geraakte het oud kerkgebouw in een enigszins
bouwvall ige toestand zodat de kerkraad tij dens de zitting van
5 april 1 868 besl iste een nieuwe kerk te bouwen .
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Op deze zitting waren aanwezig : pastoor F . Foubert, bene
vens de leden van de kerkraad, de heren A. Leybaert, F. Coens,
J . Van Oostende, J .B . De Moerloose, en C. Hosten. Het besluit
luidde:
" Den Raad,
gezien dat de kerk van Gentbrugge bouwvallig is, dat zij ten
allen gevalle moet vermeerderd worden, om de reden dat de
parochie onophoudelijk veel in bevolking aangroeit,
Gezien het plan opgemaak t door den bouwmeester Ferdinand
De Noyette waarvan het bestek beloopt op 95.000 fr. daarbij
te voegen 5.000 fr. voor aankoop van den grond om er een
kerk op te bouwen, welken grond met de huizen daarop staan
de 10.000 fr. weerd is, maar dien Mr. Philippe Van De Velde
geeft voor halve weerde;
Gezien de beraadslaging van de gemeenteraad van Gent
b rugge in dato van den 18 F eb ruary 1868 medebrengende dat
er om de onkosten te dekken, door de gemeen te wordt toege
staan, een b ijlage van 20.000 fr. ;
Gezien de intekeningslijst door de Mr. Den Deservitor over
gebrach t waaruit blijkt dat eenige, geheel eerlijke en solvabele
persoonen van de parochie en anderen zullen geven voor het
opbouwen der nieuwe kerk 20.000 fr., daer niet inbegrepen
eene som van 5.000 fr. die Mr. Philippe Van De Velde aen de
Kerkfabriek wezendlijk geeft, terwijl hij maer de helft der
weerde van zijnen grond eischt;
Gezien dat de omstandigheden waerin Gentbrugge zich be
vind doen verhopen dat deze gemeente nog een zeer grote uit
breiding zal bekomen en b ijgevolg dat onze Kerkfabriek alle
mogelijke sacrificiën moet doen om een groote kerk te hebben
in evenredigheid der bevolking die er b innen weinige jaren zal
bestaen door de verbeteringen die den nieuwen ijzeren weg en
statie, de n ieuwe b rug en Bassin op de Schelde zullen teweeg
b rengen;
Besluit :
Er zal een nieuwe kerk gebouwd worden volgens plan en
bestek hierboven vermeld, onderteekend en goedgekeurd.
Boven de 20.000 fr. su bside der gemeen te, en 20.000 fr. vrij
willige gif ten van de parochiaenen en andere mildadige per
soonen, den Kerkraed zal in de herbouwingskosten tus chen
komen :
A ) voor een som van 8.000 fr. batig slot der rekeningen van
1867.
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B ) voor een som van 12.000 fr. voortkomende van den ver
koop van 1 hectare en 86 aren land ( immer al hetgene de kerk
bezit) . Ten dien einde zullen de kerkmeesters zorgen om de
nodige bemachtiging te bekomen, van het land te verkoopen
en het land van Philippe Van De Velde te koopen, zoo haest de
Mr. Den Minister van Justitie de autorisatie zal gegeven heb
ben van een nieuwe kerk te bouwen en dat de Provincie en de
S taet de subsidiën zullen verleend hebben om in het overige
der uitgaven te voorzien, t' zij 22.000 fr. voor ieder. Deze subsi
diën zullen aen de Provincie en aen den Staet voor den 25 April
toekomende gevraagd worden, en men zal aen den Heer Minis
ter van Justitie de bemachtiging vragen om eene nieuwe kerk
te bouwen.
Deze beraedslaging zal onderworpen worden aen de goekeu
ring van den gemeenteraed en kopij dezer met q.envraeg van
subsidie zal gezonden worden 1) aen de Provinciale Raed en
2) aen den Heer Minister van Justitie.
Gedaen in zitting alhier boven. "

De Gemeenteraad behandelde de zaak in zitting van 22 april
1 868. Aanwezig waren de heren : L. Van Boutte, Burgemeester
Voorzitter, L. Van Seymortier en J .L. Blommaert, Schepenen ,
J.B. De Moerloose, J .B . Haenebalcke, A. Leybaert, J . Van Oost
ende, C. De Guchteneire, L. Huyghe, Raadsleden, L. De Cock,
Gemeen tesekretaris .
" De Raad,
Gezien de beraadslaging der Kerkfabriek in dato 5 dezer,
waarbij çl.it bestuur zich tot de gemeente, provincie en S taats
bestuur wendt tot het bekomen van elk een bijdrage van
20.000 fr. tot het bouwen eener nieuwe kerk binnen de ge
meente;
Gezien de plans en bestek opgemaak t dopr den bouwkun
digen M. De Noyette, beloopende ter somme van 100.000 fr.
alsmede den voorstel van aankoop van den grond van den
heer Vande Velde, voor en mits de somme van 5.000 fr.
In aandacht nemende dat er in gemelde beweegredenen echt
zijn, dat de kerk in eenen zeer slechten staat bevindt en dat
ze te klein is voor de gemeente door de uitzondere vermeer
dering der bevolking;
Overwegende dat het bouwen eener nieuwe kerk door de
meerderheid der bevolking wordt verlangt;
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Besluit:
B ij eenparigheid van stemmen aan de genoemde Kerkfa
b riek te verleenen eene bijlage van twintig duizend franken
to t het bouwen eener nieuwe kerk, alsmede goed te keuren
de overlegde plans en beraadslaging hierbovengenoemd der
Kerkfab riek.
Deze twintigduizend franken zullen worden geleend bij het
Gemeentekrediet te B russel, waarvan later behoorlijke mach
tiging zal worden aangevraagd.
Op bevel :
De Secre taris,
get. L. De Cock.

De Burgemeester-Voorzitter,
get. L. Van H outte.

Op 8 oktober 1 868 verscheen het Koninklij k Besluit met
goedkeuring voor het bouwen van de nieuwe kerk te Gent
brugge. De oude kerk werd voor afbraak verkocht voor de
som van 3 .200 fr.
Nauwelij ks was men met het bouwen begonnen of de aan
nemer bekloeg zich over de ondergrond die te. slecht was,
zodat de funderingen, in het contract voorzien, versterkt moes
ten worden . Bovendien had de aannemer, Jozef Bomhals van
S t .-Gillis bij Brussel, met zulkdanige financiële problemen te
kampen dat hij bankroet ging op het ogenblik dat de bouw
werken voor één derde voltooid waren .
De Kerkraad zette de werken verder door enkele onderdelen
aan te besteden, doch andere moeilij kheden rezen op toen bij
een n ieuwe raming de kosten op 1 45 .349 fr. geschat werden,
daar waar men oorspronkelij k slechts 1 1 5 .000 fr. voorzien had .
De schulden schenen zich dus op te stapelen . Volgens een
schatting van I r . Van Moere, overgemaakt aan het Bestuur van
Bruggen en Wegen, zouden de nieuwe ui tgaven zelfs de 1 50.000
fr. bereiken . Alle mogelij ke besparingen werden uitgedacht .
Men verkocht zelfs een der oude schilderijen uit het voor
malige kerkj e, " De aanbidding der Maagden " voor 2.600 fr.
Verder bracht de verkoop van de oude kerk de voorziene 3.200
fr. op. Verkoop van grafkelders leverde 800 fr. en een obligatie
van 400 fr. werd te gelde gemaakt; dat was het enige aan
contanten van de kerk . Een inschrij ving van particuli r n
bracht 20.074 fr. op ; de lij st met namen van deze weldoen r
is nog in ons bezit. Mevrouw de Meester chonk h t hoog
witt
altaar, een werk van beeldhouwer Lippen , in Fran
steen, ter waarde van 5.000 fr.
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Pas was het hoogaltaar geplaatst of de arrondissements
commissaris vroeg, in een schrij ven, rekenschap ; hij wou ver
nemen wie de toelating had gegeven tot het plaatsen van het
hoogaltaar en waar het geld vandaan kwam. Gelukkig bleek
het enkel om een vergetelheid van de Kerkraad te gaan waar
door deze schenking niet was aangegeven.
Onvoorzien vond men ook nog in de kas van de Kerkraad
een gift van de overleden Pastoor Welvaert, een som van
5 .579,64 fr.
Men had tenslotte nog enkele aren hooiland in bezit die ook
te gelde gemaakt werden .
Daar de geldmiddelen nog t e kort schoten, dacht men ein
delij k de twee overblijvende schilderij en uit de vroegere kerk
te verkopen. Hiertegen tekende het provinciebestuur verzet
aan daar het vorig schilderij te goedkoop van de hand was
gegaan, en ·tenminste het dubbele had moeten opbrengen.
Gelukkig bleven deze schilderij en ter plaatse en hangen ze
heden in de " nieuwe " kerk : nl . " De prediking der Apostelen "
door Erasmus Quelij n van Antwerpen ( 1 658 ) , een leerling van
Rubens, en " De H. Maagd met het Kind " of " 0 .-L.-Vrouw van
Troost " , een werk van Jan Caremij n van Brugge ( 1 823 ) . Laatst
genoemd schilderij werd hersteld in 1 9 1 8 .
Ook de doopvont is uit de oude naar de nieuwe kerk over
gebracht, terwij l de mooie barokke preekstoel en de oude
biechtstoel naar de St .-Antoniuskapel in de Louis Van Houtte
straat verhuisden.
Het klein klokje ( gewicht 1 00 kg, hoogte 43 cm, diameter
52 cm ) uit de oude kerk werd in de nieuwe toren gehangen .
Dat klokj e, het werk van klokkengieter F .J. Pauwels, was in
1 725 gewij d door Mgr. Triest, bisschop van Gent, en draagt
het opschrift : " Per illustris et reverendimus Dom. Antonius
Triest Episcopus Cathedrale Ecclesiae St. Bavonis Gandavi, Fr.
J. Pauwels 1 725 " , met het wapen van bisschop Triest. De oud
ste bewoners wisten indertij d te vertel len dat dit klokje tij dens
de Franse Revolutie aan een touw vastgemaakt, in de Schelde
verborgen lag. Heden luidt het nog het half uur. Vermelden
wij terloops dat de grote klok van de kerk van Melsen die
tij dens de oorlog weggenomen werd door de bezetter, hetzelfde
opschrift droeg.
Eindelij k kon op Kerstmis 1 872 de eerste maal het misoffer
in de nieuwe kerk opgedragen worden. Doch reeds op de eerste
januari van dat j aar was tij dens een missie gepredikt door de
Paters Redemptoristen, het missiekruis processiegewij s over
gebracht naar de nieuwe kerk die gewij d werd door E .H. Me29
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ganck, deken van Ledeberg. De plechtige wijding had plaats
op de lüde augustus 1 874 door Mgr. Brack, bisschop van Gent.
Het kerkgebouw, met zijn 50 m hoge toren heeft, wegens
afwezighei d van dwarsbeuken, een rechthoekig grondplan, 1 8 m
breed, 68 m lang. Het schip is door twee rijen van elk zes
zuilen verdeeld in een middenbeuk van 8 ,50 m breedte en twee
zijbeuken van elk 4,80 m breedte. Het koor met een lengte van
1 4,50 m is versierd met schilderwerk op doek van Frans Coppe
jans, tussen 1 93 1 en 1 934. Mooie figuren van zes heiligen en
twaalf engelen omgeven aldus het koor, terwijl langs de muren
in twee verticale stroken de twaalf apostelen afgebeeld zijn.
De twee zijkapellen zijn eveneens van de hand van Frans Cop
pejans. Het hoofdaltaar in Franse witte steen is van beeld
houwer Kamiel Lippens en draagt het jaartal 1 886. Langs beide
zijden staan de patroons van de kerk, benevens twee taferelen :
de aanbidding der drie koningen en de hemelvaart van Christus.
Jammer genoeg werd in 1 9 1 3 het altaar met olieverf overschil
derd zodat het eigen cachet van de grondstof verloren ging.
Onder de kerkmeubelen tellen wij naast een communiebank
over de ganse breedte van de kerk, een preekstoel door Kamiel
Lippens , en vier biechtstoelen door Jozef Hullebroeck. Van
laatstgenoemde kunstenaar is ook het kerkportaal en de lam
brizering ( 1 925 ) . Het orgel dateert van 1 874 maar werd her
steld en vergroot in 1 927 en in 1 946 .
I n 1 902 werd de kruisweg gemaakt door Aloïs De Beule.
Van 1 907 dateert het triomfkruis dat boven het koor hangt .
I n de glasramen in het koor kunnen wij volgende figuren
herkennen : H . Hart van Jezus en van Maria, de patroonheili
gen van de kerk : Simon en Judas Thaddeus, de vier Evangelis
ten, de heiligen Ferdinandus, Ireneus, Pambo en Arnulphus .
Deze ramen werden in 1 873-74 gemaakt door het huis Cham
pigneuille te Bar-le-Duc in Frankrijk.
Nog twee mooie glasramen van Cesar Van Hevele van Gent
( 1 939 ) bevinden zich in de doopkapel waarop de zeven sacra
menten en het doopsel van Christus voorgesteld zijn . De
smeedijzeren afsluiting van deze laatste kapel werd in 1 934
geleverd door kunstsmid Isidoor Blancquaert van Gentbrugge
( 1 934 ) .
Tenslotte dienen nog de eenendert ig blazoenen ( obiit ) ver
meld te worden die de kerk versieren . Sommige zijn waarlijk
zeer decoratie f. Zij vormen een aandenke n aan het ov rlijd n
van de weldoene rs van de kerk die een aanzienlij ke bijdrage
leverden bij het bouwen en uitrusten van het kerkg bom. .
Slechts twee dateren van vóór de bouw van d ni uw k rk.
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De klokken:
Het oude klokje kwam reeds ter sprake.
In 1 899 werd het uurwerk gep laatst en ook een tweede klok
in de toren gehangen; deze woog 1 340 kg en was gegoten door
de firma Beullens te Leuven, wegens barst hergoten in 1 908 .
Deze klok werd tijdens de tweede wereldoorlog opgeëist en
op 26-8-1 943 weggehaald .
O p 1 0- 1 0- 1 946 werd een nieuwe k l o k gewijd : VI CTR I X
MARIA. Gewicht : 1 250 kg, hoogte i ,20 m , diameter 1 ,25 m . Het
opschrift luidt : "gentbrUgensis pLaeb i s Voto restitUta
VICtrIX Maria, LaUDa, pLora aC JUbILa. " ( Door de toewij
ding van het volk van Gentbrugge hersteld, triomferende Maria,
loof, ween en jubel . )
Een tweede nieuwe klok werd o p 1 0-4- 1 949 bij d e vorige ge
voegd; zij was de eigenlijke opvolgster van de opgeëiste, en
werd zoals de vroegere ANTONIUS genoemd . Zij weegt 9 1 0 kg
met als hoogte en middellijn 1 , 1 0 m. Het opschrift luidt :
" noVUs AntonIUs eJUs LoCo qUeM host i s rapU i t Deo
pLebiqUe paCifICe I nserVIat " , ( Moge de n ieuwe Antonius in
de plaats van degene die de vijand roofde, God en vol k vreed
zaam ten dienste staan. )
Beide naoorlogse klokken werden gegoten door het huis S le
gers te Tellin .
I n de nieuwe kerk werd ook de heilige Antonius Abt vereerd,
dat was de voortzetting van een vroegere devotie in de oude
kerk. Daar werd de heil ige Antonius aangeroepen tegen de
ziekten van het vee, al sook tegen pest en cholera. De boeren
uit de omgeving noemden hem " de heilige Antonius en zijn
varken met drie poten "; volgens een legende was een poot aan
gevreten door de plaag. Wanneer de plaag in de stallen heerste,
kwamen de boeren van ver naar Gentbrugge om zich in volle
vertrouwen tot Sint-Antonius te richten, opdat hij de plaag
zou laten eindigen . De bedevaarders gingen driemaal rondom
de kerk en legden dan hun offergaven voor het al taar van de
heilige. Die offergaven waren soms giften in geld, ook al eens
een hesp, een kalkoen, een varkens kop , eieren of eenvoudig een
kom " hoofdvlakke " ( hoofdvlees of zult ) . Er werd gezegend
met de relikwie van de heilige en men kreeg een "gebedsbeel
deken " mee naar huis om negen dagen lang de noveen te
bidden.
De giften werden 's zondags na de mis per opbod verkocht
ten voordele van het onderhoud van de kerk .
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I n de nieuwe kerk werd ook een altaar voor Sint-Antonius
opgericht in de rechter zij beuk ; daar stond het oude beeld
van de eertij ds zo populaire heilige. Later is het vervangen door
het beeld van de heilige Jozef. In deze zij kapel is heden
een m uurschildering ( op l innen ) waar naast de heilige met
bedevaarders, ook de oude en de nieuwe kerk is afgebeeld.
I n het oude kerkj e bestond ook een broederschap ter ere
van de heilige Harten van Jezus en van Maria. De statuten
daarvan waren in 1 866 goedgekeurd door de bisschop van
Gent . Het b roederschap kan men als een voorloper van de
latere Heilig-Hartbonden beschouwen.
Wij menen dat het heemkundig wel van belang is de statuten
van genoemde broederschap te laten volgen. De volkse sfeer
van honderd j aar geleden is hierin nog terug te vinden .

S TA T U T E N VA N H E T B R O E D E R S C HA P
GOEDGEKEURD DOOR
ZIJNE HOOGWEERDIGHEID DEN BISSCHOP VAN GENT,
DEN 1 4 DECEMBER 1 866

Art . 1 . Een Broederschap, ter eer van de heilige Herten van
Jezus en van Maria, is ingericht in de parochiale kerk van
Gentbrugge ; ten eerste, tot Ui tboeting van al den smaad en
al de beleedigingen die aan Jezus en aan Maria door de gods
lasteringen toegebracht worden ; ten tweede, tot Herstelling
van al de verergernissen en godsdienstaanrandingen die ge
pleegd worden om de onverschilligen tot volkomen afval, en
de goeden tot lauwheid en tot verderf te brengen ; ten derde,
tot Verbidding van de onheilen die als straffen, voor al die
gruweldaden, de maatschappij bedreigen.
Art . 2 . De Algemeene Communie is door het Broederschap
verkozen als het beste middel om dit drievoudig en verheven
doel te bereiken . I mmers, na het H . Sacrificie der Mis, i er
geene betere en aan God aangenarnere boetofferande dan de
H . Communie ; er is geen voorbeeld van godvruchtigheid dat
eenen grooteren indruk op de gemoederen kan te wege br n
n
gen, en gevolgentlij k dat beter den invloed der verergerni
kan bestrij den, dan die samenkomst der ieverachtige zi 1 n
aan de Tafel des Heeren ; er is geen gebed dat krachtig r i
om de gramschap van God te bedaren, dan hetgen dat t n
hemel gestuurd wordt door zuivere herten ver nigd in h t
heilig Lichaam en Bloed van Jezus-Christus.
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Art . 3 . Om te beantwoorden aan de voormelde inzichten van
het Broederschap, zullen al de Leden, voor zoo veel het hun
mo�elij k is, trachten deel te nemen in de Algemeene Commu
nie, die alle eerste zondagen van iedere maand zal plaats heb
ben onder de vroegmis. Die mis zal gelezen worden ter i ntentie
van de Leden van het Broederschap .
Daags voor iederen eersten zondag zal het klokgeluid de
plechtigheid aankondigen.
Art. 4. Na het overlij den van een Lid, zal de vroegmis van
den daaropvolgende eersten zondag der maand gelezen worden
tot lafenis van zij ne ziel.
Art. 5. Ieder Lid wordt verzocht ten minsten 25 centimen
's j aars te betalen tot onderhoud van het Broederschap.
Art . 6. Het Broederschap verkiest voor feestdagen het H .
Hert van Jezus, en de Hemelvaart van O .L.V.
- De zondag na den feestdag van het H . Hert van Jezus zal
j aarlij ks plechtiglij k gevierd worden door het Broederschap,
als ook de feestdag der Hemelvaart van Maria. G. WAEYTENS

Wij danken E.H. D. Verroken, pastoor, voor de gegevens die
hij ons meedeelde.
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Bloementeelt en bloemisten
te Gentbrugge en te Ledeberg

Gent-bloemenstad is een oud en ingeburgerd begrip, doch
zonder de vijfjaarlijkse F loraliën zou het heden een zinledige
woordverbindi ng geworden zijn voor een stad waar bomen en
bloemen met de dag zeldzamer worden.
Tot deze wereldwijde vermaardheid, die vóór de eerste
wereldoorlog ten volle gerechtvaardigd was, hebben ook de
randgemeenten van Gent, die de vruchten van hun tuinbouw
kundige bedrijvigheid langs de centraal gelegen stad om kon
den valori seren, het hunne bijgedragen .
Het zou onvolledig zijn de bloementeelt te Gentbrugge, on
afhankelijk van zijn basis en oorsprong, Gent, te willen behan
delen . Daarom achten wij het gepast terug te grijpen tot de
grondleggers van deze belangrijke bedrijvigheid die een eco
nomische factor van betekenis werd.
De belangstelling voor plantkunde en plantenteelt is een
algemeen Vlaamse en Nederlandse traditie, die in een ver ver
leden wortelt. Zo bracht Rector De Coster in 1 465 de eerste
sjalotten uit het Oosten . In de zestiende eeuw kunnen wij wij
zen op een reeks vermaarde plantkundigen : Rembert Dodoens
( Mechelen 1 5 1 6 - Leiden 1 585 ) stelde zijn " Cruydboek " samen
in 1 554. Carolus Clusius ( de l'Ecluse, Atrecht 1 526 - Leiden
1 609 ) voltooide het Cruydboek van Dodoens in 1 557. Mathias
Lobelius ( Delobel, Rijsel 1 538 - Londen 1 6 1 6 ) , en Jan Trades
cant gaven hun naam aan bepaalde plantensoorten .
Op dit terrein zoals op vele andere valt het op hoe onze intel
ligentia, tengevolge van de troebelen in de 1 6de eeuw, naar
het Noorden trekt of uitwijkt naar den vreemde. De volgende
twee eeuwen betekenden ook voor de plantkunde in de Zuide
lijke Nederlanden een diep verval dat schril afstak tegen de
bloei in de ons omringende landen waar, aan de meeste uni
versiteiten, een plantentuin werd ingericht met hoofdzak lijk
geneeskundig oogmerk.
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I n die tijden van verval kunnen wij toch in 1 637 te Gent de
oprichting van de broederschap van St .-Dorothea vermelden,
een vereniging van bloemenliefhebbers en tuiniers gesticht door
J.B. Reyntkens, monnik der St .-Pietersabdij. Als vooraanstaan
de plantenliefhebbers uit die tijd zijn te vermelden : Willem
De Blasere, schepen van Gent in 1 646 en bisschop Antoon
Triest ( t 1 657 ) die in zijn belvédère of landhuis te Akkergem,
uitgestrekte tuinen bezat. Bovendien wordt door Prof. Van
Werveke de oprichting vermeld van een kruidtuin te Akker
gem in 1 675, door het College van Medecijnen, met het doel
artsenij kruiden voor de apothekers te kweken .
Tekenen van herleving o p wetenschappelijk vlak zien wij i n
1 744, als t e Leuven de eerste plantentuin in onze gewesten
opgericht wordt. In 1 797 volgde Gen t . Daar werd door Karel
Van Hulthem ( 1 764- 1 836 ) in de voormalige Baudeloo-abdij
( onteigend onder het Frans bewind) een plantentuin ingericht
die aanleunde bij de departementale " Ecole Centrale " die in de
gebouwen van de voormalige abdij, ondergebracht was. Onder
tussen was in 1 772 de bloemenmarkt op de Kouter ontstaan .
De betekenis van de plantentuin l igt vooral in de voorlich
ting voor tuiniers, inzake vakkundige teeltmehodes, en in het
invoeren en verspreiden van nieuwe plantensoorten.
Rond 1 800 telde Gent reeds heel wat tuiniers van wie de
namen bewaard gebleven zijn en uit wie belangrij ke bloemis
tenfamilies ontsproten . Zo kent men : Jan Alberdienst, Judocus
De Waele, F. Donckers, laak Leys, Livinus Myncke ; Frans,
Lieven en Jan Spae, Van Cassel, Frans Van Damme, Joost en
Lodewijk Verleeuwen, P.A. Verschaffelt. Wij kunnen ons voor
stellen dat zij in de eerste plaats hun produkten op de Kouter
aan de man brachten . Sommigen hadden toen reeds contact
met het buitenland en maakten verre reizen .
Een belangrijke datum voor de Gentse bloementeelt is de
3de november 1 808, op die dag werd in de herberg " I n Frascati "
van bloemist Cornelis Lanckman, op de Coupure, niet ver van
de tegenwoordige Contributiebrug, de " Maatschappij voor
Landbouw- en Kruidkunde " gesticht. In die herberg had van
de 6de tot de 9de februari 1 809 de eerste eenvoudige bloemen
tentoonstelling met een 50-tal planten plaats. Van toen af
werden jaarlij ks twee tentoonstellingen gehouden . De maat
schappij kende een snelle ontwikkeling. Vanaf 1 8 1 5, j aar waar
in ze door koning Willem I bevorderd werd tot Koninklijke
Maatschappij, werden de tentoonstellingen in " Het Hof van
Flora " in de Holstraat ingericht waar de eerste tentoonstelling
500 planten vóór het publiek bracht .
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I n die tijd kunnen wij van een eerste bloeiperiode gewagen .
Men onderhield contacten met Frankrijk, Engeland e n Duits
land. Prijzen werden uitgeloofd voor de studie van bepaalde
vraagstukken i nzake planten teelt . Uitheemse gewassen werden
i ngevoerd uit Oost-Indië, Suriname en West-Indië dank zij tal
van vertegenwoordigers en relaties . De Gentse plantentuin die,
onder leiding o.a. van Karel Van Hulthem kon bogen op uit
muntende hortulani of hoofdtuiniers zoals Jan Henri Mussche
( 1 765- 1 834 ) , werd de eerste van Europa, wat zeldzame p lanten
betreft.
Naast deze bedrijvigheid van bekwame en ondernemende
vaklui, had Gent het voordeel in 1 8 1 7 door Willem I begiftigd
te worden met een universiteit, waar ook de plantkunde op
wetenschappelijk peil werd beoefend.
Na 1 830 kwam een periode van verval . Een herleving was
nochtans merkbaar ter gelegenheid van de viering van het
25-jarig bestaan van de Maatschappij in 1 834. In dat jaar had
de vijftigste tentoons telling, met meer dan 500 planten plaats
in het Peristillium der Gentse Universiteit. Twee jaar later, in
1 836, werd op de Coupure, op de p laats waar heden de Vee
artsenijschool oprijst, een tentoonstellingsgebouw, het Casino,
geopend.
De omvang van de tuinbouwbedrijvigheid rond die tijd kun
nen wij ons voor de geest roepen aan de hand van de volgende
cijfers uit 1 837 : 1 20 bloemisten, die samen over 230 broei
kassen beschikten, stonden in voor een uitvoer van 1 .500.000 fr.
Deze uitvoer was gericht op Nederland, Engeland, Frankrijk,
Duitsland, I talië, Oostenrijk, Rusland, terwijl de voornaamste
vorstenhoven van Europa tot de k landizie behoorden .
I n 1 839 namen de grote vijfjaarlijkse tentoonstellingen, die
later tot de beroemde Gentse Floraliën uitgroeiden, een aan
vang. I n 1 849 werd de Tuinbouwschool te Gentbrugge door
Louis Van Houtte gesticht.
De veertiger jaren brachten de tijd van Camelia en Dahlia.
De eerste vormde de basis van de Gentse bloementeelt. Daar
naast vallen nog te vermelden : Azalea, Gesneriaceeën, Amaril
lis, Agave, Cacteeën, Erica, Epacris, Laurier, Lilium, verder nog
Orchideeën en Palmen.

De b loei en voortdurende ontwikkeling van de tuinbouw in
het Gentse blijkt ook nog uit de toeneming van het aantal
bedrijven :
I n 1 846 : 1 26 bloemisterijen met 486 broeikassen.
In 1 860 : 200 bloemisterijen met 600 broeikassen.
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De voornaamste tuinbouwbedrijven in het midden der vorige
eeuw waren :
1 . Ambrosius Verschaffelt ( 1 825- 1 88 6) zoon van Alexander
Verschaffelt ( t 1 850 ) . Gesticht in 1 825 op de gronden van
de voormalige abdij van Waarschoot, tussen S toppelstraat
en Coupure, Ambrosius gaf een tijdschrift " Nouvelle Icono
graphie des Camelias " uit en in 1 854 zijn " I l lustration horti
cole " . Het bedrijf werd in 1 869 door Luc Linden overge
nomen.
2. Louis Van Houtte te Gentbrugge, opgericht in 1 840 ( waar
over verder) .
3 . Jan Van Geert ( geboren te Merelbeke in 1 795 ) had zijn b loe
misterij op de tegenwoordige Pynaertkaai gevestigd. Hij
publiceerde in 1 864 een " Schets van den Gen tschen B loe
menhandel " . Zijn dochter huwde Edward Pynaert, tuin
bouwarchitect, leraar aan de Tuinbouwschool en gemeente
raadslid van Gent . Deze zette de zaak van zijn schoonvader
verder en werd opgevolgd door zijn zoon Karel Pynaert.
Vóór de eerste wereldoorlog werden zijn gronden onteigend
en het bedrijf overgebracht naar De Pinte, waar het kort
na de oorlog, in de twint iger jaren, stopgezet werd, terwijl
de N .V . L. Van Houtte zich op die p laats ging vestigen .
4. August Van Geert, de zoon van Jan Van Geert had een b loe
misterij te Sint-Amandsberg op de Antwerpsesteenweg, bij
de huidige Van Geertstraat. Later werd ze aangekocht
door Karel Jan Kuyk, die Nederlands Consul werd. Na zijn
dood, in 1 92 1 , ging de zaak over op zijn neef L. KuY,k.
5 . Jan Verschaffelt, uit de Holstraat te Gent, vestigde een
bloemisterij te Gentbrugge, die later overging op de ge
broeders De Smet.
6 . Jozef Bauman ( geboren in Den Elzas, 1 8 1 7 ) . Na een verblijf
in Frankrijk en Engeland vestigde hij een bedrijf te Gent,
op de Nieuwe Wandeling.
7. Gust Van Der Meulen. Engelse Nonnenstraat ( verdwenen
straat die uitgaf op de St .-Pietersnieuwstraat en even
wijdig liep met de Lammerstraat ) .
8 . Frans Spae had zijn bedrijf tussen Terplatenbrug en Sint
Lievenspoort, ( Frans Spaestraat ) . Deze bloemisterij dateer
de uit de 1 8de eeuw en was opgericht door Livinus Spae
( geboren in 1 764 ) , de grootvader van Frans. De vader van
Livinus, nl. Ludovicus Spae ( 1 739- 1 794 ) was afkomstig van
Nazareth en had zich als hovenier en boomkweker te Gent
gevestigd ..
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9 . Alexis Dallière. Was gelegen op de Brusselsesteenweg te
Ledeberg ( zie verder ) .
De grootste inrichtingen stuurden bovendien reizigers naar
overzeese gebieden voor het opsporen van nieuwe planten
soorten die eventueel na veredeling in de handel konden ge
bracht worden . Aldus doorvorste Frans De Vos het eiland
Santa Catharina bij Brazilië, en A. Ghiesbrecht, Midden-Ame
rika, voor Ambrosius Verschaffelt. Ook L. Van Houtte stuurde
onderzoekers n aar Amerika.
Ondertussen waren de regelmatige tentoonstellingen die in
beginsel om de vijf jaar gehouden werden, hoogtepunten voor
de Gentse tuinbouw geworden en zijn dat tot op heden ge
b leven.
1 878 bracht een moeilijke tijd voor onze tuinbouw, naar
aanle.iding van de p laag der phylloxera of wijngaardluis, waar
door het jaar tevoren in Frankrijk grote schade was aange
richt. Op 1 7- 1 1 - 1 878 werd de Conventie van Bern gesloten
waardoor geen planten met wortels in aarde meer mochten
vervoerd worden . Tegen deze maatregel die uiterst nadelig zou
uitvallen voor de tuinbouw, wegens de beperkingen en zelfs
het verbod van invoer in vele landen, werd een comité van
Gentse tuinbouwers opgericht ; bovendien werd in 1 880 de
Syndicale Kamer gesticht waarin de Gentse bloemisten 42 %
der aangesloten leden vertegenwoordigden . De gevolgen van
die initiatieven bleven niet uit : een drietal jaren later kon
men de herziening van de Conventie bekomen .
.
Om streeks 1 885 begon de specialisatie in het tuinbouwbe
drijf : uitgebreide teelten van Azalea, Pracena, Clivia, Begonia
kwamen tot s tand en drukten hun stempel op de bloemiste
rijen .
Intussen bevestigde het Gentse zijn overwicht in de tuin
bouwbedrijvigheid ; zo telde Oost-Vlaanderen alleen, in 1 9 1 3,
54 % van de inrichtingen van het ganse land. Deze bloemiste
rijen waren meestal familiale bedrijven die door het initiatief
en de werkkracht van de zelfstandige eigenaar tot bloei kwa
men . Doorgaans werkten de leden van het gezin samen in de
zaak. Grotere inrichtingen stelden bovendien een aantal loon
trekkenden te werk . Sommige bloemisterije n waren per onen
vennootscha ppen . Zeldzaam waren de naamloze vennoot chap
pen, maar ook deze droegen het stempel van hun oor pronke
lijke stichter. Naast deze klasse van grote en middelmatig
bedrijven, die een aanzienlijke investering aan kapitaal ( grond
en broeikassen ) en arbeid vergden, en bovendi n bijzond r
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vervoerproblemen hadden op te lossen, treft men de kleinere
bloemisten aan die meestal voor de nabije markten werkten .
De conjunctuurgevoeligheid, vooral van de bedrijven die
op het buitenland gericht waren, brácht haar regelmatige pro
b lemen, die middelmatig grote bedrijven soms moeilijk konden
verwerken . Vooral na de eerste wereldoorlog rezen echte
bestaansmoeilijkheden voor vele tuinbouwers toen de voor
naamste afnemers protectonistische maatregelen namen, van
daar overproduktie en prijsdaling. Tussen de twee oorlogen
zien wij dan ook een aantal bloemisterijen hun werkzaamhe
den staken, mede onder invloed van de crisisperiode .
Met verloop van tijd stelt men ook een verschuiving vast
van de tuinbouwbedrijvigheid, van de stad Gent weg, ten
gevolge van de urbanisatie die de grondprijzen deed stijgen
en de bedrijven dichtbij de stad gelegen minder rendabel
maakte. Dat verschijnsel wordt geïllustreerd door volgende
tabellen:
Aantal leden van de Syndicale Kamer :
Gentbrugge
Ledeberg
Melle
Merelbeke

1880
15
16
2
11

1883
20
25
2
14

1955
10

1901
24
17
6
19

1913
13
13
9
22

1933
19
10
39
55

32
44

Deelname aan tentoonstellingen:
Gentbrugge
Ledeberg
Melle
Merelbeke

DE EERSTE BLOEMISTEN TE GENTBR UGGE.
Een noemenswaardige bloementeelt treffen wij te Gentbrugge
niet aan vóór 1 837. I n dat jaar bracht Louis Hellebuyck ( gebo
ren te Tielt in 1 79 1 ) gevestigd in de Academiestraat 3 te Gent,
zijn zaak over naar Gentbrugge. Hij was gehuwd met Regina
Constantia De Grauwe, weduwe van Jacobus Wilebaldus De
Geldere .
In 1 837 kocht hij van douairière Verschaffelt ( Lindelei te
Gent ) een hofstede in de Kouterstraat 5 ( nu nr. 1 3 ) . Het
gebouw verving hij door een grijs gerotst kasteeltje, waar pas
later een erker en toren bijgebouwd werden . Zijn bloemisterij
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strekte zich tussen de Kouterstraat en de Schelde uit, van de
Oude Kluis tot de weg naar de rivier. Daar bouwde hij zijn
broeikassen en legde zich op het kweken van kasplanten toe.
Het terrein langs de tegenwoordige Van Biesbroeckstraat tot
aan de Accaciadreef, nam hij in huur en wendde hij aan voor
boomteelt.
Hij dreef ook handel met het buitenland.
Twee maal, tijdens opeenvolgend e j aren, voor de dijken
aangelegd waren, werd de bloemisterij overstroomd en werden
alle planten vernield.
In 1 847 stierf zijn echtgenote . Hij hertrouwde in mei 1 847
met Julie Comeyne geboortig van I ngelmunster. Uit dat huwe
lijk werden drie zonen en drie dochters geboren. Jozef Filip
hield zich speciaal bezig met het kweken van orchideeën. Sa
men met zijn vader legde hij ook parken aan o.a. in Nederland
waarvoor een andere zoon Desiré de plannen maakte.
Bekend is nog hoe de twee oudste zoons zich verdienstelijk
maakten tijdens de cholera-epidemie van het jaar 1 866.
Na de dood van Louis Hellebuyck in 1 87 1 werd de zaak ver
der gezet door zijn weduwe bijgestaan door haar zonen. I n
1 884 echter werd het bedrijf stopgezet, e n het goed verkocht
voor 25 .000 fr. aan Mevr. De Meester, Visserij te Gent. Jozef
trad in dienst bij Pynaert, later bij Penninck. De weduwe
Hellebuyck overleed in juni 1 908 te Sint-Niklaas ( Waas ) .
Vermelden wij nog dat Louis Hellebuyck een begunstiger
van de muziekmaatschappij " De Neerschelde " was.
Louis Benoit Van Houtte
De eigenlijke grondlegger van de tuinbouw, niet enkel te
Gentbrugge maar in het Gentse, was Louis Van Houtte.
Hij werd geboren te Ieper op 1 juli 1 8 1 0, als enige zoon van
Timothée en Isabella de Witte, een zeer welgesteld gezin . Toen
Louis 1 1 jaar was stierf zijn vader. De jonge Louis deed schit
terende studiën aan de Ecole Supérieure de Commerce te
Parijs . Zijn belangstell ing ging echter reeds op jeugdige leeftijd
naar de plantkunde uit.
Door het verlies van het fortuin was Louis genoodzaakt in
het onderhoud van zijn moeder n hemzelf te voorzien en
vond werk als bankbediende te Clermont-Ferrand, waar hij
twee jaar verbleef.
In 1 830 terug te Ieper, trok hij naar Brussel waar hij d 1n bij
nam aan de opstand van 1 830. Zijn moeder had intu
in
trad
Loui
genomen.
intrek
haar
Haag
haar familie in den
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dienst van het Ministerie van Financiën. Zijn vrije uren bracht
hij hoofdzakelijk door in de Kruidtuin te Brussel. Weldra nam
hij ontslag bij het ministerie ( 1-2- 1 833 ) en richtte een tuin
bouwbedrijf in het Brusselse op. I n hetzelfde jaar stierf zijn
echtgenote. De afleiding die hij zocht voor deze slag vond hij
in een reis naar Brazilië. Verschillende opdrachten van hoger
hand werden hem toevertrouwd, o .a. de studie en het over
brengen van Braziliaanse planten en orchideeën, voor de
Kruidtuin .
Hij vertrok o p 8-1 - 1 834 . D e reis duurde vier maanden ; we
gens tegenspoed, was een oponthoud op de Kaapverdische
eilanden noodzakelijk . Daarvan maakte Louis Van Houtte ge
bruik om zijn verzameling te verrijken .
Na zijn landing te Rio de Janeiro doorkruiste hij met één
enkele neger als gids de voornaamste doch ook de onherberg
zaamste delen van het land van de Orgelbergen tot de oerwou
den en de grenzen van Paraguay.
Na zijn terugkeer huwde hij met Wilhelmina Lefèbvre uit
Maastricht en werd hij bestuurder van de Kruidtuin te
Brussel . Gedwarsboomd in zijn pogingen om deze inrichting
op een hoger peil te brengen , gaf hij deze functie op .
Samen met Ad. Papeleu van Gent ging hij over tot de oprich
ting van een tuinbouwbedrijf te Gentbrugge, nadat zij afgezien
hadden van een vestiging in de Londense omgeving. Van Ale
xander Verschaffelt werd in 1 840 anderhalve ha gehuurd. De
samenwerking met Papeleu die o.a. reizen naar Guatemala en
de Soenda-eilanden maakte, voor het verzamelen van nieuwe
planten, duurde tot 1 845.
Naast de cultuur van sierplanten, bloembollen en heesters
ging Louis Van Houtte- ook over tot de teelt van fruitbomen
en rozelaars . I nzake bloemen ging zijn aandacht hoofdzakelijk
naar : Azalea, Lilium, Weigelia, Gladiolen, Clivia en Gesneria
ceeën.
I n 1 845 publiceerde L. Van Houtte het eerste nummer van
Flore des Serres et des Jardins de l 'Europe " , een prachtig
La
"
tijdschrift ( toentertijd 40 fr. per jaar) dat mits enkele korte
onderbrekingen verscheen tot 1 880 ( 23 bundels ) . De kleur
steendruk van de prachtige il lustraties werd op het bedrijf van
Van Houtte verzorgd .
Louis Van Houtte bracht eveneens technische verbeteringen
aan inzake bouw en verwarming van de broeikassen .
In 1 850 kon hij voor het eerst in Europa de Victoria Regia
tot bloei brengen in zijn kassen .
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Voortdurend werd gezocht naar n ieuwe variëteiten en voor
het bekomen van nieuwe p lantensoorten werden reizigers naar
verre streken gestuurd : Venezuela, Honduras, Guatemala,
Gyana, Cuba, Brazilië, Midden-Afrika, Angola en San Thomé.
Van H outte bracht meer dan 300 i ngevoerde of gewonnen
planten in de handel waarvan verschil lende zij n naam dragen :
Alocasia Van H outteï,
Croton Van Houtteï,
Spirea Van Houtteï,
Imantophylum grandiflorum Van Houtteï,
Musa Van Houteï,
Bertolonia Houtteana,
Bertolonia Hybr. Houtteana,
Azalea I ndica Leonie Van Houtte,
Azalea I ndica Marie Van Houtte,
Azalea Rustica ( hybr . ) Van Houtte, flora p leno,
Rhododendron ( max. ) Mad. Van Houtte,
Gesneria Houtteï,
Bouvardia Houtteana.
Op het hoogtepunt besloeg het bedrij f 40 ha. en beschikte
over 200 ramen. In 1 870 telde men er 50 broeikassen. Talrij ke
werklieden werden er te werk gesteld.
Vermelden wij tenslotte dat Louis Van Houtte, sedert 1 85 1
gemeenteraadslid, i n 1 854 burgemeester van Gentbrugge werd
en dat b leef tot zij n dood op 9 mei 1 876.
Later werd het bedrijf omgevormd tot N .V. en na de eerste
wereldoorlog naar de Pinte overgebracht waar het terrein van
de firma Pynaert overgenomen werd. Rond 1 950 werd de be
drijvigheid gestaakt.
Op 30 april 1 849 stichtte Louis Van Houtte een tuinbouw
school : " I nstitut Royal d'Horticulture de Gentbrugge " . Deze
nam spoedig een hoge vlucht en geraakte zelfs in het buiten
land beken d . De wettelij ke erkenning volgde in 1 860.
De wegwij zer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaende
ren van 1 862 deelt ons het volgende mee over de tuinbouw
school van L. Van Houtte :
"Staets H ovingbouwschool,
In het gesticht van den heer L. van Houtte, te Gen tbrugge.
Het onderwijs omvat er de vlaemsche, engelsche en fransche
tael, de wis-, lijnteekenen- en landmeetkunde, het maken van
plannen, de aerdrykskunde, de plantenkunde, de grondbegin
selen der schei- en natuerkunde, de architek tuer voor ho en
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en serren, de comptabiliteit en de theorische en praktische
hoving bouw kunde.
TOEZICHTS-KOMMISSIE

Victor van den Hecke van Lembeke, kouter 15, voorzitter,
Karel Leirens, advokaet, b raban tdam 22,
Hipp. van de Woestijne, grondeigenaar, kouter.
BESTUER

L. van Hout te, bestuurder,
Em. Rodigas, leraer en studiemeester.
ONDERWIJZEND PERSONEEL

Hofbouwkundige conferenciën, koophandel en comptabiliteit,
L. van Houtte,
Plantenkunde, F. Crepin, keizerstraet 8,
Vlaemsche, engelsche en fransche tael, wis-, natuer- en
aerdrijkskunde, Em. Rodigas, in het gesticht,
Scheikunde, theorische hovingbouwkunde, architektuer voor
serren, Ed. Pynaert, baudeloolei,
Boomteelt, prak tische, nuttige en lusthovingbouwkunde, archi
tektuer van hoven, openbare verhandelingen over boom
kweekerij, Fr. Burvenich, te Gentbrugge,
Opperhovenier van het gesticht, Karel van Eeckhaut,
Zedeleer en christelijke leering, F. Foubert, onderpastoor van
S. Nikolaes.
Het schooljaer begint den 1 february. Om in de school te
treden, ondergaen de kandidaten een onderzoek over de
vlaemsche en fransche tael, de cijferkunst en de aerdrijks
kunde. Dit onderzoek heeft plaets telkens half december. De
leerlingen betalen 600 franks per jaer, voor huisvesting, tafel
en verschoon. De s taet, de provinciën en de gemeen ten ver
leenen beurzen. Het programma is in het schoolbeluik ver
krijgbaar.
LEERGANG VAN BOOMTEELT

Jaerlijks worden er in dit gesticht openbare verhandelingen
gegeven over al hetgeen de boom teelt, het snoeijen en vormen
der hoornen aengaet. Deze verhandelingen, voor de hoveniers
en voor de liefhebbers, elk afzonderlijk, zijn in twee tijd
vakken verdeeld en gebeuren op vastgestelde dagen. De helft
der reiskosten, per ijzeren weg, wordt aen de hoveniers door
het staetsbestuer toegestaen. - Degenen die deze lessen
verlangen te volgen, moeten zich b ij den bestuurder der school
laten inschrijven. - Ten gevolge van een onderzoek kan er
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aen de kandidaten een bewijs van behendigheid toegestaen
worden. "
De tuinbouwschool kende een wisselend lot. Reeds in 1 87 1
werd zij naar d e Kruidtuin o p het Steendam overgebracht en
kwam onder de bevoegdheid van het Ministerie van Openbaar
Onderwij s en Schone Kunsten . Een tweede maal verhuisde de
inrichting in 1 889 naar de Hofbouwlaan in de nabij heid van
het stadspark waar zij ondergebracht werd in een vleugel van
de Jongensnormaalschool terwij l zij daar onder het Ministerie
van Landbouw ressorteerde.
In 1 923 gesloten, werd zij heropend in 1 93 1 en in 1 937 over
gebracht naar Melle : het Hoger Rij ksinstituut voor Tuinbouw.
DE TUINBOUW TE GENTBRUGGE ROND 1900
Om ons de tuinbouw rond de eemvwisseling, in zij n volle
bloei voor ogen te roepen, ondernemen wij een denkbeeldige
wandeling, doorheen Gentbrugge. Daarbij worden de gegevens
verwerkt die nog door de betrokken personen of nabestaanden
verstrekt werden . Niet van alle vroegere bedrij ven konden wij
de gewen ste inlichtingen bekomen zodat sommige tuinbouw
bedrij ven slechts met naam kunnen vermeld worden . I n die zin
zijn de volgende bladzij den op te vatten als een eerste verken
ning, die overigens voor aanvulling vatbaar is.
De meeste bloemisterij en lagen toen langs de voornaamste
verkeerswegen van de gemeente. Wij volgen derhalve :
1.
2.
3.
4.
5.
1.

de
de
de
de
de

Brusselsesteenweg,
Oude Brusselseweg,
Leemstraat ( Fred. Burvenichstraat ) ,
voornaamste straten in het Center,
Hundelgemsesteenweg.

Bloemisterijen gelegen langs de Brusselsesteenweg.

Wij vertrekken bij de Keizerspoort, en laten ons niet beïn·
vloeden door het tegenwoordig uitzicht van de onafgebroken
huizenrijen, die het uitzicht overal belemmeren. Aan onze ver
beelding worden zekere eisen gesteld zodat wij de gebouwen
van na de eeuwwisseling kunnen onderscheiden en wegdenken.
Nog op Gents grondgebie d, tussen Keizersves t en Fran
Vaart lag de bloemiste rij Edward Pynaert-Van Geert. Edward
Pynaert was van 1 884 tot 1 900 ondervoorzi tter van de Syndi al
Kamer der bloemisten . Zij n zoon Karel Pynaert ( 1 87 1 - 1 936)
vervulde als voorzitter van de Syndicale Kamer een rol bij d
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erdediging van de belangen van de tuinbouw. Zoals reeds eer
d r gezegd werd de zaak nog vóór de eerste wereldoorlog naar
De Pinte overgebrach t.
Wanneer wij van Gent weg, het grondgebied van Ledeberg
doorlopen, hadden wij links de bloemisterij Louis De Smet,
juist voorbij de straat van die naam . De zaak werd voortgezet
door zijn zoon Arthur.
Verderop lag het bedrijf van Lievin Delaruye ; heden bestaat
nog het huis nr. 1 67 dat indertijd een indrukwekkend gebouw
was .
Juist voorbij de Fred. Burvenichstraat lagen de broeikassen
van de gebroeders De Smet, Romain en Rafaël, zonen van Louis
De Smet . Hun terrein strekte zich langs genoemde straat uit
tot voorbij de tegenwoordige Kluisstraat . Sedert de jaren 1 850
was daar Jan Verschaffelt gevestigd. De woningen van beide
broeders-vennoten bevonden zich langs de Brusselsesteenweg
ter p laatse van het tegenwoordig huis nr. 1 9 1 . Daarnaast lag
een afdeling van de bloemisterij Dallière waarop het steegje
volgde dat heden verdwenen is.
Aan de overzijde van de steenweg op de hoek van de Hove
nierstraat lag sedert ± 1 870 de bloemisterij der gebroeders
Jozef en August Boelens. Hun vader was tuinier geweest b ij
Ridder Heynderycx, de stichter van het Casino. Zelf waren zij
gespecialiseerd in Amaryllis en Orchideeën. Achteraf gaven zij
het vennootschap op en begonnen elk een afzonderlijk bedrijf,
naast elkander gelegen langs de zijde van de Hovenierstraat .
Vanaf de Hovenierstraat tot het goed Claeys-Bouart volgen
enkele bloemisterijen :
De heden nog bestaande firma Dallière. Deze werd opgericht
in 1 845, waarschijnlijk te Melle, door Alexis Dallière, een Frans
man, geboren in 1 823, te Baracé bij Anger. De bloemisterij
werd overgebracht naar Ledeberg, op de Brusselsesteenweg
ter plaatse van de tegenwoordige Van Geertstraat . Een tweede
maal verhuisde het bedrijf, naar Gentbrugge, Brusselsesteen
weg nu nr 3 1 7 . Vóór 1 880 werd het tenslotte overgebracht naar
het tegenwoordig adres te Ledeberg, Brusselsesteenweg 506.
Alexis Dallière ( 1 823- 1 90 1 ) , gehuwd met Elodie Spae ( 1 84 1 1 9 1 7 ) , had twee dochters waarvan de jongste, Alice, huwde
met Jules De Schrijver ( 1 875- 1 947 ) die de zaak verder zette,
waarna ze overging op zijn zoon Edward De Schrijver.
Op dit ogenblik beslaat deze bloemisterij een oppervlakte
van 2 ha. en beschikt ze over 5500 m2 onder glas. De speciali
satie omvat : Aralia, Anthurium, Dracena, Marantha. De uit45
Land van Rode Jaarboek 1973

voer is hoofdzakelij k gericht op Duitsland, Frankrijk, I talië,
Zwitserland, Nederland en Engeland, in geringe mate Amerika.
Naast de voorgaande bloemisterij stond het huis van Louis
De Smet, gevolgd door drie andere bloemisterij en Millet, Van
Driessche, Edward Paré.
Wanneer wij nu op Gentbrugs grondgebied komen, bevond
zich j uist vóór de tegenwoordige tramstelplaats, indertij d de
bloemisterij Adolf D'Haene, waar in de j aren 1 860-1 870 het
bedrij f van A. Dallière gevestigd was . Later ging de firma
D'Haene over in handen van Chabot-De Buck .
Ietwat verder, ter plaatse van de tegenwoordige Gebr. De
Smetlaan, was de laurierafdeling van de gebroeders De S met
gelegen .
Voorbij de spoorweg, die wij ons vanzelfsprekend op weg
niveau dienen voor te stellen, lag rechts, even vóór de Jules
de S aint-Genoisstraat, de bloemisterij Omer Lancksweert
B roekaert ( de echtgenote was een zuster van Jules Broekaert ) ,
ongeveer op de plaats van de i n de volksmond zogenaamde
"
" Houten barak . Het waterreservoir van het voormalig bedrijf
staat heden nog overeind.
In de J. de Saint-Genoisstraat, even vóór de Gemeenteschool,
bevond zich, nog in de negentiger j aren, de bloemisterij Adolf
De Meyer.
Tussen de J. de Saint-Genoisstraat en de Peter Benoitlaan
troffen wij bovendien de laurierafdeling van Millet aan .
Gaan wij nu even in de Peter Benoitlaan, dan hadden wij
aan onze linkerhand drie bloemisterijen, achtereenvolgens :
Pol Labijn, Jules Van Eeckhaute, Kamiel Van Hoecke, de laatste j uist vóór de 0. De Gruyterstraat.
·

Terug de steenweg volgend, komen wij tussen de Bruiloft
straat en de toegang tot het voetbalveld, aan de plaats van
de bloemisterij van Petrus Snoeck ( Nazareth 1 830-Gentbrugge
1 890 ) . Petrus S noeck had reeds i n 1 865 een bloemiserij op de
Hundelgemsesteenweg opgericht doch was zich tengevolge van
een erfenis op de Brusselsesteenweg komen vestigen waar hij
zich op Pergonium en aardbeienteelt toelegde. Op dat bedrij f
werd hij opgevolgd door zij n oudste zoon Karel Snoeck die
vooral reuzenhortensia's kweekte. Zij n tweede zoon André
Snoeck vestigde zich op de bloemisterij op de Hundelgsesteen
weg, doch die ontmoeten wij verder.
Bij het verder gaan komen wij , j uist voorbij de tegenwoor
dige E . Anseelelaan , aan de nrs . 609-6 1 1 , plaats waar ind rtij d
het bedrij f van Gustaaf Galle ( 1863-1953) gevestigd was ; d z
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had de zaak in 1 889 overgenomen van Hek tor Van Heyghen.
Gustaaf Galle had vier zoons en twee dochters. De oudste zoon
Edward en de derde zoon Georges vestigden zich als bloemisten
te Gentbrugge ( zie verder) , de tweede zoon Julien ging te Oost
akker, de vierde zoon Richard te Merelbeke, een bloemisterij
uitbaten.
Juist vóór de tegenwoordige Mini-Price lag de bloemisterij
Huets-Lancksweert.
Wat verder Gustaaf Van Laethem ; deze zaak ging later over
op Zenon Verdonck-Vermaercke die tenslotte op kolenhandel
overschakelde zodat de bloemisterij vóór 1 920 verdwenen was.
Verder volgde nog Emiel Van Driessche en daarop Casimir
Morobé-Lancksweert. Deze laatste zaak werd na een tijd door
de weduwe geleid te zijn, voortgezet _door de zoon Robert
Morobé. De andere zoon Omer begon een eigen zaak te Melle.
Naast Morobé lag de zaak van Karel Blommaert-Galle, nu
nr. 653. Het bedrijf werd omstreeks 1 9 1 3 aangekocht door Theo
Piens ( 1 86 1- 1 933 ) ; deze was in het vak gekomen bij de firma
Dallière en rond 1 890 zelfstandig begonnen op de bloemisterij
van Jozef Spae te Melle. Het aangekochte bedrijf werd echter
pas in 1 933 verder uitgebaat door Arthur Piens ( 1 88 1- 1 955 ) ,
zoon van Theo . Op een oppervlakte van nagenoeg 1 450 m2
onder glas werden Palmen, Orchideeën, Bromelia en Anthu
rium gekweekt. De uitvoer ging vooral naar Frankrijk, Duits
land en I talië. Sedert 1 969, verpacht aan de voorzitter van de
Syndicale Kamer, is de teelt uitsluitend op Azalea gericht .
Vermelden wij tenslotte nog dat Arthur Piens voorzitter
geweest is van de Maatschappij " Door de bloem naar verede.
l mg " .
Van deze laatste bloemisterij aan de noordzijde van de
steenweg die nog op Gentbrugs grondgebied ligt, keren wij
terug naar de overzijde en volgen die vanaf de Peter Benoit
laan i n de richting van Gent weg.
Tegenover de Bruiloftstraat lag de bloemisterij Frans Van
Exter na 1 900 verder gezet door Wynoldy jr. De zaak was
gericht op de teelt van Palmen en Coco's.
Ter plaatse van het huidige Luna Park lag de bloemisterij
Maenhout.
Daarnaast lag de firma B lankaert en V ermeire ; na de dood
van Blankaert zette Vermeire de zaak voort , die later overging
op Maurice Van De Putte. Tussen de twee oorlogen kwam ze
in het bezit van Georges Van Der Swaelmen, die de woning
betrok en de grond verhuurde aan Jan Van Dyck, een Neder47
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lander die er bloembollen kweekte. Georges Van Der Swaelmen
richtte een bedrijf op verder van de steenweg verwijderd ach
ter de gronden van zijn broer Robert .
Waar de Rode-Kruisstraat op de Brusselsesteenweg uitgeeft
lag de bloemisterij Robert Van Der Swaelmen. Zijn grootvader
was veldwachter onder Louis Van Houtte geweest, terwijl zijn
vader vóór 1 880 de bloemisterij gevestigd op de hoek Jef
Vandermeulens traat en Fred. Burvenichstraat huis nr. 1 40 uit
baatte m aar naar de Brusselsesteenweg verhuisde. De oudste
zoon Robert ( 1 88 1- 1 953 ) nam bij zijn huwelijk in 1 906, de zaak
van zijn moeder, die i nmiddels weduwe geworden was, over.
Robert, die ook hulpkoster was van Sint-Eligius, kweekte
vooral Palmen. Hij beschikte over 24 broeikassen en over een
terrein dat zich tot voorbij de 0. De Gruyterstraat uitstrekte.
De handel werd gedreven met Duitsland, Nederland, Oostenrijk
en I talië. De zaak eindigde kort na de dood van Robert in 1 954.
Voorbij Van der Swaelmen, lag Alfred Wallem.
Juist vóór de Jean J aurèslaan was Charles Vermaercke
Everaert, bloemist en brouwer gevestigd. Zijn dochter Alice
huwde een Fransman, Galle ( geen familie van de Gentbrugse
bloemisten van die naam ) .
Op de samenkomst van de Jean J aurèslaan met de Brusselse
steenweg bevon d zich de bloem isterij Arthur Van Laethem.
Arthur was de broer van Gustaaf Van Laethem, hij was ook
gemeenteraadslid. Overste op zijn bedrijf was Marinus Box.
Wat verder, heden nr. 442 ligt nog de bloemisterij Broekaert.
Eertijds was hier de k leine bloemisterij van Blok gevestigd,
ongeveer 1 000 m2 groot. Deze werd in 1 894 aangekocht door
de moeder van Jules B roekaert ( 1 875-1 940 ) . Laatstgenoemde
begon het bedrijf in 1 896 na een stage in Parijs, Laon, Londen
en te Sint-Amandsberg bij Poelman . Jules Broekaert breidde
de zaak uit tot 1 ,5 ha. waarvan 5000 m2 onder glas . Na zijn
dood zette zijn zoon Carlos het bedrijf voort . Tijdens de tweede
wereldoorlog werd het bedrijf driemaal gebombardeerd, doch
achteraf voor drie vierde wederopgebouwd, zodat nu over
3500 m2 onder glas kan beschikt worden . De produktie is vrij
wel volledig op de uitvoer gericht, en omvat Araucaria, Azalea
en Bromelia.
Op Broekaert volgde indertijd de k leine b loemisterij Karel
W ellens die nagenoeg 400 m2 besloeg, en marktplanten leverde
( vooral Araucaria ) .
Tenslotte komen wij aan de plaats van de bloemisterij
Maurice Verdonck, die gericht was op de teelt van Orchideeën.
Heden nr. 766. M. Verdonck was burgemeester van 23-7-1 909
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tot 3 1 - 1 2- 1 926. Het bedrijf werd door de zoon voortgezet tot
omstreeks 1 930.
·

Hier voorbij was Willem Bomert ( schoonzoon van Dr. Van
Bockstaele te Ledeberg ) gevestigd. Deze werd opgevolgd door
Georges Galle-Bila, die de zaak overnam in 1 9 1 8 .
Een laatste bloemisterij vinden wij nog in de Vogelhoek
straat, nl. Leonard Allaert, op de samenkomst met de Van
Rijswijckstraat. Rond 1 9 1 9 werd de grond door de eigenaar
verkocht met het gevolg dat de oppervlakte sterk verminderde.
Een deel werd aangekocht door de schoonzoon van Allaert,
Jerome De Vos, die zich op de groenten teelt toelegde, maar in
1 930 de bloemisterij Allaert verder zette. Ook deze werd tijdens
de tweede wereldoorlog driemaal gebombardeerd. Heden be
slaat zij nog 3000 m2 waarvan 1 000 m2 onder glas.
I ntussen staat de zaak onder leiding van Nestor De Vos. De
produktie omvat marktplanten, alsook Dracena, Aucuba en
Evonymus voor de uitvoer.
2. Bloemisterijen langs de Oude Brusselseweg.
Wij kunnen opnieuw bij de Keizerspoort vertrekken en de
Posthoornstraat inslaan . Aan onze rechterhand was daar reeds
vóór 1 850 ongeveer op de plaats van de Arthur Latourstraat
de bloemisterij van Domien V ervaene, waar vooral Rhododen
dron, Azalea en Camelia gekweekt werden . Van zijn vier zonen
Frans, Jan, Louis en Jozef, is de laatste wel de voornaamste,
doch die ontmoeten wij verder. De vader van Domien was
bloemist geweest te Ledeberg, Hundelgemsesteenweg.
Even voorbij de oude ijzergieterij De Bruycker-Dutry, die i n
1 972 gesloopt werd, nemen wij rechts d e Oude Brusselseweg,
die ongeveer evenwij <lig met de Brusselsesteenweg loopt en
goede mogelijkheden voor vestiging van tuinbouwbedrijven
bood.
Voorbij de tegenwoordige Van Houttestraat lag aan onze
linkerhand het grote modelbedrijf van Louis Van Houtte N .V.
waarvan de terreinen zich tot aan de ringspoorweg en de Fred.
Burvenichstraat uitstrekten .
Juist voorbij de kruising met de Fred. Burvenichstraat, op
de hoek tegenover de windmolen, lag aan onze linkerhand het
bedrijf Jan De Kneef, waar Rozen en ook Azalea gekweekt
werden . Jan De Kneef was vroeger af delingsoverste bij Louis
Van Houtte geweest. Zijn bloemisterij verdween vóór 1 9 1 4 .
Daar voorbij, eveneens links, bevond zich de bloemisterij van
Petrus Paré, met Araucaria als voornaamste teelt.
49

Land van Rode Jaarboek 1973

Rechts tegenover Jan De Kneef lag de zaak van Bogies over
wiens gronden de Ankerslaan getrokken werd .
Verderop ter hoogte van de vroegere Broekakkerstraat, on
geveer waar nu de Maurits Sabbestraat loopt, lag de bloemis
terij August Toeffaert. August, zoon van schepen Desiré Toef
faert, richtte i n 1 9 1 1 een modelbloemisterij te Destelbergen
op, met 1 ha. onder glas, de kweekkassen bleven echter te
Gentbrugge. Deze zaak te Destelbergen werd rond 1 936 over
genomen door Leon De Bruyker die ze tot 1 945 voortzette.
Achter Toeffaert en Bogies, lag, afgesloten van de straat en
toegankelij k langs een kleine weg die evenwij dig met de
huidige Kluisstraat naar de Fred. Burvenichstraat leidde, een
l:;>edrij f Künzer dat sedert 1 9 1 2 voortgezet werd door Eward
Galle.
Kruisen wij de ringspoorweg dan bereiken wij op de samen
komst van de Jan Frans Willemsstraat en Pirennelaan de plaats
waar de bloemisterij van Leon De Loof lag. Hier is de omge
ving tengevolge van de E3 zodanig gewijzigd dat het mettertij d
bepaald moeilij k zal blij ken zich nog een nauwkeurig denk
beeld van de oorspronkelij ke toestand te vormen .
Leon De Loof werd geboren te Oudenaarde in 1 864, werkte
als hovenier te Zwij naarde en te Lovendegem en vestigde zich
in 1 899 te Gentbrugge in de Jan Frans Willemsstraat. Later
bracht hij zij n bedrij f over naar de Oude Brusselseweg tegen
over de achterzij de van de tramstelplaats ; daar beschikte hij
over 1 ha. en een vij ftal broeikassen . Zij n teelt was beperkt
tot eenj arige planten : o .a. Dahlia, Hortensia, Geranium ; vóór
1 940 ook druivelaars . Bovendien dreef hij handel in fruitbomen
en rozelaars, hoofdzakelij k op het binnenland gericht. Na de
dood van Leon in 1 946, zetten zij n twee zoons de zaak verder.
Na het overlij den van de oudste, Hektor ( 1 893- 1 958 ) , werkte
de tweede zoon, Valère ( 1 896- 1 970 ) verder tot zijn dood.
Verderop, i n de Magerstraat, lag indertij d nog de b loemis
terij van De Kocker nabij de vroegere elektriciteitscentrale.
3. Bloemisterijen in de Leemstraat ( F. Burvenichstraat) en
Voordries.
Wanneer wij de Oude Brusselseweg verlaten bij de bloemi terij van Jan De Kneef en naar de spoorweg toegaan, hadd n
"
wij aan onze rechterhan d het bedrij f " Flora of Prosper De
Bruyker-Myncke, begonnen in 1 893 . Er werden Laurier, Azalea
en Palmen gekweekt, verder buitencultu ur en warme ka plan
ten. De uitvoer was hoofdzake lij k op Engeland en Duitsland
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gericht . I n 1 9 1 3 werd het bedrijf uitgebreid door overname
an de aanpalende bloemisterij Penninck. De oppervlakte be
droeg toen meer dan 3 ha. met een dertigtal broeikassen . Onder
de acht kinderen waren twee jongens, Hubert en Leon . De
eerste sneuvelde bij het einde van de oorlog 1 9 1 4- 1 8 . Leon
zette de zaak- verder tot 1 92 1 waarna hij een zaak voor exper
tises en openbare verkopingen van bloemisterijen begon. Later
nam hij de zaak Toeffaert te Destelbergen over ( zie hoger ) .
Ch. Penninck lag tussen De Bruyker en de spoorweg, waar
heden Metalunion gevestigd is en kweekte vooral araucaria .
Voorbij de spoorweg l ag, aan de linkerzijde, bij het begin
van de tegenwoordige Jef Vandermeulenstraat, sedert ± 1 850
de bloemisterij van Edward Maertens, later voortgezet door
zijn weduwe en sedert het begin der negentiger jaren door zijn
zoon Emiel Maertens-Beys. Dat bedrijf reikte tot aan de
Gestichtstraàt waar het woonhuis stond. De teelten omvat ten
hoofdzakelijk Azalea en Laurier.
Een tiental meter verder, voorbij het smalle wegeltje, in de
volksmond " het Reetje " genoemd, dat tussen de akkers van het
ziekenhuis en het voetbalveld l iep, lag de bloemisterij van
Arthur Van den H eede die vooral op varen teelt gericht was .
Voorheen was hier Van der Swaelmen gevestigd . Arthur werd
door August Van den H eede opgevolgd. In hetzelfde huis
woonde, tussen beide oorlogen de bekende Vlaamse opvoed
kundige Kanunnik Frans De Hovre .
Daarnaast, tegenover de Jozef Wautersstraat, lag de bloemis
terij Edward De Reuze. Edward ( Gentbrugge 1 858- 1 93 3 ) was
oorspronkelijk in dienst bij Gustaaf Van Oostende in de Kerk
straat. Zelf beschikte hij thuis over een broeikas. Rond 1 900
begon hij voor eigen rekening de zaak in de Leemstraat . Daar
legde hij zich toe op de teelt van Chrysanten, Fuchsia en Hor
tensia, in mindere mate Evonimus, Dracena en vetplanten. Zijn
afzetgebied zocht hij op de markten te Gent en omgeving. De
zaak eindigde rond 1 928.
Nog wat verder, ter plaatse van het klein voetbalveld, lag
de boomkwekerij van Ok taaf Burvenich-De Winne ; ook tuin
planten werden er geteeld. Later werd de zaak voortgezet door
Bourgeois, schoonzoon van Oktaaf Burvenich .
Bij de Voordries gekomen kunnen wij onze weg voortzetten
langs de Voordriesstraat waar aan onze linkerzijde de woning
van Frederik Burvenich lag. Zijn boomkwekerij lag in de
Leemstraat op de plaats waar heden de Jozef Wautersstraat
begint. De zaak moet rond 1 905 stopgezet zijn .
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Verderop, n u nrs. 1 5- 1 7, lag de zaak van Henri De Meyer
( marktplanten, vooral Geranium en Evonimus ) . Deze was
vroeger geassocieerd met Hoste en te Ledeberg in de Welda
digheidsstraat gevestigd. Rond de jaren 1 940 werd de zaak
naar Heusden overgebracht.
Aan de andere zijde van de straat was Jerome Mussely ge
vestigd, tussen het goed Bossu en de Lindekens. Daar werden
vooral begonia's geteeld. De zaak bestond tot ongeveer 1 9 1 0.
Als wij onze weg voortzetten langs de Achterdries komen
wij aan de bloemisterij Jan De Rese, nu is daar ter plaatse een
benzinestation. De teelt voor marktplanten behelsde ook Azalea
en Hortensia.
Een weinig verder, tegenover de huidige Platanendreef had
den wij Oscar De Landsheere, die na de eerste wereldoorlog
kokostapijten en matten maakte en naar de Posthoornstraat
verhuisde. De b loemisterij werd verdergezet door Edmond
Vervaene.
4. Bloemisterijen in het Center
Wandelen wij de Klokstraat in naar de kerk toe, dan trof
men rechts van ons ter hoogte van de Van Dyckstraat een
weinig vóór de pastorij, de bloemisterij Oscar De Bruycker,
broer van Prosper De Bruycker in de Leemstraat ( Fred. Bur
venichstraat ) . Hier werden hoofdzakelijk marktplanten ge
kweekt.
Aan het einde van de Klokstraat, bij het Kerkplein, kunnen
wij rechts afdraaien in de Kouterstraat met aan onze linker
hand het kerkhof. Vooraan rechts hadden wij dan de bloemis
terij Gustaaf De Porre. Gustaaf, na in dienst te zijn geweest
bij verschillende bloemisten, zoals Rigouts, Van Coppenolle,
Hartman en Toeffaert, begon in 1 902 een eigen zaak op de
plaats van de vroegere bloemisterij H. Van de Casteele. Gustaaf
was bovendien klokkeluider in de nabijgelegen kerk . Hij over
leed in 1 935. De zaak werd voortgezet door zijn zoon Edmond
De Porre en zijn dochter. De produktie voor plaatselijke afzet
gebieden omvatte : Hortensia, Geranium, Begonia, Laurier. De
bloemisterij werd stopgezet rond 1 953.
Verdergaand tot voorbij de tegenwoordige Jules Van Bies
broeckstraat, hadden wij links de bloemisterij De Man, nu
nr. 53 . Als kasplanten werden Araucaria, Clivia, Aspedistra,
Palmen, Azalea en later ook Chrysanten gekweekt. Als buit n
kweek : Begonia, Laurier, Evonimus. De uitvoer was gericht
op Frankrijk en Italië.
52

Land van Rode Jaarboek 1973

In 1 906 kocht Philemon De Man ( 1 869- 1 947 ) van zijn vader
Edward, die landbouwer was, het perceel waarop hij een huis
en een bloemisterij oprichtte. Voor zijn scholing had hij in
Frankrijk en in Engeland gewerkt . Zijn broer Jozef, die voor
scholing in Nice en Cannes had verbleven, legde zich in het
kader van het bedrijf op de groententeelt toe, doch verliet
de zaak in 1 930 om zich te Wachtebeke te vestigen. Bij de
grootste uitbreiding beschikte de bloemisterij over 1 ha. en
een zevental broeikassen, sinds 1 930 herleid tot vier. Ten
gevolge van de verwarmingsproblemen die de oorlog meebracht
werd het bedrijf in 1 940 gesloten.
Wanneer wij op onze stappen terugkeren naar het Kerkplein
en dan de Kerkstraat volgen vanaf het kerkhof, komen wij aan
onze linkerhand, voorbij de tegenwoordige gemeentelijke feest
zaal bij de vroegere bloemisterij Edward Van der Cruyssen
( sedert ± 1 860 ) . Door Edward werden verschillende nieuwe
variëteiten Azalea op de markt gebracht . Van de drie zonen
Oktaaf, August en Romanus, zette rond de negentiger jaren
de eerstgenoemde de zaak voort die later overging op zijn
zoon René. Tenslotte werd ze overgenomen door Colman die
ze verder uitbaatte tot 1 955. Deze' laatste kweekte vooral
Azalea.
Bij het voortzetten van onze weg komen wij tegenover de
Vredestraat ; daar waar heden de kantoren van ARB ED ge
vestigd zijn, was in die tijd de b loemisterij Francis Coene
gelegen . Daar werden marktplanten gekweekt. Deze zaak, reeds
vermeld in de wegwijzer van Gent 1 849 ( J . Coene ) verdween
vóór de eerste wereldoorlog.
Aan de overzijde van ARBED lag de bloemisterij De Rijcke.
Verderop vóór de spoorweg rechts lag de bloemisterij
Gustaaf Van Oostende. Voordien lag op die plaats de boerderij
De Jaegher ( reeds in de 1 8de eeuw daar gevestigd ) . De dochter
Sofie De Jaegher huwde met Jan Van Oostende . Deze laatste
was de kleinzoon van Guillaume van Oostende die indertijd
burgemeester van Afsnee was. Zijn zoon Jules had zich rond
1 825 te Gentbrugge gevestigd . Jules had verschillende kinderen
onder wie Charles, de vader van Edmond Van Oostende, die
gemeentesecretaris te Gentbrugge was van mei 1 887 tot maart
1 932. Georges, de zoon van Edmond, volgde zijn vader in deze
functie op van april 1 932 tot januari 1 958.
Een andere zoon van Jules was de bovengenoemde Jan Van
Oostende wiens zoon Gustaaf ( 1 852- 1 924 ) kandidaat-notaris
was, doch na twee jaar stage meer toekomst in de bloementeelt
zag, overschakelde en een scholing in het Instituut van L. Van
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Houtte doormaakte. Rond 1 875 begon hij dan ook een bloemis
terij op de hofstede van zijn grootouders. De gebouwen van
de boerderij werden omgebouwd en uitgebreid tot een rij
woni ngen die het gehucht Hukkelgem vormden . Een woning
werd langs de zijde van de Kerkstraat gebouwd en na een
tijdje verhuurd te zijn geweest als herberg " De Valk " werd
ze als bloemistenwoning bij het huwelijk van Gustaaf Van
Oostende in gebruik genomen . I n deze bloemisterij werden
vooral Palmen, Araucaria, Aspedistra en Laurier gekweekt met
het oog op de uitvoer. De zaak eindigde in 1 92 1 . Vermelden
wij nog dat G. Van Oostende een zoon had, René Van Oostende,
de vader van Dr. E. Van Oostende en van tandarts P. Van
Oostende, beiden praktizerend te Gentbrugge.
Wij draaien nu vóór de spoorweg naar links af en volgen de
Leo Tertzweillaan ( toen nog de Stationlaan ) . Daar lag de
azaleakwekerij van Charles De Jaegher ( eigendom van Gust
De Schrijver-Black ) naast Villa Pauline op de plaats waar
later de Liberale Kring gebouwd werd. Deze bloemisterij die
tot de Vredestraat reikte, verdween in 1 907 .
De bloemisterij De Cabooter is een bedrijf van jongere
datum en wegens haar ligging in de Lusthofstraat 1 1 5, feitelijk
n iet onder te brengen bij een van de vorige groepen . De zaak
werd begon nen in 1 930 door Alfons De Cabooter wiens vader
Jan De Cabooter, afkomstig uit Zulte, een boerderij te Melle
uitbaatte en juist vóór 1 9 1 4 de grond in de Lusthofstraat aan
kocht. Zijn tweede zoon Alfons ( 1 885- 1 970 ) die achtereenvol
gens gewerkt had bij Cesar De Cost�r, bij Huets-Lancksweert
en bij Pynaert, verbleef tijdens de eerste wereldoorlog in
Frankrijk . Maar hij begon pas in 1 930 een zelfstandig bedrijf,
hij bouwde de bloemisterij uit tot vijf broeikassen en een
grote galerij, samen 700 m2 onder glas, en legde zich toe op de
teelt van Hortensia, Varens, Chrysanten, Geranium en Fuchsia,
vooral voor de markten in Oost- en West-Vlaanderen. Zijn
twee zonen August en Jozef zetten de zaak heden verder.
5. Bloemisterijen in de nabijheid van de Hundelgemsesteenweg
I n dat gebied is het moeilijk een scheiding tussen Gentbrugge
en Ledeberg door te voeren bij onze behandeling der bloemis
ten .
Vanaf de Botermarkt kunnen wij links de Gontrodestraat
( nu Jozef Vervaenestraat ) nemen, rechts de Hundelgem e
steenweg.
Wij volgen de eerste weg en treffen heden nog aan onze
rechterh and tussen de later gebouwde huizen, het hui nr. 1
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( zonder verdieping ) van Jozef Vervaene ( 1 845- 1 9 1 4 ) zoon van
Domien Vervaene. Jozef werkte reeds rond 1 860 samen met
Paul De Schrijver ( 1 84 1 - 1 920 ) op de Visserij te Gent. In 1 875
vestigde hij zich zelfstandig in de Gontrodestraat te Ledeberg.
Vooral belangrijk waren de talrijke nieuwe azaleavariëteiten
die hij in de handel bracht . Zijn dood schijnt een gevolg te
zijn geweest van de emoties tengevolge van de vernieling door
onbekenden van een buitengewoon exemplaar, waaraan hij
jarelang zijn beste zorgen had besteed.
Wanneer wij verder gaan en voorbij de Walstraat ( links )
en de Van Ooteghemstraat ( rechts ) onder de E3 doorgaan,
ligt rechts van de straat de plaats waar rond de zestiger jaren
de bloemisterij Jos De Clercq zich bevond, in de tachtiger
jaren voortgezet door P. en A. De Clerck, later A. De Clerck Van Gijseghem.
Meer bloemisten treffen wij aan langs de Hundelgemsesteen
weg.
Gaan wij onder de spoorweg door, dan lag indertijd aan
onze rechterhand, juist vóór het hospitaal een bloemisterij,
later naar Heusden overgebracht .
Verderop ter plaatse van het tegenwoordig kerkhof bevond
zich de bloemisterij G. Corijn. Op deze plaats komen wij aan
de grens van Ledeberg met Merelbeke.
Nemen wij nu de overzijde van de Hundelgemsesteenweg
dan lag langs de spoorweg ter hoogte van de Moriaanstraat
de zaak F. Denoyette. Verderop, heden nr. 349, treffen wij nog
het huis van de bloemisterij Delaruye-Tillieu aan . Louis Dela
ruye ( Gent 1 867 - Gentbrugge 1 907 ) , de zoon van Ludovicus
Delaruye ( 1 826 - 1 899 ) , begon de zaak kort vóór het bouwjaar
van het hospitaal in 1 885 . Na het overlijden van Louis Delaruye
zette zijn weduwe Stephania Tillieu de zaak verder tot de
oudste zoon Gustaaf Delaruye ( geboren in 1 894 ) in het bedrijf
kwam . De bedrijvigheid werd kort na wereldoorlog I I stop
gezet. I nmiddels had Ludovicus, de vader van Louis Delaruye,
zijn bloemisterij in de Wenemaerstraat te Gent aan zijn jongste
zoon Emiel overgemaakt rond 1 893 en zich te Merelbeke op
de Hundelgemsesteenweg, hoek Koestraat gevestigd . De bloe
misterij die hij daar uitbaatte, werd in 1 9 1 8 verkocht aan Bové .
Even voorbij Delaruye l ag de bloemisterij G. Van De Kerk
hove, later voortgezet door De/mo tte.
Nog verder lag de zaak E. Van Coppenolle, op die plaats,
tegenover het kerkhof vestigde zich later G. Vermaercke Cremer, die van de Prins Albertstraat te Sint-Amandsberg naar
hier overkwam .
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Voorbij het begin van de Jules De Cocklaan lag de bloemis
terij waar de tweede zoon van Petrus Snoeck, n l . André Snoeck
( 1 866- 1 928 ) , zich gevestigd had. Van zijn zes kinderen zetten
de twee zoons het bloemistenbedrijf verder. De oudste Maurice
Snoeck, had van zijn vader de b loemisterij in de Jules De
Cocklaan nr. 4 1 bekomen . Deze zaak werd na enkele jaren
onbewerkt te zijn geweest in 1 969 gehuurd door Vandersluys.
Heden beschik t deze er over 800 m2 onder glas, en kweekt
vooral Filodendron, warme-kasplanten en strobloemen, in min
dere mate Azalea J aponicum, uitsluitend voor het binnenland.
De jongere zoon van André Snoeck, n l . Alfons Snoeck, betrok
de bloemisterij tussen de Jules De Cocklaan en de Hundel
gemsesteenweg waarvan de woning op de steenweg uitgaf op
de hoek van de Cameliastraat, doch heden óp de J. De Cocklaan
nr. 54 gevestigd is. H ier beschikte hij vóór de wereldoorlog I I
over 3 .600 m2 onder glas . I n 1 944 geteisterd bij de luchtaanval
werd de oppervlakte onder glas na de oorlog gebracht op
2 .400 m2• Waar vroeger Araucaria en Citrus hoofdzaak waren,
wordt heden enkel Azalea voor het buitenland gekweekt.
Tenslotte komen wij bij de hoek van de Peter Benoitlaan
op de p laats waar de bloemisterij Jules De Cock gelegen was .
De gronden l agen zowel op het grondgebied van Gentbrugge
als van Merelbeke, terwijl de woning zelf, heden " het wit huis "
tot laatstgenoemde gemeente behoort . Jules De Cock voorzag
n iet alleen de koninklijke serren te Laken van planten, doch
ook verschillende vorstenhoven van Europa ( o .a. van I talië
en van Rusland ) . Bovendien legde hij zich ook toe op de aan
koop en verkoop van gronden. Zijn bloemistenbedrijf die uit
de zeventiger jaren dagtekende, werd stopgezet rond 1 908. Zijn
beide zonen gingen een andere richting uit : André werd sekre
taris van minister Lippens, Lucien dreef handel in paarden.
Om een duidelijker beeld van de ontwikkeling van het aantal
bloemisterijen in de loop der jaren te vormen, laten wij hier
de gegevens volgen die de " Almanach en Wegwijzer der stad
Gent en der Provincie Oost-Vlaanderen " ons biedt. Tussen 1 840
en de eerste wereldoorlog werden enkele jaren gekozen, vol
doende gespreid om een globaal overzicht te krijgen .
I n 1 840 worden voor Gentbrugge drie bloemisten vermeld :
De Rycke, Gheldholf en Van Hout te.
In 1 849 : Coene, Gheldholf, Hellebuyck, J. Van Damme op
de Dries en Van H outte.
In 1 854 tellen wij vier bloemisten : J. Coene, L. Hellebuyck,
Ed. Maertens en L. Van Houtte.
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I n de Almanach van 1 863 zijn bijgekomen : E. Van Der
Cruyssen en A. Dallière, deze laatste kwam van Ledeberg maar
verhuisde later terug naar die gemeente.
De Almanach van 1 878 vermeldt benevens de vorigen, op
Dallière na, nog tien andere namen :
Langs de Brusselsesteenweg : Aug. De Cock, P. Snoeck ( nr.
2 1 1 ) , D. Van De Putte, Dhaenens, Lancksweert, Blancquaert
Vermeire.
Langs de Hundelgemsesteenweg : Jules De Cock ( 1 50 ) .
Verder nog Dekneef, Burvenich, Bailleul. I n het geheel dus
vijftien.
I n de Almanach van 1 886 is Hellebuyck verdwenen maar
zijn vijf nieuwe bloemisten bijgekomen : J. Andries ( Oude
Brusselseweg 50 ) , G. Poelman ( Heide 1 ) , Ed. Van Der Zwael
men ( Leemstraat 8 ) , K. Van Eeckhau te ( Sasstraat 9 ) , G.
Van Oostende ( Kerkstraat ) .
In de Almanach van 1 90 1 zijn zeven namen verdwenen :
Andries, Bailleul, Aug. De Cock, Jules De Cock, Poelman, Van
Eeckhaute, Van de Putte.
I ntegendeel zijn zesentwintig n ieuwe namen bijgekomen :
Langs de Brusselsesteenweg : A. Geenens ( 1 42 ) , J. Maenhout
( 1 48 ) , A. Van Eepoel ( 83 ) , E. Van Exter ( 1 46 ) , G. Van Laethem
( 1 58 ) , M. Verdonck ( 1 64 ) , K. Vermaercke ( 1 56 ) , H. Millet
( 1 63 ) , L. Thienpont ( 1 28 ) , Blancquart-Vermeire is nu K. Ver
meire ( 1 60 ) geworden .
Langs de Leemstraat : L. Brandes ( 8 ) ,
P. De Bruyker ( 1 2 ) .

0.

Burvenich ( 2 ) ,

Langs de Oude Brusselseweg : P. Paré en zuster ( 75 ) , A.
Toeffaert ( 76 ) .
Langs de Kerkstraat : A. Maertens ( 1 80 ) .
Langs de Hundelgemsesteenweg : J. Denoyette ( 5 ) , A. Snoeck
( 2 1 5 ) , Van Coppenolle ( 1 0 ) ( deze had ook een bedrijf te Lede
berg ) , G. Van De Kerkhove ( 7 ) , L. Delaruye ( 6 ) .
Verder nog : De Groote gebr., Kasteelstraat 6 , A. De Meyer,
St.-Genoisstraat 3, V. De Mulder, De Nayerdreef 8, K. De
laegher, Statieboulevard ( Tertzweillaan) 2 1 , H. Van De Cas
teele, Kouterstraat 2 .
Het gedeelte van Ledeberg dat wij tot hiertoe behandelden
zou de indruk kunnen wekken dat deze gemeente een bijkom
stige rol speelde inzake tuinbouw. In feite was Ledeberg
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voorui t op Gentbrugge. Afgezien van het feit dat eerstgenoemde
gemeente geen figuur als L. Van Houtte heeft gekend was het
aantal tuinbouwers te Ledeberg aanzienlijk groter dan te
Gentbrugge. Pas tussen de jaren 1 890 en 1 900 verloor Ledeberg
zijn voorsprong i n dat opzicht.
"
" Het Belgisch Kruidboek door L.A. De Lathauwer, uit 1 848,
vermeldt reeds veertien bloemisten : Pieter Collombier ( Rot
schen Aerdeweg ) .
Bij de kerk : J. De Clercq, Lieven De Cock, Jan Verschaffelt
( zoon ) , Frans Vervaene, Louis Vervaene, Ch. Schockaert.
Op de Dries

:

Louis Delbare.

Buiten de Keizerpoort
Vervaene.

:

Van Den Zanden, Verleeuwen, D.

Verder : Pieter Cornelis, J.B. De Cock ( bij den Karpel ) ,
Jacob De Moerlooze ( in de Camellia ) .
I n de " Almanach " van 1 854 zijn Delbare en Collombier weg
gevallen, maar integendeel zijn zes nieuwe namen bijgekomen
zodat wij in 1 854 achttien bloemisten tellen op het ogenblik
dat Gentbrugge er slechts vier telt . Hier volgt de lijst met
adres waarbij wij dienen in het oog te houden dat de huis
nummers sedertdien op sommige plaatsen verschillende veran
deringen ondergingen :
Langs de Hundelgemsesteenweg : Ch. Schockaert ( 86 ) , J. Van
Eeckhoute ( 396 ) , P. Cornelis ( 468 of 1 84 ) , L. Vervaene ( 485 ) ,
Fr. V ervaene ( 495 ) .
I n de Mildreef nr. 3 : Jos Beeckman.
In de Posthoornstraat : P. Van Driessche ( 1 1 5 ) , D. Vervaene
(317).
Langs de Scheldekant

:

P. Verleeuwen.

Langs de Brusselsesteenweg : A. Dallière, J. De Moerloze
( 1 24 ) in de Camelia, Jan Verschaffelt ( 1 34 ) .
Langs de Rodsche Heirweg : J. De Clerck ( 239 ) .
Zonder nauwkeurig adres : L. De Cock, J.B. De Cock ( bij de
Karpel ) , De Kemel, J. De Kneef, Van Den Zanden.
In de "Almanach " van 1 863 zijn de laatste vier weggevallen
terwijl Dalliére naar Gentbrugge overgebracht is ; daarenteg n
zijn drie nieuwe namen bijgekome n : C. Van Rijssel ( Hundel
gemsesteenweg 346 ) , Narcisse Gaujard ( Driesstraa t 1 0 1 , boom
kwekerij ) , Ad. Stelzner-De Meyer ( Scheldeka nt 38 ) . In 1 63
tellen wij dus zestien tuinbouwers te Ledeberg, tegeno r z
te Gentbrugge .
58
Land van Rode Jaarboek 1973

De " Almanach " van 1 868 geeft weer zes nieuwe namen :
Louis De Smet ( Posthoornstraat 1 1 0 ) , Boelens ( Brusselse
steenweg 203 ) , Jan Nuytens ( Brusselsesteenweg 1 34 ) , op de
Hundelgemsesteenweg P. De Roo ( 1 40 ) , Van Coppenole ( 1 48 )
en L. Vervaene zoon ( Moriaanstraat 23 ) . Bovendien is Dallière
nu weer te Ledeberg gevestigd ( Brusselsesteenweg ) . Daaren
tegen is L. De Cock verdwenen. Als resultaat geeft dat twee
ëntwintig tuinbouwbedrijven te Ledeberg.
Sedert de j aren 1 870 heeft Ledeberg een grondige verande
ring ondergaan, tal van nieuwe straten zij n getrokken waar
langs nieuwe tuinbouwbedrij ven gevestigd werden . Zo ver
meld de " Almanach van 1 878 " volgende nieuwe namen :
Langestraat : C. De B ruycker ( 1 00 ) , Jac. De Mulder ( 1 1 7 ) , H.
Hansens ( 98 ) , Fr. Verleeuwen ( 87 ) .
Steenhouwersstraat : Liv. Collumbier ( 25 ) , K. L. Goossens
( 76 ) , Gust Vervaene ( 25 ) .
Van Lokerenstraat : 8 : K. Alberdienst ( fruitbomen ) .
Weldadigheidsstraat : 23 : Isid. Hoste.
Ook langs de oude wegen zij n n ieuwe bedrijven bijgekomen :
Hundelgemsesteenweg : Fr. Beeckman ( 303 ) , P. Lybaert, kin
deren ( 373 ) .
Rodsche Heirweg : Delmo tte ( 4 1 ) , J. Vervaene ( 1 7 ) .
Brusselsesteenweg : L. Delaruye ( 98 ) . Kronecker heeft L.
Vervaene in de Moriaanstraat ( 47 ) overgenomen .
Daartegenover staat dat de volgende bedrijven verdwenen
zij n :
J . Beeckman, De Moerlooze, Van Coppenolle, P . Van Dries
sche, P. Verleeuwen. Bovendien werd Stelzner opgevolgd door
Leon Legrand ( Scheldekant ) , terwij l L. Vervaene overging op
Fr. Vervaene ( Hundelgemsesteenweg ) .
Ledeberg telde dus i n 1 878 eenendertig bedrij ven voor tuin
bouw, terwij l Gentbrugge slechts vijftien .
De " Almanach van 1 886 biedt ons elf nieuwe namen tegen
over zeven weggevallen namen met als resultaat vij fendertig
bloemisterij en.
Langs de Hundelgemsesteenweg zij n bij gekomen : Denoyet
te ( 403 ) , Jan Vervaene ( 346 ) . Verdwenen zij n er : Schockaert,
Cornelis, L. Vervaene, Fr. Vervaene, C. Van Ryssel .
Langs de Rodse Heirweg zij n bij gekomen : Joz. De Clercq
( 35 ) , Am. De Clercq ( 59 ) , Ad. De Clercq ( 6 1 ) , P. V. Van Damme
( 39 ) .
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Langs de Brusselsesteenweg verdwenen Jan Verschaffelt en
Jan Nuyttens, in de plaats kwamen de gebroeders De Smet
( 1 36 ) , verder kwamen nog bij : Alf. Van de Velde ( 1 7 1 ) , L. Van
D riessche broer en zuster.
In de Van Lokerenstraat komt Ed. Gasse ( 43 ) bij ; in de Ho
venierstraat Jac. De Bae ts ( 25 ) , langs de Scheldekant Wallem
Legrand ( zelfde adres als Legrand ) , terwij l Fr. Verleeuwen
nu geadresseerd is Kazernestraat 45 .
Voor de eeuwwende nemen wij de " Almanach " van 1 90 1 .
De urban isatie van Ledeberg gaat met rasse schreden voor
uit. Van de vij fendertig namen uit 1 886, vinden wij er slechts
zeven terug in 1 90 1 .
Langs de Brusselsesteenweg hielden volgende firma's
stand : J. Boelens, Dallière, L. Delaruye, Gebr. De Smet, L. Van
Den Driessche broer en zuster.
Nieuwe inrichtingen zij n : R. De Smet ( 1 40 ) , A. De Smet
( 90 ) en H .Jacobs ( 3 ) .
Langs de Scheldekant i s Wallem-Legrand, nu Wallem en
Zoon geworden .
I n d e Posthoornstraat treffen wij nog een oude naam aan :
J. Vervaene ( 1 7 ) .
Langs de Hundelgemsesteenweg zij n geen oude adressen
meer te vinden, wel zes n ieuwe : Belpaire ( 397 ) , K. Deloof
( 378 ) ,J. De Moor ( 3 1 3 ) , P. Mestdach ( 457 ) , Gebr. Vervaene
( 326 ) , L. Wyckaert ( 439 ) .
Langs de Rodse Heirweg is nog een oud adres : Am . De
Clercq, en een n ieuw S. De Kneef ( 47 ) .
Andere n ieuwe adressen zij n :
I n de Hoveniersstraat : A. Boelens ( 1 2 ) , E. Corijn ( 29 ) .
I n de Mildreef : D e Vliegher ( 1 3 ) , R . Martin ( 2 1 ) .
Verder : E. Van Coppenole, Eggermontstraat 1 9, die ook te
Gentbrugge een zaak had. J. De Mol, Driesstraat 93, E. Jacobs,
Nieuwestraat 1 9, H. Boucque, Nieuwe Kerkstraat 97, Beeck
man, Weldadigheidsstraat 39.
In totaal zevenentwintig bloemisterijen tegenover zesend r
tig te Gentbrugge.
In het vervolg wordt Ledeberg steeds meer bebouwd en
minder geschikt tot vestiging van de tuinbouw.
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Tot slot wensen wij nog Gentbrugge en Ledeberg te vergelij
ken even voor de eerste wereldoorlog, volgens de Almanak
van 1 9 1 2 is het aantal bloemisten te Gentbrugge ( 37 in 1 90 1 )
gestegen tot 66, terwijl het te Ledeberg gedaald is tot 20.
GENTBRUGGE
Brusselsesteenweg :
K. Blommaert ( 465 )
W. Bomert ( 256 )
J . Broeckaert ( 248 )
J . De Schrijver ( 75 )
A. Dhaene N .V . ( 1 03 )
G. Galle ( 443 )
C. Lancksweert ( 45 1 )
0. Lancksweert ( 1 60 )
I . Maenhout ( 232)
C. Morobé ( 46 1 )
K. · Snoeck ( 435 )
E . Strauwen ( 228 )
P . Thienpont ( 2 1 2 )
G . Vanderswaelmen ( 23 8 )
Oude Brusselseweg :
J. De Kneef ( 7 1 )
P. Parre ( 73 )

R. Vanderswaelmen ( 236 )
E . Vandendriessche ( 459 )
Wwe. L. Vandendriessche
( 1 83 )
A. Van Laethem ( 246 /7 )
G. Van Laethem ( 457 )
M . Verdonck ( 264 )
K . Vermaercke ( 242 )
K. Vermeire ( 234 )
A. Wallem ( 240 )
K. Wellens ( 252)
Willems kinderen ( 453 )
J . Wy�oldy ( 23 9 )

A. Toeffaert ( 76 )
L . Van Houtte N .V . ( 59 )

Leemstraat :
J . Bogie ( 3 )
H . Bourgeóis ( 2 )
P . De Bruyker ( 1 2 )

E . D e Reu se ( 4 )
G. Penninck e n zoon ( 1 )

Voordriesstraat :
F. Burvenich ( 5 )
Hoste en Demeyer ( 1 9 )

J . Mussely ( 58 )

Achterdriesstraat:
E . De Landsheere ( 20 )

J . Derese ( 32 )

Klokstraat :
0. De Bruyker ( 29 )
Kouterstraat :
P. Deman ( 1 5 )
Kerkstraat :
Amandia N.V. ( 90 )
A . Coene ( 1 04 )
E . Gassé ( 1 62 )

G . Deporre ( 2 )
Wed. 0. Vandercruyssen ( 2 1 )
G. Van Oostende ( 1 24 )
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Gestichtstraat :
E . Maertens ( 59 )
Spoorweglaan ( L . Tertzweillaan ) :
K . De Jaegher ( 20 )
Kasteelstraat :
S . Cocquit ( 6 )
Zwarte H eirstraat :
H . De Cock ( 72 )
L. Labijn ( 49 )
Magerstraat :
L. De Koker ( 39 )

Van Eeckhaute ( 53 )

L . De Loof ( 5 )

Vogelhoek :
L. Allaert ( 1 )
Meirelbekestraat :
De Cooman ( 55 )
Hundelgemsesteenweg :
Wwe. L . Delaruye ( 9 )
J . Denoyette ( 8 )
A. Eggermont ( 1 9 )
Mestdach kinderen ( 45 )
E . Van Coppenolle ( 1 5 )

J . Van Dillewijn en Thiel
( 1 1 3 ) , ook Mellestraat 43
L. Wille ( 30 )
L . Wyckaert ( 1 1 4 )

LEDEBERG
B russelsesteenweg :
J. Boelens ( 1 55 )
Wwe A . Dallière ( 1 1 7 )
L . Delaruye ( 1 1 2 )
Gebr. D e Smet ( 1 40 )

R . D e Smet ( 1 42 )
A. D e Smet ( 92 )
H . Millet ( 1 8 1 )

H ovenierstraat :
A. Boelens ( 1 2 )
Hundelgemsesteenweg :
F . De Loof ( 370)
R. De Moor ( 303 )
K . Gazelle ( 50 1 )
Gontrodestraat :
A. De Clercq ( 1 05 )

F . Pauwels ( 509 )
A. Wyckaert ( 425 )

J. Vervaene ( 1 3 )

D e Mildreef :
J. Cliquet ( 1 3 )
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Eggermontstraat :
E. Van Coppenolle ( 1 9 )
Nieuwstraat :
0. Vanceulebroeck ( 52 )
Driesstraat :
J. De Mol ( 1 5 )
·

W eldadigheidstraat :
F . Beeckman ( 39 ) .
Heden zij n deze firma's nagenoeg allen verdwenen, enkele
der vermelde namen leven nog voort in de namen van straten
die doorheen de terreinen van de belangrij kste bloemisterij en
werden aangelegd.
0. VAN W ITTENBERGHE

BI BLIOGRAFI E
Schets van den Gentschen Bloemenhandel sedert het begin dezer eeuw
J. Van Geert, 1 870.
Syndicale Kamer der Belgische Hofbouwkundigen te Gent
Jaarlijkse verslagen.
Internationale overeenkomst wegens den Phylloxera 1885.
La Situation de !'industrie horticole en Belgique
Ed. Pynaert-Van Geert, 1 894.
Cercle Horticole Van Boutte : 3e Grande Exposition générale 1901
Programme et règlement - Résultats des concours.
L'industrie horticole dans la région gantoise en 1907
Ch. Pynaert.
Louis Van Boutte herdacht
Emiel Van de Putte, 1909.
Exposition Universelle et Internationale de Gand. Floralies d'été
Catalogue officie!, 1913.
Historisch overzicht en terugblik van de bijzonderste tentoonstellingen der
Maatschappij sedert haar oprichting 1 808-1933
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde te Gent.
Charles Pynaert, 1871-1936, in Memoriam.
Internationale Meeting van Hofbouwkundigen
Verschillende jaren.
Tuinbouw Encyclopedie, onder leiding van Dr. H. Scheerlinck
De Sikkel, Antwerpen, 1938.
Bij de 1 50ste verjaring van de plantentuin der Universiteit te Gent
Michel Thiery. Snoeck-Ducaju en zoon, Gent 1947.
Geschiedenis van de bloementeelt in Oost-Vlaanderen
Ir. J.G. Van Onsem, Gent 1950.
De Plantkunde aan de Universiteit te Gent vóór de benoeming van J. Mac Leod
tot professor in de botanie
Prof. P. Van Oye. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1960, nr. 6.
De Belgische Sierteelt, 1970.
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De organisatie van de Kerk in het Land van Aalst

De kerkelijke organisatie in het Land van Aalst werd reeds
grondig bestudeerd door E . H . G. De S met en door de heer
J. Van Twembeke, wier bijdragen in " Het Land van Aalst "
gepubliceerd werden en waaraan wij tal van waardevolle gege
vens danken . Uitgaande van dat basismateriaal oordeelden wij
het nuttig hier een b ijdrage te laten verschijnen met het oog
op het Land van Rode. Wij mogen daarbij het algemeen ver
band niet over het hoofd zien daar de plaatselijke toestanden
pas in het kader van het ruimer geheel tot hun recht komen
en begrijpelijk worden.
A

-

HET VERRE VERLEDEN

De eerste kerstening van onze gewesten nam een aanvang in
de vierde eeuw. Het christendom werd hier gebracht uit de
steden van de Rijnstreek. I n die tijden was St.-Servatius de
de oudst bekende b isschop van Tongeren.
De eerste kerkelijke i ndeling stemde overeen met de staat
kundige ; zo werd Reims als hoofdplaats van de Romeinse
provincie Belgica Secunda de zetel van een aartsbisschop, ter
wijl in de hoofdplaatsen van de civitates de çierste bisdommen
gesticht werden: Doornik, Terwaan, Kamerrijk. Tongeren
behoorde tot Germania Secunda.
De i nvallen der Franken en de inbezitneming van het land,
l ieten van de oorspronkelijke kerkelijke organisatie vrijwel
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niets over. Alleen de bisschopszetel van Tongeren overleef de
deze periode, doch werd later naar Maastricht overgeplaatst .
De kerstening der Franken werd pas in de zesde eeuw aan
gevat en kwam voor een aanzienlij k deel op rekening van
monniken en abdij en . Daarnaast werd ook een aanvang ge
maakt met de ontwikkeling van de kerkelij ke hiërarchie. Wij
ontlenen aan de heer Van Twembeke de typering van de orga
nisatie in die tij d :
" De bisschop was bij het begin der kerk bij gestaan door
helpers die meestal geestelij ken van lagere rang waren ( dia
kens ) . Dezen waren v erenigd in een college van Kanunniken
\
die in gemeenschap leefden . De bisschop hield zich in hoofd
zaak bezig met geloofsprediking. Het bestuur van zij n diocees
was veelal in handen van een aartspriester die optrad als
leidsman van de j onge geestelij ken en een bemiddelende rol
speelde tussèn priester en bisschop . Zij n opdracht die meer
en meer in omvang toenam, verleende hem van langs om meer
het karakter van landdeken, doch hij werd uit zij n positie
verdrongen door de aartsdiaken die na de bisschop de machts
drager in bestuurlij ke zaken was . Naar gelang het aantal aarts
diakens verhoogde werd hun bevoegdheid verdeel d en kregen
ze weldra een gebied toegewezen voor de uitoefening van hun
rechten.
Hun rechtsgebied noemde men een aartsdiakonaat, hetwelk
onderverdeeld was in decanaten, bestuurd door een deken .
Deze laatsten mogen beschouwd worden als de j uridische op
volgers van de aartspriesters .
De aartsdiakonaten werden georganiseerd i n de twaalfde
eeuw.
De deken bleef de bemiddelaar tussen b isschop en priester.
Hij woonde meestal eens per j aar de diocesane synode bij
waarop hij zij n rekeningen voorlegde. Dat waren rekeningen
van belastingen die hij inde voor de bisschop . Daarvan werd
hem een deel toegewezen .
Onder de andere bevoegdheden van d e deken, welke tot op
heden bij na ongewij zigd aan dit ambt verbonden bleven, was
daar nog het bekendmaken aan zij n priesters van de besluiten
die op de synode genomen werden . Het j aarlij ks bezoek aan
de kerken, waarop hij hun staat van onderhoud naging.
Later kwam daar nog bij het onderzoek van de rekeningen,
kerkfabriek, H . Geesttafel en hospitalen .
Hij was steeds de verdediger van de rechten van de bisschop
zowel tegen de clerus als tegen de leken . " ( 1 )
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B . - DE KAMERIJKSE PERIODE - ( TOT 1559)
Oorspronkelij k hoorde het westelij k deel van ons land bij
het bisdom Kamerij k , dat zelf onder het gezag stond van het
aartsbisdom Reims. Deze toestand duurde tot 1 559, zodat wij
'
van een Kamerij kse periode kunnen spreken .
Het bisdom Kamerij k omvatte tot 1 272, vij f aartsdeke
nijen : Antwerpen, Brabant, Henegouw, Kamerij k en Valen
cijn .
D e grootste onder deze aartsdekenijen was Brabant, dat
bestond uit de dekenijen van Aalst, Brussel, Chièvres, Ge
raardsbergen, Halle, Pamel bij Oudenaarde en St.-Brixius b ij
Doornik. I n 1 272 werd door de bisschop van Kamerrij k, met
i nstemming van zij n kapittel, een zesde aartsdekenij opgericht,
n l . Brussel, daar de aartsdekenij Brabant te groot werd.
Betreffende de dekenij Aalst, die hier voor ons van belang
is, vinden wij , in een cij nsboek uit de XIVde eeuw,
bewaard in het Rij ksarchief te Brussel, de samenstelling van
genoemde dekenij . Deze omvatte 67 parochies, vermeld in een
bij behorende l ij st die wij hier overnemen :
Aalst
Aaigem
Appels
Balegem
Borsbeke
Bottelare
Beerlegem
Burst
Dikkele
Dikkelvenne
Erembodegem
Erondegem
E lene
Elst
Erpe
Gavere
Gentbrugge
Gij zenzele
Gijzegem
Haaltert
Hermelgem
Herzele
Hillegem

Hofstade
Hundelgem
I mpe
Kerksken
Lede
Lemberge
Letterhoutem
Leeuwergem
Massemen
Meilegem
Melle
Melsen
Mere
Merelbeke
Mespelare
Moortsele
Munte
Nukerke
Oombergen
Oordegem
Oosterzele
Oudegem
Ressegem
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Schelderode
Scheldewindeke
Schellebelle
Semmerzake
Serskamp
St .-LievensHoutem
St .-Maria-Latem
Smetlede
Strij pen
Velzeke
Vlierzele
Vlekkem
Vurste
Wanzele
Welle
Westrem
Wetteren
Wichelen
Zonnegem
Zot tegem
Zwijveke

De Potter en Broeckaert vermelden nog een andere bron :
· het werk " Cameracum Christianum " , een provenboek uit de
XIVde eeuw door Leglay, dat voor die tijd 73 parochies
vermeldt en aan de vorige l ijst nog de volgende toevoegt :
Baaigem, Gontrode, Hondegem ( Oudegem ) , Moerkerke, Ne
·
derzwalm en Schelde .
Bij d e bovenvermelde schrijvers is bovendien d e l ijst van
de bekende dekens der oorspronkelijke dekenij van Aalst te
vinden ( 2 ) :
Rob recht
Aegidius prepositus
Joannes decanus
Nicolaus
Nicolaus Boucabella de Urbe
Dàniel, dicto Hertoghe
Henricus
Jan Zeelkins
Jan van Gaevre
Wauter Ie Fèvre ( kapelaan van
Filips van Bourgondië )
Steven de Bruwer
Jan Van Loevelde
Daneel de Pynbroeck
Willem van den Heede{_�óór
Jan Van den Zijpe, �estorven
Pieter van Daele
Hierbij dient vermeld dat de deken n iet steeds de
was van de parochie die de naam der dekenij droeg.
wij bv. dat tussen 1 1 50 en 1 1 96 deken Robrecht te
belle verbleef, en zijn nazaat ( een opvolger ) in 1 252
te St.-Lievens-Houtem was.

1 1 50
1 1 85
1 262
1 268
1 308
1 368
1 399
1418
1 420
1 44 1
1 464
1 5 10
1513
1519
1 550
1 557
pastoor
Zo zien
Schelle
pastoor

C - DE MECHELSE PERIODE ( 1559-1801)
Het verzoek van koning Filips I I aan Paus Paulus IV gericht
om in de Nederlanden nieuwe bisdommen op eigen grond
gebied op te richten, vergde niet enkel een nieuwe afbakening
van de vroegere bisdommen maar bovendien van de dekenijen.
Op 1 2 mei 1 559 werden bij pauselijke bulle " Super Univer
sas " drie aartsbisdommen opgericht, n l . Utrecht, Mechelen en
Kamerijk, met achtereenvolgens vijf, zes en vier bisdommen :
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Aartsbisdom Utrecht ( Noordnederlandse kerkprovincie ) met
als suffragaanbisdommen :
Leeuwarden
Groningen
Haarlem
Deventer
Middelburg.
Aartsbisdom Mechelen ( Vlaams-Brabantse kerkprovincie )
met als suffragaanbisdommen:
Brugge
Ieper
Gent
Antwerpen
's-Hertogenbosch
Roermond.
Aartsbisdom Kamerijk ( Waals-Franse kerkprovincie ) met
als suffragaanbisdommen :
Sint-Omaars
Atrecht
Doornik
Namen .
Wegens de oprichting van het aartsbisdom Mechelen moest
Kamerijk alles ten noorden van Henegouwen afstaan .
De bulle waardoor de nieuwe grenzen van het aartsbisdom
Mechelen afgebakend werden verscheen pas in september
1 568 . .
Een eerste diocesane synode deelde het aartsbisdom in tien
dekenijen in : Mechelen, Leuven, Brussel, Vilvoorde, Tienen,
St .-Pieters-Leeuw, Aalst, Geraardsbergen, Ronse, Ninove, dit
volgens het decreet van 1 573 van Vicarus-Generaal Mori llon
( Balegem ressorteerde onder de dekenij Ninove ) . Een nieuw
decreet op 1 0 september 1 596 deelde het aartsbisdom opnieuw
in, nu in 1 1 dekenijen : Mechelen, Leuven, Brussel , St .-Pieter Leeuw, Zoutleeuw, Diest, Tienen, Aalst, Geraardsbergen, Ron e,
Oosterzele ( toen kwam Balegem onder Oosterzele ) . De gren
met het bisdom Gent volgde de Schelde. ( 3 )
Dank zij de decanale verslagen, bewaard in het Rijk ar hi f
n
te Gent, is het mogelijk de lijst der parochies aan t g
die onder de dekenij Oosterzele vielen van 1 599 tot 1 6 1 3 : ( 4 )
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Baaigem
Balegem
Bavegem
Bottelare
Dikkele
Elene
Erwetegem
Gijzenzele
Godveerdegem
Gontrode
Herzele
Hi llegem

Hundelgem
Landskouter
Leeuwergem
Lemberge
Letterhoutem
Merelbeke
Moortsele
Munte
Oombergen
Oordegem
Oosterzele
Schelderode

Scheldewindeke
Semmerzake
S t.-GoriksOudenhove
St.-LievensHoutem
S trijpen
Velzeke
Vlierzele
Vurste
Westrem
Zottegem

In 1 6 1 3 kwam een nieuwe wijziging: Tijdens de vergadering
van 1 3 april 1 6 1 3 van het Kapittel der St .-Baafskathedraal
stelde de bisschop van Gent voor enkele verafgelegen parochies
van zijn bisdom aan het aartsbisdom Mechelen over te dragen
in ruil voor een gelijk aantal parochies uit het aartsbisdom .
Niet alleen de afstand speelde hier een rol doch ook het feit
dat het Kapittel of de bisschop zelf wereldlijke heer was van
die parochies .
Na drie dagen vergaderen werd aan de aartsbisschop van
Mechelen, Jean Henri van Frankenberg, voorgesteld volgende
parochies te willen aanvaarden : Gavere, Melsen, Massemen,
Bornem, Hingene, Mariekerke, St .-Amands, Baasrode en Leb
beke, in ruil voor St .-Lievens-Houtem, Vlierzele, Bavegem,
Gijzenzele, Landskouter, Gontrode, Melle, Merelbeke, Ooster
zele en Lemberge . ( 3 )
De beslissing daaromtrent werd genomen op 1 0 mei 1 6 1 3 .
Daar de parochie Oosterzele wegviel uit de dekenij met die
naam werd deze laatste nu dekenij Oordegem. De tien paro
chies die naar het bisdom Gent overgehevel d werden vormden
daar de dekenij St.-Lievens-Houtem .
De dekenij Oordegem telde tot 1 625 dertig parochies, dezelf
de namelijk als de vroegere dekenij Oosterzele doch met
toevoeging van Breivelde, Smetlede, Massemen , Gavere, Melsen
en met afscheiding van Gijzenzele, Gontrode, S t .-Lievens
Houtem, Landskouter, Lemberge, Merelbeke, Vlierzele, Bave
gem, Oosterzele. ( 5 )
Uit de nieuwe dekenij St .-Lievens-Houtem zijn twee verslagen
bewaard gebleven, nl. uit 1 6 1 9 en 1 624, waarin ook Gentbrugge
vermel d wordt. ( 6 )
Nog andere archiefstukken hebben betrekking op deze
dekenij. ( 7 )
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Deze toestand heeft slechts een tiental j aren geduurd, want
in 1 626 kwamen de overgehevelde parochies weer onder de
dekenij Oordegem. Over deze terugkeer naar de vroegere toe
stand zij n geen aanwijzingen gevon den.
De indeling van 1 626 i s blijven bestaan tot 1 802 ; intussen
was het aantal parochies tot 50 gestegen :
Baaigem
Balegem
Bambrugge
Bavegem
Borsbeke
Bottelare
Burst
Dikkele
E lene
Erondegem
Erwetegem
Gijzenzele
Godveerdegem
Gontrode
Grotenberge
( Breivelde )
Herzele
Hillegem

Hundelgem
Impe
Landskouter
Leeuwergem
Lemberge
Letterhoutem
Massemen
Melle
Merelbeke
Moortsele
Munte
Oombergen
Oordegem
Oosterzele
Ottergem
Ressegem
Schelderode
Scheldewindeke

Semmerzake
Serskamp
St.-GoriksOudenhove
St.-LievensHoutem
Smetlede
Strijpen
VelzekeRuddershove
Vlekkem
Vlierzele
Vurste
Wanzele
Westrem
Wichelen
Zonnegem
Zottegem

Bijgaande kaart die tot de inventari� van de kerkelij ke
archieven behoort die i n het Rij ksarchief te Gent berust, geeft
dezelfde i ndeling aan .
De voornaamste taak van de dekens was, toezicht te houden
over de . priesters, hetgeen insloot, j aarlij ks de parochies te
bezoeken en daarvan een verslag op te maken ; daarin werd
vermeld : de toestand van de kerk, van de pastorij , van het
kerkhof, verder van het misgerei, de heilige vaten, de registers
en het aantal communicanten ( paasplichtigen ) . De deken bleef
pastoor van de parochie waar hij voordien als priester was
aangestel d ; hij werd benoemd door de aartsbisschop zelf.
Lij st der dekens van de dekenij Oosterzele ; na 1 6 1 3 dekenij
Oordegem : ( 8 )
Matthias Derlindius
Joannes Longonius
Joannes Silvartius
Lambertus Stalius
Rumoldus Soetmonts
Petrus Mallants
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1 599-1 603
1 604- 1 606
1 608-1 6 1 1
1 6 1 2- 1 6 1 3
1 6 1 4- 1 653
1 654- 1 672

Adrianus Peters of Petri
Paulus van Buscum
Joannes De Clerck
Joannes Van Demoortere
Henricus Van den Bruel
Guillelmus Van der Donckt
Filippus Franciscus Van de Vijvere
Jan Baptist Van Herreweghen
pastoor van Scheldewindeke
Guil lelmus Aerts
Ignacius Sonneville

1 680- 1 68 1
1 682-1 699
171 1-1714
1 7 1 4- 1 7 1 5
1 722- 1 734
1 738- 1 746
1 749- 1 762
1 762-1 774
1 774- 1 796
tot 1 802

De dekenij St .-Lievens-Houtem had als
deken E .H . Goethals tussen 1 6 1 3 en 1 625 .

D - DE GENTSE PERIODE (sedert 1801 )
De hervormingen die Napoleon doorvoerde in onze gewesten
hadden niet alleen betrekking op de bestuurlij ke indeling,
maar eveneens op de kerkelij ke. Van belang is daarbij het
concordaat van 1 80 1 bekrachtigd door de bul van 29- 1 1 - 1 80 1 .
Daardoor werden de bisdommen Antwerpen, Brugge, Ieper en
Roermond opgeheven . Daardoor omvatte het bisdom Gent het
tegenwoordige Oost- en West-Vlaanderen. Bovendien werd de
tot dan toe bestaande indeling in dekenij en grondig gewijzigd ;
zulks geschiedde in het bisdom Gent op 30 november 1 802,
onder Mgr. Fallot de Baumont.
De nieuwe regeling vinden wij terug in de Tabel der paro
chiale kerken, hulpkerken en kapellen van het n ieuwe bisdom
Gent. Deze waren alfabetisch gerangschikt volgens de arron
dissementen, gemeenten en vredegerechten der twee departe
menten die overeenstemden met het bisdom . I n die tabel wor
den bovendien de patroonheiligen voor elke kerk vermeld C ) .
De beschrij ving van de nieuwe toestand ontlenen wij aan
de heer J. Van Twembeke ( 1° ) :
" Napoleon voegde, op eigen hand, enige bepalingen toe aan
het concordaat, organieke artikelen genoemd. Deze artikelen
werden na enig verzet vanwege de geestelij kheid aangenomen,
doch breed geïnterpreteerd bij hun toepassing. Zo werden door
deze artikelen de grenzen van de parochies zoals ze tot nu toe
hadden bestaan, afgeschaft . Voortaan mocht er slechts per
kanton één pastoor zij n die een staatswedde zou genieten . De
"
" kantonale pastoor kunnen wij met de tegenwoordige dekens
vergelij ken.
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" De kerken gelegen binnen deze kantons, noemde men suc
cursales , die bediend werden door succursalisten of deservi
tors . Deze genoten echter geen staatswedde . Dat zou pas veel
later het geval zij n . Zo beschouwd had de kantonale pastoor
enkel j urisdictie binnen zij n pastorij . Volgens een onderrich
ting echter van Mgr. de Rocquelaure, aartsbisschop van Me
chelen, oefenden de deservitors de pastorale j urisdictie uit bin
nen de grenzen van hun vroegere parochie. De j urisdictie van
de kantonale pastoor was dus beperkt tot de omgrenzing van
zij n titulaire parochie. De n ieuwe indeling van de bisdommen
in bestuurlij ke ressorten werd opgelegd door keizerlij k decreet
van 1 1 prairial j aar 1 2 ( 3 1 mei 1 804 ) . "
Het nieuwe fei t dat de parochies binnen de dekenij en ge
groepeerd werden en iedere groep zij n eigen hoofdkerk had
vinden wij ook terug in een document van 1 9 mei 1 803 : E len
chus Decanatuum novae Dioccesis Gandavensis in utroque
quod continet Scaldis et Lysiae Departemento ere topium opua
rum singuali sibi subscriptas Parochias complectuntur assi
gnatis insuper Eclesus sub unaquaque Parochia constitute C ) .
Wij laten hier de nieuwe kerkelij ke indeling van Oost-Vlaan
deren volgen :
Dekenij Aalst, met kantonale pastorij en : Aalst, Herzele, Oor
degem.
Dekenij Oudenaarde, kantonale pastorijen : parochie St .-Wal
burgis en parochie Pamele.
Dekenij Geraardsbergen, kantonale pastorijen : Geraardsber�
gen en Ninove.
Dekenij Ronse, met kantonale pastorij en : Nederbrakel, Ronse,
St .-Maria-Horebeke.
Dekenij Zottegem, met kantonale pastorij en : Oosterzele en
Zottegem .
Dekenij Dendermonde, met kantonale pastorijen Dendermonde
en Wetteren .
Dekenij Gent had o.a. een kantonale pastorij extra-muros voor
Gentbrugge en Ledeberg.
Richten wij nu onze aandacht naar de vroegere dekenij Oos
terzele, dan stellen wij vast dat ze als kantonale pastorij met
hoofdkerk ondergesch ikt was aan de dekenij Zottegem . Boven
dien is het gebied van de kantonale pastorij Oosterzele herl id
tot volgende parochies : Baaigem, Balegem, Bottelare, Dikk 1venne, Gavere, Gontrode, Gijzenzele, Landskout er, L mb rg ,
Merelbeke, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Sch Id rod ,
Scheldewin deke, Semmerzak e en Vurste, die du afhang n an
de hoofdkerk Oosterzele.
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Volledigheidshalve vermelden wij de parochies die afhingen
van de hoofdkerk Zottegem : Elene, E rwetegem, Godveerde
gem, Grotenberge, Hillegem, Leeuwergem, Oombergen, St.-Go
riks-Oudenhove, St.-Maria-Oudenhove, S t.-Lievens-Esse, S trij
pen, Velzeke-Ruddershove.
Deze toestand duurde tot 1 845 . Vanaf dat j aar werden n ieuwe
dekenijen opgericht zodat in 1 920 alle vroegere kantonale pas
torijen behalve Oordegem tot de rang van dekenij waren ver
heven mits ingrijpende grenswij zigingen. De n ieuwe dekenij en
waren ( met datum van oprichting) :
Ninove ( 1 845 )
Grenswijzigingen tussen 1 847- 1 852 ( wegens verafgelegen paro
chies )
Wetteren ( 1 875 )
Nederbrake_l ( 1 909 )
Herzele ( 1 9 1 2 )
St .-Maria-Horebeke ( 1 9 1 3 )
Ledeberg ( 1 9 1 9 )
Oosterzele ( 1 920 )
De dekenij Oosterzele werd in 1 920 gevormd door parochies
die eertij ds tot de kantonale pastorij Oosterzele hadden be
hoord, af te scheiden van de dekenijen waar bij ze sedertdien
waren gevoegd :
Van de dekenij Ledeberg werden afgescheiden : Bottelare,
Gontrode, Landskouter, Lemberge, Melsen, Moortsele, Schel
derode, Semmerzake, Vurste.
Van de dekenij Zottegem werden afgescheiden : Baaigem, Bale
gem, Dikkelvenne, Gavere, Munte, Oosterzele, Scheldewindeke.
Van de dekenij Wetteren werd Gij zenzele afgescheiden.
De dekenij Ledeberg omvatte sedertdien de vroegere kantonale
pastorij Gent extra-muros, waarbij Melle en Merelbeke gevoegd
werden die eertij ds tot de kantonale pastorij Oosterzele be
hoorden ( 1° ) .
L. DE SMET
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Brussel
Brussel
Brussel

Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Gent
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel

Bottelare
Gentbrugge
Gijzenzele
Gontrode
Landskouter
Ledeberg
Letterhoutem
Melle
Melsen
Merelbeke
Moortsele
Munte
Oosterzele
Scheldewindeke
Vlierzele

diakonaat

Aarts-

Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Gent
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst

Aalst
Aalst
Aalst

Decanaat

Oosterzele
Gent
Ninove
Ninove
Ninove
Gent
Ninove
Oosterzele
Deinze
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Ninove
Oosterzele
Oosterzele

Ninove
Oosterzele
Ronse

1 559-1 596

1
Oordegem
Gent
Oordegem
Oordegem
Oordegem
Gent
Oordegem
Oordegem
Deinze
Oordegem
Oordegem
Oordegem
Oordegem
Oordegem
Oordegem

Oordegem
Oordegem
Ronse

1 596-1801

Decanaten

Zottegem
Gent
Zottegem
Zottegem
Zottegem
Gent
Aalst
Zottegem
Zottegem
Zottegem
Zottegem
Zottegem
Zottegem
Zottegem
Aalst

Zottegem
Aalst
Ronse

Decanaten

1

1 802

Oosterzele
Oordegem
St.-MariaHorebeke
Oosterzele
Gent
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Gent
Herzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele '
Oordegem

Pastorijen

Kantonale

Decanaten

-

-

Zottegem
Aalst tot 1 852 - Wetteren
Zottegem tot 1 9 12 St.-Maria-Horebeke
Gent tot 1 9 1 3 - Ledeberg
Gent tot 1 9 1 3 - Ledeberg
Wetteren
Gent tot 1913 Ledeberg
Gent tot 1 9 1 3 - Ledeberg
Gent tot 1 9 1 3 - Ledeberg
Wetteren tot 1909 - Herz.
Gent tot 1 9 1 3 - Ledeberg
Gent tot 1 9 1 3 - Ledeberg
Gent tot 1913 Ledeberg
Gent tot 1913 - Ledeberg
Zottegem
Zottegem
Zottegem
Aalst tot 1 852 - Wetteren

1 845-1919

1 802-

1559-1801

tot 1 559

Balegem
Bavegem
Beerlegem

PAROCHIES

Gentse Periode

Mechelse Periode

Kamerijkse Periode

1

Oosterzele
Wetteren
St.-MariaHorebeke
Oosterzele
Ledeberg
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Ledeberg
Herzele
Ledeberg
Oosterzele
Ledeberg
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Wetteren

1 920
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Cliché ter beschikking gesteld door het Rijksarchief t e Brussel.

( 1 ) J. VAN TWEMBEKE : De kerkelijke organisatie in het Land van Aalst,
Jaarboek Land van Aalst.
( 2 ) DE POTTER en BROECKAERT : Geschiedenis der gemeenten in Oost
Vlaanderen, Stad Aalst, hoofdstuk V .
( 3 ) G. DE SMET : De dekenij Oosterzele-Oordegem, Jaarboek Land van Aalst.
( 4 ) Rijksarchief Gent : Aartsbisdom Mechelen :
dekenij Oordegem M 10, van 1 599 tot 1613.

Decanale verslagen van de

( 5 ) Rijksarchief Gent : Aartsbisdom Mechelen : Decanale verslagen van de deke
nij Oordegem M 12 van 1614 tot 1658.
( 6) Rijksarchief Gent : Archief van het bisdom Gent : Registra actorum capitu
larium in anno 1612-1618. K 14, blz. 23-24.
( 7 ) Rijksarchief Gent : Aartsbisdom Mechelen : Dekenij St.-Lievens-Houtem M 1 1 .
( 8 ) Rijksarchief Gent : Aartsbisdom Mechelen, Dekenij Oordegem.
G. DE SMET geeft in zijn werk eveneens een kleine biografie van de
genoemde dekens ( Jaarboek van Aalst ) .
( 9 ) Rijksarchief Gent : nog niet geïnventariseerd archiefstuk.

( 1 0 ) J. VAN TWEMBEKE : De kerkelijke organisatie in het Land van Aalst.
Jaarboek Land van Aalst.

Wij danken in het bijzonder E . H . G. De Smet en dhr. J . Van
Twembeke voor de bereidwilligheid waarmee zij hun werken
ter beschikking stelden en waardoor wij ten zeerste geholpen
waren bij het samenstellen van dit artikel.
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Geplogenheden hij dood en begrafenis
in het Gentbrugge van voorheen

De dood, het grote vraagteken dat achter elk leven gezet
wordt, weten wij heden goed te verdoezelen . Niet alleen heb
ben wij de gemiddelde leeftij d opgedreven, maar evenals de
geboorte naar de kraaminrichting verwezen wordt, is het
sterven in de meeste gevallen naar het terrein van het zieken
huis verlegd.
Waar vroeger de dood een werkelij kheid was die middenin
het leven stond, hebben wij met een geperfectioneerde genees
kunde een dam opgeworpen die de gedachte aan de dood
zolang mogelij k verwij derd houdt, en de voorkeur van de
meesten gaat heden ten dage naar een plots overlij den, eerder
om een l angdurig naderen van het einde dan om de last voor
anderen te vermij den.
Terwij l heden de begrafenisondernemer de materiële zorg
op zich neemt, was eertij ds bij een overlij den de ganse buurt
betrokken die meeleefde bij het geheel van uitvaart en begra
fenis. Wij raken heden dat onderwerp zo weinig mogelij k aan
en wat wij er soms over zeggen klinkt stereotiep, gemaakt
medelij dend en hol, want onze belangstelling gaat een andere
richting uit. Waar kunnen wij heden nog de beeldende uit
drukkingen terugvinden, door de volksgeest geschapen, en die
in de volksmond verder leven ? Waar treffen wij nog de v el
zeggende symbolische gewoonten aan die uitdrukking ga en
aan een doorleefde werkelij kheid die wij niet meer aanvo l n
n iettegenstaande wij de mond vol hebben over medemen lij k
heid . Wij zij n weliswaar niet meer behept met bepaalde or
men van bij geloof, maar sluiten ook onze ogen voor zin n
waarachtigheid.
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In · deze enkele regels willen wij hier uit onze herinnering
oproepen wat wij in verband tnet dood en begrafenis in onze
j eugd te Gentbrugge nog meegemaakt hebben .
Van zodra iemand gestorven was werden de vensters van
het sterfhuis gesloten, de stores of rolgordij nen naar beneden
gelaten of de vensterluiken ( blaffeturen ) gesloten . Bepaalde
oudere mensen kwamen de overledene " afleggen " , ze deden
dat bij voorkeur als het l ij k nog "warm " was . In de buurt
van de Achterdries waren de aangewezen personen voor die
taak Manse Neyt en Nitte Vervaet. Volgens hun zeggen mocht
men niet aan de handen gekwetst zij n , want de wonde zou
nooit meer dichtgaan. 's Nachts werd door familieleden en
buren bij de dode gewaakt. Tij dens die nachtwake diende
gezorgd voor " straffe " d.i . sterke koffie en j enever.
De dag vóór de begrafenis werd het lij k gekist . Bij vrouwen
en kinderen werden gewoonl ij k bloemen in de kist gelegd,
daarna werd de lij kkist dichtgespij kerd en op twee houten
stoelen geplaatst. De personen die dat werk op zich namen
hadden begrij pelij kerwijze ook een zekere versterking nodig
en wat kon hun beter aangeboden worden dan enkele borrels
jenever, naar aloude gewoonte. Deze stoere kerels wisten
allerhande pittige bijzonderheden in verband met hun luguber
bedrij f te vertellen : het haar van een dode groeide nog zes
weken na het overl ij den . Bij het kisten mocht men n iets op
zak hebben, vooral geen pruimtabak evenmin als gewone tabak,
want deze zou nadien " kapot " gaan.
Ondertussen kwam de koster de vlag van de H. Barbara aan
de deur van het sterfhuis plaatsen, soms ook wel het proces
siekruis. Op de hofsteden werd zoals op vele plaatsen in
Vlaanderen een kruis van stro vóór het huis gelegd ; soms
waren het twee bundeltjes stro die kruisgewij s vóór de deur
gelegd werden. Op dat kruis werd dan een baksteen gelegd .
Was de aflijvige een mulder dan werden de molenwieken in
de richting van het sterfhuis gekeerd en tij dens de begrafenis
draaide men de molenwieken mee in de richting van de
gevolgde weg tot aan de kerk.
Even vóór de begrafenis aanving werd in het sterfhuis het
Paternoster en de vier akten gebeden en ging men bij de aan
wezigen rond met wijwater. Door een of twee vrouwen uit de
buurt - die vrouwen behoorden meestal tot de lagere volks
klasse en stelden zich bereidwillig ten dienste - werd
"
"genood d.w.z. zij gingen van deur tot deur de begrafenis aan
kondigen : " 't Is om te komen noden voor de overledene,
's avonds rozenkrans in het sterfhuis, de dienst in de kerk is
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die dag om dat uur " . Dat gebruik dat men zelfs tot na 1 930
nog wel eens kon aantreffen, · is i ntussen door de gedrukte
doodsberichten totaal verdrongen . De menselij ke contacten, de
gemoedelij ke vertrouwde omgang heeft er alleszins aan natuur
lij kheid b ij ingeboet.
Tot vóór 1 9 1 0 werd te Gentbrugge het lij k op een draagbaar
n aar de kerk gedragen door buren. Was de afstand tot de kerk
te groot , dan deden twee maal vier dragers dienst, zulks ter
afwisseling onderweg. Aan elk kruispunt werd de kist neer
gezet en bad men geknield de vier akten. Een huifkar zoals i n
West-Vlaanderen was hier niet gebruikelij k . D e priester, ver
gezeld van koster en zangers, kwam de lij kstoet tegemoet in
de regel tot bij het eerste kruispunt indien zulks niet te ver
afgelegen was .
Van overleden kleine kinderen werd het kistj e door de
ouders of door een familielid onder de arm naar de kerk
gedragen en daar op een stoel geplaatst. De priester kwam er
vervolgens een kort gebed bidden .
Minder plechtig waren de begrafenissen tij dens de cholera
epidemie in de j aren 1 865. Toen voerden onverschrokken be
reidwilligen zoals de beide oudste zonen Jozef en Désiré Helle
buyck, de talrij ke lij leen met een k ruiwagen naar het kerkhof.
Te Ledeberg was in datzelfde j aar het aantal slachtoffers dat
aan deze ziekte bezweek zo groot dat men de doden in witte
lakens gewikkeld met een driewielkar naar het kerkhof bracht.
Het grootst aantal overlij dens trof men er aan in de Binnen
weg, ·de Kleine Kerkstraat en het Toverheksstraatje ( heden
Willem Blanckestraat ) . Lange tij d nadien sprak men er nog
over hoe velen die 's morgens vóór hun deurtj e stonden,
's avonds n aar het kerkhof gedragen werden .
I s de dood gelij k voor arm o f rij k, toch houden d e betere
klassen hun standverschil hoog bij dè begrafenis.
Arme l ieden of minvermogenden werden met een kleine
dienst begraven . Dat heette : " van de H . Barbara begraven
worden " , of van het " Guldeken " ; dat was de broederschap
waar men kon sparen voor een kerkdienst bij de begrafenis.
Voor die personen werd het klein klokj e ( uit 1 725 ) geluid.
B ij de begrafenis van een gegoed burger luidde de klok drie
maal daags een kwartier, zelfs reeds twee of drie dagen vóór
de uitvaart. Voor het luiden der grote klok waren drie man
nen vereist die op elkaar getraind waren . Jarenlang waren dat :
Robert De Mol, vader De Porre en Natus Waeytens.
Was de overledene van adel, dan werd de vloer in de mid
dengang van de kerk en ook de zij gangen met stro bedek t. Het
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stro was met zorg gedorst en n iet gekreukt. De zorg voor dat
stro was opgedragen aan een pachter van de overledene. Bij
het verlaten van de kerk werden de armen bedacht met kren
tenbrood dat door de pij kenier of door de armmeester uitge
deeld werd. Ook in de school werd aan de kinderen krenten
brood gegeven .
Bij de begrafenis van een officier plaatste men na de kerk
dienst de lij k kist midden van het kerkplein tussen twee rij en
soldaten die een salvo losten ; zulks gebeurde bij de begrafenis
van Baron De Meulenaere, Commandant van de Burgerwacht .
I n sommige gevallen werd de l ij kstoet vergezel d door de
fanfare, die langzaam met treurmuziek meeging tot bij het
graf ; deze gewoonte verdween rond 1 9 1 5 .
Meer folkloristisch getint waren d e geplogenheden n a een
begrafenis. Bij de volksmensen was het de gewoonte na de
teraardebestelling een eenvoudig maal te nemen, koffie met
mastellen . In de landbouwersmiddens waren bij na zonder uit
zondering alle mensen uit het boerenbedrij f in hun beste kleren
aanwezig op de begrafenis. Na de dienst bleven de meesten in
de herbergen hangen, op zij n Gentbrugs heette dat : " ne goeie
gaan pakken " en rond het Kerkplein had men voldoende keus :
in " De Snoek " , in de " Rubens " , " I n den Hert " , in " De Garde
Civique " of bij Keukeleire in " De Klok " . Een " slaapmutske "
werd tenslotte gedronken bij Henri Bruyneel in " Den Zwarten
Hond " of op de Achterdries in " Den Hazewind " . Voor de boe
ren was het een gelegenheid om wat later dan gewoonlij k "uit
te zitten " .
Hoe pij nlij k ook het onderwerp is, toch uitte ons volk zij n
gemoed in pittige gezegden die van medelij den en troost getuig
den, zij n eenvoudig geloof en zij n simpele levensfilosofie die
over humor heen tot cynisme kon reiken .
Zo vonden onze mensen " dat het altij d de besten waren die
het eerst gingen " ; daartegenover oordeelden zij " dat er toch
maar één ding rechtvaardig was voor rij k en arm " . De oude
koster oordeelde wij selij k " iemands dood is iemands brood,
en daarmee amen en uit " . Soms klonk het gekscherend : " God
zal hem lonen met erwten en bonen " .
Lag iemand op sterven dan zei men te Gentbrugge : " Die is
niet ver meer van de Zwarte Hond " . Aan die herberg i n de
Hongerij straat was immers de laatste halte van de begrafenis
stoet die uit de richting van de Dries kwam ; daar wachtte men
op de priester die het lij k kwam afhalen . Niet ver meer van
de " Zwarte Hond " betekende dus : niet ver meer van het kerk
hof zij n .
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Het sterven zelf werd op allerhande manieren uitgedrukt :
van het zalvende " Ons Here is hem komen halen " of " hij is
n aar de hemel " tot het cynische : "hij i s n aar het pierenland" .
Soms werd er een kluchtige noot aan toegevoegd : "hij heeft
het laten steken " , " hij heeft zij n tij d gehad gelij k de braam
bessen " of " hij heeft zij n schup ( schop ) afgekuist " .
Bij de dood van een kindje troostte men goedig : ,,'t is een
engeltj e meer in de hemel " . Van iemand die zeer oud geworden
was kon men zeggen : " die is in zijn wiege nie verstikt " .
I s er iets meer n atuurlij ks dan dat even de levenswijze en
het karakter van de overledene besproken wordt, dat men
op de goede kanten wij st, maar ook de minder goede alles
behalve fij ngevoelig uitdrukt ?
Had de overledene goed van het leven genoten, dan heette
het : " die zal n iet moeten weerkomen ! " hetgeen ook wel eens
gezegd werd van iemand die geen al te prettig leven had ge
kend ; in dit laatste geval luidde het ook : " die heeft zij n vage
vuur op aarde gehad " . Of men troostte zich ook met : " die is
gelukkig dat hij dood is, zoveel die heeft afgezien, mens ! " .
Van gierigaards of schraapzuchtigen wist de volkswij sheid te
vertel len dat zij hun geld n iet zouden meedragen . Van een
hovaardige vrouw rij mde men zelfs : " Daar ligt die prette van
een wij f, met een meter aarde op haar l ij f ! " .
Was de vrouw van een dronkaard overleden, dan vermoed
den sommige kwatongen " dat hij zou tamboeren, nu zij n vrouw
dood was ! " .
Voorzichtigheidshalve raadden sommigen aan, bij een over
leden deugniet : " de kist goed toe te nagelen, dat de deugniet
er niet uitkruipt ! " want men vreesde dat een kwaadaardige
overledene 's nachts wel eens aan de tenen zou komen trek
ken ; hiermee belanden wij dan in de sfeer van spoken en
geesten.
In zij n geheel treffen wij in vroegere gesprekken rond over
ledenen een variatie van ruwe en sympathieke openhartigheid
die wij heden veelal achter een scherm van onnatuurlij ke
schij ndeftigheid verbergen. Onze levenswijze en geestesgesteld
heid zij n i nderdaad grondig veranderd, maar geven wij ons
wel de moeite om in deze tij d van onloochenbare vooruitgang
ook het schoonmenselij ke op een hoger peil te brengen ?
G. WAEYTEN
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Enkele gegevens over de landhou w te Gentbrugge
in de 19de eeuw

Rond 1 800 telde Gentbrugge 57 hofsteden. Wij mogen dus
aannemen dat het grootste gedeelte der bevolking tot de
boerenstand behoorde . Sommigen oefenden hun bedrij f uit op
tamelij k grote lenen of achterlenen ; dat waren de welstellende
boeren met de beste akkers en weiden, gelegen langs goed
onderhouden landwegels. De anderen, wellicht de meesten,
waren onbemiddeld, bezaten enkele schapen, of ten hoogste
een paar koeien, en mochten zij wel eens het paard van een
welstellend buurman gebruiken, dan vergde zulks een weder
dienst onder vorm van een of andere karwei . Het waren de
armzalige wroeters die afgelegen, slechte, verzande akkers
bewerkten, of slechts over verzuurde drassige weiden beschik
ten .
De namen van enkele aanzienlij ke hofsteden uit vroeger
eeuwen zij n ons bekend ; hun onstaan is moeilij k te achter
halen : het Hof ter Mieke, het Hof ter Leenstraete, het Hof
te Pennaerts, het Hof te Putte, het Weverskeet, het Hof ter
Steene, het Hof Upstal .
Het Hof ter Doolaeghe wordt beschreven als " een groot
leen van ongeveer zes bunders, gelegen in de parochie van
Gentbrugge " , het omvatte uitgestrekte gronden en maakte
deel uit van een heerlij kheid die ook over Hamme en Dender
monde verspreid was .
Een ander hof, Het Cuypersgoet, besloeg nagenoeg 36 bun
der ( ± 50 ha) binnen de parochie van Gentbrugge en werd
beheerd door Frans Van de Velde.
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Het Goed te S teenbeke met " bequaem huys, pachthof,
schueren en stallingen, boomgaerden, dreven, wallen, erven
enz. " behoorde i n 1 680 toe aan Jonker Vander Beken, gehuwd
met Marie De Meulenaere. Aan dat leen behoorde het " groot
bosch " ( 1 274 roeden ) en het " verbrande bosch " ( 50 roeden )
samen ongeveer 2 ha.
In de vorige eeuw kennen wij het " Hof ter Linden " van Gust
Van Oostende in de Bruiloftdreef naast het kasteel Delakethul
le. Verder het Hof Pier Waeytens aan het Berenbos en de
Eikeldreef ( nu E . Anseelelaan ) .
Pas i n de j aren 1 840 beschikken wij over een kadastrale
lij st die de volgende landbouwers te Gentbrugge als eigenaar
vermeldt, samen met de oppervlakte van hun bezit :
Joannes Baptist De Guchteneëre ( Achterdries )
Franciscus Vervalcke ( op het terrein van het
Arsenaal )
Leander Van Seymortier ( Bosstraat , tegenover
Boshout )
Joannes Vander H aeghen ( Hongerij straat, naast
Zwarte-Hondstraa t )
Willem De Bisschop ( Hundelg. stwg, vóór de
Donker dreef )
Franciscus Van Maldeghem ( Bosstr., vóór Boshout )
Judocus Batthau ( tussen Vogelhoek en spoorweg )
Serafien Van Maldeghem ( Van Biesbroeckstraat,
later Hof De Zutter )
Livinus Beeckman ( Voordries )
Adolfus De Mol ( Bosstraat, naast Fr. Van Malde
ghem, later herberg " De Zwarte Fles " )
Augustinus Maertens ( E . Hielstraat, bij de oude
kerk )

ha

a

ca

7

22

40

5

39

80

5

21

90

3

65

70

1

68
61
31

60
70
40

59
47

50
50

25

00

8

00

1
1

Deze oppervlakten geven enkel het bezit van de landbouwer
weer, niet de totale oppervlakte van de grond die hij bewerkte,
daar hij nog grond in pacht kon houden.
Landbouwers die in andere gemeenten woonden, maar te
Gentbrugge grond bezaten :
ha a ca
Joannes en Coleta Smesman ( Ledeberg ) , grond
tussen Hundelg. steenweg en spoorweg
7
1
Wwe. Franciscu s De Vos ( Melle )
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92
5

10
90

ha
Petrus Mortier ( Melle ) , grond even voorbij
Merelbeke station
1
Carolus Van Der Steene ( Merelbeke ) , grond langs
de Rodse Heirweg

a

ca

45

10

43

00

De meeste hofsteden waren eigendom van kasteelheren of
andere grondbezitters, notarissen, ren teniers, enz.
Hieronder vermelden wij de eigenaars die meer dan 3
grond bezaten :
ha a
65 87
Maximilianus Vanaelbroeck , raadsheer, Gent
Norbertus Eggermont, notaris, Gent
62 32
Ludovicus Blommaert-Dufour, rentenier, Gent
53 07
Louis Lauwick-Haemelinck, Gent
5 1 95
Emmanuel Delakethulle, rentenier, Gent
33 5 1
W
Coleta Bossaert, Vrouw Petrus outers, geneesheer,
Gent
3 1 54
27 44
Mathil de Derindsmaul , Gent
22 69
Amelie Borluut, Gent
17 10
Bernardus Haemelinck, rentenier, Gent
1 6 35
Douairière Eugenius De Naeyere, Gent
1 5 92
Ludovicus Delaketulle, rentenier, Gent
15 15
Marie Dethiennes, Gent
Joannes Minne-Vanderstraeten, Gent
12 13
Franciscus en Carolus Vangoethem, Gent
1 1 46
Wwe. Vindevogel, Gent
1 0 96
Julius De St.-Genois, professor, Gent
1 0 00
Leonardus Huyten, Gent
9 98
Emmanuel De Kerchove, rentenier, Wetteren
9 96
Franciscus Vanaelbroeck , Gent
9 77
Joannes DeKeiser-Haemelinck, Gent
9 57
Augustus Limmander-Haemelinck, Gent
8 15
Francisca Kerrer, Wwe. Joannes Billiet, Gent
7 87
Dury Joanna, Gent
7 45
Angelique Vanassche, Gent
7 36
Wwe. Lereverand, rentenierster, Gent
7 24
Joannes Casier, rentenier, Gent
7 04
6 58
Franciscus Heynderickx, Gent
4 94
Carolus Demeulemeester, handelaar, Gent

ha
ca
60
30
40
70
30
20
10
60
00
10
60
70
40
60
80
60
90
40
60
20
90
70
90
10
10
30
60
60
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ha

a

ca

Julianus Audenaert, advokaat, Gent
4
I dalia Vandenhecke, Wwe. Demeester de Ravenstein, Hever
4
E ugenius Dons, Gent
4
Ferdinand Lefevere Detenhove, Gent
4
Ludovicus Sloeden-Cnockaert, koopman, Gent
3
Polydor Piers de Raverschoot, Gent
3
Hectorina Francisca Gamard, begijn, Gent
3
E douardus Onghena, voorzitter van de Bank van
Vlaenderen, Gent
3
Balthasar Borluut d'Hoogstraete, Gent
3
Maria Verhaeghe, Wwe Peters Degoesen, Gent
3
Franciscus Stockman, bakker, Gent
3
Melanie Bekaert, Zwij naarde
3
.
Wwe . Philippus Baertsoen, rentenierster, Gent
3

93

80

70
38
16
90
79
58

40
80
30
60
10

34
·
13 .
08
05
01
00

60
50
50
10
80
00

30

I n het archief van de familie De Guchteneëre vonden wij
ook een l ij st van de gezondheidspolitie van het vee met de
namen van de landbouwers die vee op de markt brachten dat
gekeurd was . De l ij st loopt van einde december 1 865 tot
einde september 1 867, d.i. over een tij dspanne van 2 1 maan
den .
koeien

Jules Aelbrecht
Marie Anus
Theodoor Boucquet
Felix Bracke
Domien Colman
Leo De Bakker
Wwe. I sidoor De Bisschop
Guillaume De Bisschop
Wwe. De Curte
Jacob De Cuyper
Karel De Guchteneëre
Jan Bapt. De Guchteneëre
Wwe. Jan Bapt. De Jaegher
Leander De Keukeleire
De Limhander
Pieter De Man

8
1
1
14

vaar- kalvezen
ren

stieren

ossen

2
2
1

1
3

1
1
2

1
1
2
8
2
1

5
2
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1

1

schapen

koeien

1
2
2
2
2
1

Mw. De Meester
Wwe. De Munter
Karel De Munter
Jan De Reu.Ze
Des. De Rocker
Ed. De Smet
Guil l . De Smet
Jan De Smet
Wwe. Jan Bapt. De Wilde
Wwe. Dick
Livinus Dossche
Jacobus E lewaut
Pieter Elhaut

15
5
8
4
1
3
5
3
1
2
2
3
4
1

Leopold Everaert
Livinus Guillemins
Jan Bap t . Haenebalcke
Constant Hoste
Frans Hoste
Karel Hoste
Edmond Huyghe

vaar- kalveren
zen

stieren

schapen

1

1

1

ossen

1
2

5
2
1
1

3

1

1

1
2
2
1
2
2

Edward Huyghe
Leo Huyghe
Robert Landsweert
Karel Legon
August Maertens
Edmond Marchand
Frans Meiresonne

7
10
1
1
1
5
3

Jan Moerman
Frans Mortier
Basiel Simoens
Jan Bapt. Stevens
Leopold Strobbe
Leander Symortier

1
3
2
1
4
2

2
2
5

Karel Van den Borre
Edward Van der Straeten
Louis Van Houtte
Jan Bapt. Van Laeken

4
2
1
1

1
2

2

1
1

1
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koeien

Frans Van Maldeghem
Jan Van Oostende
Jozef Van Oostende
Karel Van Oosten de
Leo Van Oostende
P . Van Teemsche
Kinderen Vergaert
Jozef Verloove
Ivo Vermaercke
Pieter Vermeulen
Karel Verscheiden
August Versypt
Jan Vervaet
Kinderen Vervaet
Wwe. Jan Vervalcke
Frans Vervalcke
Pieter Waeytens
Leopold Waldack
Seraphien Waldack
Jan Wyckaert

2
2
2
1
1
1
1
1
4
6
1
2
2
3
3
1
4

vaar- kalvezen
ren

stieren

ossen

schapen

1
1
2
2
1
1

2

59

1
2
2
1
1
3
4
4
4

1
1

1
1

2
1

3

Uit deze l ij st blij kt bij gevolg een produktie van :
1 95
80
5
11
11
59

koeien
vaarzen
kalveren
stieren
ossen
schapen .

Dit kort overzicht van d e landbouw te Gentbrugge hopen
wij ten gepasten tij de aan te vullen teneinde tot een grondiger
i nzicht in de toestand van onze gemeente in de 1 9de eeuw te
komen .
G. WAEYTEN
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Het lager onderwijs in de gemeente Balegem
tot 1918

I. TIJDENS HET OUD REGIME
Wij kunnen het merkwaardig noemen dat onze gemeente
reeds in de 1 6de eeuw een school bezat . Veel moeten wij ons
daar wel niet van voorstellen, maar toch is het voor die tij d
een uitzonderlij k feit, op het p latteland een school aan te
treffen.
Daar de decanale verslagen i n algemene termen opgestel d
werden, blijven veel vragen omtrent die school onbeantwoord.
Zo bij voorbeeld : waar en wanneer werd er onderwezen ? Had
men daartoe een speciaal lokaal ter beschikking ? Gaf men
ook les aan meisjes ?
Het staat vast dat van de vroegste tij den, de Kerk zich be
kommerde om opvoeding en onderwij s.
Vanaf de 2de helf van d e 9de eeuw is het Hincamar van
Reims, die eiste dat de priester een helper clericus moest heb
ben om eventueel de school te besturen. Het waren mensen
die ofwel priester, diaken of geestelij ke zonder hogere wij
ding waren, die het ambt van koster uitoefenden . Pas in de
1 7 de eeuw werd het kosterambt toevertrouwd aan leken .
Ook in de 1 7 de eeuw stond de koster in voor de in tellektuele
ontwikkeling van de j eugd . Op de gemeente Balegem, in 1 699
werd hij bestempeld als een fatsoenlij k man. H ij onderwees
de hoofdzaken van het geloof. De pastoor, later ook de onder
pastoor, ging regel matig de school bezoeken . Zij zagen na of
er wel goede en rechtgelovige boekj es gebruikt werden.
Als koster-onderwijzer uit die tij d is de naam Van der Hey
den tot ons gekomen . Wij kunnen echter n iet zeggen of hij
zich uitsluitend met godsdienstonderricht bezig hield. In
1 722 werd melding gemaakt van een schoolmeester niet-koster,
deze gaf echter al leen 's winters les, daar de kinderen in de
andere j aargetij den op het land gingen werken .
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I n 1 737 stond de koster alleen, maar in 1 750 was naast hem
nog een tweede schoolmeester, een b ij na uniek feit in de
gehele dekenij . De leerkracht in kwestie was een zekere Johan
nes Colders, aangesteld door de kasteelheer ; hij wij dde zich
zeer onregel matig aan zij n taak en bleek niet over de gewenste
hoedanigheden te beschikken, hield een herberg en gedroeg
zich alles behalve kristelij k . Dat is de laatste echo die we van
het schoolwezen in die tij d opvangen .
II. HET ONDERWIJS IN DE 19de EEUW
1 . Het lekenonderwijs
Met de Franse revolutie, 1 794, nam het Oud Regime een ein
de. Uit die tij d en ook tij dens het Hollands bewind bezitten wij
geen gegevens. Wel weten wij met zekerheid dat de intellek
tuele opvoeding in lekenhanden overging. Er werd niet alleen
godsdienst onderwezen, ook rekenen en lezen werden aange
leerd.
Vanaf deze periode werd de gemeente door de wet verplicht
kosteloos onderwij s te verstrekken aan behoeftige kinderen.
De onderwijzer werd betaald door het weldadigheidsbureel, de
huidige C.0.0. De gemeenteraadszitting van 28 december
1 835 geeft ons enkele bij zonderheden .
De onderwijzer i n die tij d was Guillaume Morvant die aan
27 leerlingen les gaf. H ij ontving van de gemeente een j aar
wedde van 200 fr. . Men beschikte over geen schoollokalen,
zodat de onderwijzer er een in zij n eigen woning had inge
richt. Deze was gelegen langs de " Roygem Straete " nu de
Kalle en de Broek. De woning op de wij k Broek is heden
bewoond door de familie De Smet * .
2. Ontstaan van d e gemeenteschool
Dank zij de verslagen van de gemeenteraad en het kollege
van Burgemeester en Schepenen, is het ons mogelij k de evo
lutie van het gemeentelij k onderwij s op de voet te volgen.
In 1 838 werd les gegeven i n 4 scholen, met elk één onder
wij zer.
De 4 onderwij zers waren 3 le_ken en de heer pastoor.
* Dit kon achterhaald worden dank zij de kaart van Pop en de daarbij horende
legger. Deze vermeldt onder art. 352 "veuve Morva�t Guillaume et enfants
cultivateurs Balegem". De woning bekend onder secue B nr. 32 1 , heeft een
halve eeuw lang dienst gedaan als gemeenteschool.

88
Land van Rode Jaarboek 1973

De onderwijzers gaven les in een lokaal dat bij hun woning
behoorde en waren niet in het bezit van een diploma.
Ons zij n bekend :
1 . de school van dhr.
2. de school van dhr.
3. de school van dhr.
4. de school van E . H .

MORV ANT Guillaume
VAN HAVERMAETE
VAN H ERZELE
PASTOOR.

De wet bepaalde dat de gemeente over een school diende te
beschikken waarin de behoeftige kinderen onderwij s konden
genieten. Hiervoor werd de school van de heer MORVANT
gekozen . H ij ontving hiervoor van de gemeente een vergoe
ding van 25 fr. en een toelage van de staat ten bedrage van
100 fr.
Aan de leerlingen, ongeveer 240, werd niet alleen de kristelij
ke leer onderwezen, maar ook het Nederlands, spelling, schoon
schrijven en cij feren . Wij mogen zeggen dat de school van de
heer Morvant toen als gemeenteschool dienst deed.
Van de 240 leerlingen volgden er meer dan de helft de
lessen in de zondagsschool van de heer pastoor. De rest be
taalde voor zij n lessen. Behoeftige kinderen waren er n iet
vóór 1 837 en om die reden werd vóór dat j aar de wedde van
25 fr. aan de heer Morvant niet uitbetaald .
I n 1 837 telde men 5 behoeftigen onder de leerlingen die les
volgden in de school van Morvant en ook in die van onderwij
zer Van Havermate . In 1 839 meldden er zich reeds 1 5 leerlin
gen aan en in de j aren 40 spreekt men van een groot aantal
arme kinderen op school.
Ieder j aar werd uit de plaatselij ke scholen één gekozen
die als gemeenteschool fungeerde . Men sprak in die tij d van
de aangenomen school .
Deze school genoot van de staatstoelage e n moest enkele
voorwaarden, gesteld door het provinciebestuur, vervullen .
De arrondissementscommissaris oordeelde ieder j aar of de
toelage al dan niet toegekend mocht worden .
Het verslag van de gemeenteraad van 28 augustus 1 84 1
beschrijft d e school van d e heer Morvant die a l s aangenomen
school werd gekozen en dit om van de staat de gebruikelij ke
subsidies te bekomen . Volgens dat verslag bezat de onderwij
zer alle hoedanigheden zowel van moraliteit als !eerwaardig
heid. Zij n ganse leven heeft hij zich aan de taak van onderwij
zer toegewij d, zacht van karakter, en was hij daarbij nog
een zeer religieus man . Zo trachtte hij de opvoeding van de
kinderen niet al leen vruchtbaar te maken voor de godsdienst,
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maar ook voor de samenleving. H ij aanvaardde al de arme
kinderen die zich op de school aanboden en onderwees hen
gratis. De raadszitting van 1 835 deelt ons ook mede dat de
heer Morvant zij n diploma in 1 802 behaalde.
3. De eerste moeilijkheden
Op 23 september 1 842 verscheen in het staatsblad nr.
LXXXI I I de wet waarbij iedere gemeente verplicht werd een
school op te richten waarin al de arme kinderen gratis onder
wij s konden genieten.
Dit betekende meteen de start van de gemeentescholen in
de echte zin van het woord. Maar te Balegem was men lang
niet zover. In februari van het volgende j aar gaf het gemeen
tebestuur de wens te kennen ontslagen te worden van deze
plicht wegens de slechte financiële toestand van de gemeente
kas. De hoofdelij ke omslag ( gemeentebelasting ) bedroeg
4 .000 fr., iets wat te hoog was voor de plaatselij ke bevolking.
Er was geenszins reden deze nogmaals te verhogen want van
de 2 .860 zielen was 1 /3 niet in staat belasting te betalen . Trou
wens, aldus de raad, bezitten wij op de gemeente 3 scholen
die ruim aan de behoefte van het lager onderwij s voldoen .
De school van de onderwijzer Morvant werd door de ge
meente aangenomen en 1 50 leerlingen hebben er gratis onder
wij s genoten . Deze beslissing had als gevolg, dat de gemeente
van haar staatssubsidies beroofd werd.
4. Op zoek naar een eerste onderwijzer
De wet van september 1 843 legde de gemeente de last op
een gediplomeerd onderwijzer in dienst te nemen . Op de
gemeente was geen enkel persoon te vinden die aan de gestelde
voorwaarde voldeed.
Uit de leerkrachten die men bezat werd de meest bekwame
met meerderheid van stemmen verkozen, nl. Amandus VAN
HAVERMAETE, die ook het lokaal waarin hij normaal les gaf
aan de gemeente verhuurde.
Voor het eerst in de geschieden is van de gemeente diende
men in 1 844 een begroting voor het gemeentelij k onderwij
op te stellen.
O n t v a n g s t e n
- Bij drage van het weldadigheidsbureel
- Bij drage van de gemeente

9 fr.
200 fr.
209 fr.
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U i t g a v e n
-

Huur van het schoolgebouw
Onderhoud van het gebouw
Onderhoud van de onderwij zerswoning
Aankoop van schoolmeubelen en leerboeken
Jaarwedde van de onderwijzer
Kosteloos onderwij s aan behoeftige kinderen

200
80
80
200
200
450

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

1 .2 1 0 fr.
Voor het tekort van 1 .00 1 fr. zou men de tussenkomst van
de staat en de provincie vragen .
De pas gestichte gemeenteschool kende een zeer moeizame
start omwille van grote financiële moeilij kheden die een gevolg
waren van de heersende hongersnood. Het gemeentebestuur
nam noodgedwongen zij n toevlucht tot hetgeen beschikbaar
was, maar kon toch niet aan de wet beantwoorden . In maart
werd door een schrij ven van de arrondissementscommissaris
de gemeenteraad ervan op de hoogte gebracht dat de heer Van
Havermaete A. niet als gemeenteonderwijzer kon aanvaard
worden .
Van de 3 scholen op de gemeente, deze van Guillaume Mor
vant, Domien Van Herzele en Amand Van Havermaete, was de
laatstgenoemde de voornaamste . Wanneer deze niet voldeed
kon de gemeente geen andere kandidaten voorstellen. Verder
was de gemeente te klein en moest zij buitengewone uitgaven
doen om voor een schoolgebouw en onderwijzerswoning te
zorgen . Daartoe waren vooraf subsidies van de staat nodig
die minstens 1 . 1 00 tot 1 .200 fr. moesten bedragen . Om die
reden VJachtte de raad een gunstiger tij dstip af en vroeg, ge
machtigd te worden om een van de drie scholen, als aangeno
men school te aanvaarden, waarin de behoeftige kinderen
gratis onderwij s genoten.
Dit werd evenmin toegestaan, zodat de gemeente van subsi
dies verstoken bleef.
Onder druk van de wet ging de gemeente toch op zoek naar
een onderwij zer. Nog vóór het einde van het j aar, nl. op 1 3
december 1 844 kon de raad dhr. Petrus Havinius met 7 stem
men op de 8 als eerste onderwij zer benoemen .
De wet van 23 september 1 842 en het K. B. van 26 mei 1 843
betreffende het onderwij s aan behoeftige kinderen bepaal de
dat de gemeente elk j aar het aantal kinderen die recht had
den op gratis onderwij s moest vastleggen . Hiervoor kon zij
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aan de
doen .

arrondissementscommissaris

een

subsidieaanvraag

Om reden van het groot aantal kinderen die ondertussen de
gemeenteschool bezochten werd tevens ook gevraagd de school
van de heer A. Van H avermaete aan te nemen . Op 23 april
1 845 werd aan de raad medegedeeld dat beide voorstel len
door de gemeente ingediend, aangenomen werden .
Nu de eerste problemen waren opgelost kon men definitief
van start gaan . De nieuwe begroting zag er als volgt uit.
O n t v a n g s t e n
- Bij drage van de gemeente
( afkomstig van de persoonsbelasting)
- Bij drage van de staat

2 1 1 ,64 fr.
788,36 fr.
1 .000,- fr.

U i t g a v e n
- Jaarwedde van de gemeenteonderwijzers
- Huur van schoollokaal en onderhoud
- Aankoop van schoolmeubelen
Onderwij s aan behoeftige kinderen ( 1 20 )
- Prij zen uit te delen aan goede leerlingen

200,1 00,1 50,480,70,-

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

1 .000,- fr.
Samengevat kunnen wij zeggen dat in het midden van de
1 9de eeuw les gegeven werd in 4 scholen .
1 . De
a)
b)
2. De
3 . De
4 . De

gemeenteschool :
De klas van Pieter DE CONINCK
De klas van Amandus VAN HAVERMAETE
school van de heer G. MORVANT
school van de heer A. VAN H ERZELE
school van E . H . PASTOOR.

5. Problemen rond de onderwijzers
In 1 848 werd de heer de Coninck te Munte tot onderwijz r
benoemd, hierdoor kwam de plaats van gemeente onderwijz r
te Balegem vrij . Door toedoen van de arrondiss ement commi saris kreeg de gemeente 40 dagen tij d om een vervanger t
benoeme n . De heer Jan Baptist Van De Sype uit Zonneg m
werd door de provincie aan de gemeente ge ugg r rd. In
mei gaf de raad te kennen dat zij er niet voor te ind n a
een onderwi jzer te benoeme n . Er bestonde n op d g m n t
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verschillende scholen en deze van A. Van Havermaete was
door het gemeentebestu ur aangenomen . De raad vroeg dan
ook om van deze verplichting te worden ontslagen .
Hier kwamen de financiële moeilij kheden opnieuw tot
uiting. De hongersnood tengevolge van de mislukte oogst van
de aardappelen en andere landbouwgewassen, had grote
armoede veroorzaakt.
Zoals wij voorheen reeds ondervonden, hield de staat het
bij de regels van de wet en benoemde van ambtswege in 1 848
de heer Lupeck, koster te Balegem, tot gemeenteonderwij zer.
Dit bracht een reactie vanwege het gemeentebestuur, dat
beweerde dat de functie van koster niet samenging met het
ambt van onderwij zer, omwille van de onregelmatige diensten
in de kerk . Verder was het tevens haar wens dat de onderwij
zer zowel de Franse als de Nederlandse taal machtig was.
Het volgend j aar bood de koster reeds zij n ontslag aan en
de heer C. De Clerck uit I ngelmunster, die lesgever was te
Zottegem werd nu voorgedragen . Om een n iet gekende reden
werd deze niet benoemd en de plaats b leef vacant tot maart
1 850, waarbij de heer Edmond Petyt, gewezen onderwijzer
aan de lagere school te Aalst met meerderheid van stemmen
benoemd werd. Ook deze beslissing van de gemeenteraad moet
door de provincie niet aanvaard zij n geweest. Er is ons tot
nog toe geen enkel document bekend die deze benoeming
bekrachtigde . Wij weten ook dat in die periode al de behoef
tige kinderen onderwij s genoten in de aangenomen school
van Van Havermaete.
In 1 852 deed
Placida, overste
verzoek om haar
Zij gaf enkel les

j uffrouw Jeanette de Caluwé die als E .Z.
was van het pas opgerichte klooster, een
school als aangenomen school te aanvaarden.
aan meisj es .

Dat verzoek werd op 2 1 mei 1 853 en door het gemeentebe
stuur en door de staat ingewil ligd . Een toelage van 1 50 fr.
per j aar werd haar verleend.
Gezien de verbeterde sociale toestand, wenste het gemeente
bestuur in 1 854 zich in regel te stellen met de schoolwet. In
afwachting zou de school van Van Havermaete aangenomen
worden.
Twee j aar later, op 27 september 1 856 werd met meerder
heid van stemmen H ipolite I dé, afkomstig uit Velzeke, tot
gemeenteonderwijzer verkozen. Zij n benoeming werd door
het provinciebestuur bekrachtigd op 22 oktober daaropvol
gend.
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Het klooster, dat toen de ongunstige naam van weeshuis
droeg en dit omwille van haar zorg en bekommernis om de
arme kinderen, groeide eveneens uit tot een lagere school.
I n 1 857 werd een 2de klas ingericht waarin j uffrouw Van
Boxstal les gaf.
Wanneer deze klas aangenomen werd kunnen wij niet met
zekerheid zeggen . Maar in 1 860 moet dit reeds gebeurd zij n,
gezien zij hiervoor een subsidie van 5 0 fr. genoot.
Met onze gemeenteonderwijzer ging het b lij kbaar niet best :
hij was ernstig ziek en nam in 1 86 1 ontslag. Het volgend j aar
stelden zich Jozeph Alowis Coppens, hulponderwijzer te Tem
se, en Felix Thienpont, onderwijzer te Oombergen, kandidaat
voor de vacante betrekking. Met 5 tegen 3 stemmen werd door
de raad de heer Coppens voorgedragen en hetzelfde j aar
benoemd .
Het gemeentelij k onderwij s te Balegem was na 5 0 j aar
eindelij k in orde met de wet ; het bezat een schoolgebouw en
een onderwij zer, Coppens, waarin men veel vertrouwen stelde.
Een K .B . van 1 september 1 866 bepaalde dat de gemeenten
een avondschool zouden moeten inrichten om onderwij s te
geven aan volwassen personen, en aldus het analfabetisme
bestrij den . Ons gemeentebestuur achtte dit overbodig.
In 1 876 stelde men · zelfs 2 .000 fr. ter beschikking voor de
uitbreiding van de gemeenteschool . Dat had echter geen
onmiddellij k gevolg wegens de schoolstrij d.
I n maart 1 879 gaf de heer Camille Sylvain Van De Vij ver,
reeds eerder door de raad als hulponderwijzer aanvaard, zij n
ontslag.
De postulaten dienden over het vereiste diploma te beschik
ken ofwel in het bezit zij n van een bekwaamheidscertificaat,
afgeleverd door de provinciale of kantonnale opziener.
6. De schoolstrijd 1879-1884
De toen regerende extreem-libe rale regering kondigde op
1 0 j uli 1 879 een wet af die verstrekkende gevolgen had. D
staat erkende enkel en alleen de gemeentelij ke en de rij k scholen. Het godsdienstonder richt werd uit het programma
geschrapt . Deze twee punten veroorzaakten een enorme r akti ,
want zij betekenden dat de vrij e scholen geen toelag n m r
konden bekomen.
I n augustus 1 879 bepaalde een rondschrijv en an d mini n word n
ter dat geen lessen in godsdienst mochten geg
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zonder voorafgaande toelating. Deze toelating was reeds door
de pastoor gevraagd, maar de raad oordeelde dergelij ke
aanvraag nutteloos.
De plaats van hulponderwijzer was nog steeds vacant. I n
september van hetzelfde j aar deed de heer Willems uit Ooster
zele een aanvraag. Met algemeenheid van stemmen besloot
men de benoeming uit te stellen. Dit was wel het gevolg van
het feit dat " de geuzenschool " weinig leerlingen telde . De
behoeftige kinderen kregen allen onderwij s in het klooster.
Zo was de raad ook niet bij machte het aantal behoeftige
schoolgaande kinderen te bepalen en ervoor een subsidie vast
te leggen .
Eveneens in september kwam een tweede schrijven waarbij
de gemeente verpl icht werd de kinderen van het vrouwelij k
geslacht toe te laten. Na 50 j aar moeilij kheden en niet weten
de wat de toekomst zou uitwij zen, onderwierp men zich aan
de wet en werden ook meisj es in de gemeenteschool aanvaard .
Tij dens de zitting van 1 2 oktober achtte de gemeenteraad de
toelage van de provincie voor schoolbehoeften overbodig om
wille van het gering aantal leerlingen .
I n december diende de gemeente, op bevel van de arrondis
sementscommissaris , de mogelij kheid te onderzoeken een
meisjesschool in te richten . Het was overbodig een nieuw
gebouw op te trekken, de vergrotingswerken aan de school,
onlangs uitgevoerd, maakten het mogelij k de meisjes te her
bergen . Er was enkel een kleine aanpassing nodig om de
meisj es van de j ongens gescheiden te houden .
Bij het bezoek van de schoolopziener telde men 24 j ongens,
echter geen meisj es . Deze laatsten genoten allen onderwij s in
het klooster, niettegenstaande aangekondigd werd dat zij op
de gemeenteschool de lessen konden volgen . De commissaris
begreep de toestand niet en op zij n voorstel zou de echtgenote
van onderwijzer Coppens lessen in handwerk geven in afwach
ting van een afzonderlij ke meisj esschool.
Om reden van de schuld ten bedrage van 1 8 .475 fr. op de
vergrotingswerken, werd nogmaals uitstel gevraagd om een
meisj esschool te bouwen.
Nog in 1 880 oordeelde de raad dat een hulponderwijzer over
bodig was . Tij dens de winter waren er slechts 36 leerlingen en
nu de zomer aankwam zou het aantal zeker verminderen . Het
gel d dat men hiermee uitspaarde kon men beter gebruiken
95
Land van Rode Jaarboek 1973

voor het herstellen van de wegen die i n slechte toestand ver
keerden, aldus de mot ivering.
Andermaal werd de gemeenteraad verzocht een avondschool
en een bewaarschool in te richten. H ierop antwoordde de raad
dat hij op dit verzoek niet kon ingaan. Een bewaarschool was
er reeds en er werd op een onberispelij ke wij ze door de kloos
terzusters les gegeven .
In 1 88 1 werd gevraagd een hulponderwijzeres te benoemen
in de gemeenteschool , ook dit achtte de raad n iet nodig. Juffer
Tock die onderwijl op de gemeenteschool reeds tij delij k les
gaf aan meisj es, werd n iet benoemd. De raad gaf het schepen
college de opdracht de mandaten niet uit te betalen. I n j anuari
1 883 nam Juffrouw Tock ontslag en de betrekking van hulp
onderwijzeres werd niet meer open verklaard.
Tij dens de wintermaanden bezochten slechts 1 2 meisjes de
school, tij dens de zomer geen enkel . Van de 3 lokalen stond
één leeg, tij dens de zomermaanden zelfs 2. De aktie die de
parochie voerde was wel merkbaar.
In februari 1 884 werd andermaal bij de gemeente aange
drongen om een avondschool op te richten voor .volwassenen.
Voor de zoveelste achtereenvolgende maal werd dit afgewezen,
o .a . omwille van het gevaar dat bestond voor misbruiken,
nachtstoornissen en baldadigheden .
Voor de komende wintermaanden werd een hulponderwij
zeres, Mej . Boert Eudonie, in dienst genomen, doch in sep
tember 1 884 nam zij reeds ontslag. Al de meisj es genoten
immers onderwij s in het k looster.
De reactie op de schoolwet was op onze parochie bijzonder
hevig. Onder het voorzitterschap van pastoor De Cock, werd
een commité opgericht dat een vrije school zou bouwen ( patro
naat ) . Grond werd genomen van de kerk en de nodige gelden
bekwam men door inzamelingen. Men wachtte zelfs niet tot
het gebouw af was . In afwachting werd les gegeven in een
schuur. De lesgever was J. Van Immerzele en later ook E. De
Mulder.
De ganse parochie werkte mee aan de bouw van de paro
chieschool . Met kruiwagens werd materiaal aangevoerd . Tij
dens de vrij e uren werd gemetseld en getimmerd. Nog vóór
het gebouw af was namen de leerlingen er reeds hun intrek.
Tot ondersteun ing van de onderwij zers in de vrije school gaf
elk kind 0,5 fr. I n de kranten werd zij met armzalige foto
afgebeeld.
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De school zonder venster " , klonk het van liberale zij de.
"
" Maar niet zonder God , luidde het antwoord, en met vurigheid zong men het leid van Hendrick : " Zij zullen haar n iet
hebben, de schone ziel van 't kind " .
Il

De verbetenheid ging zover dat aan leerkrachten der gemeen·
teschool en ouders die hun kinderen naar de gemeenteschool
stuurden, de sakramenten geweigerd werden.
7. De jaren na de schoolstrijd
De schoolwet van 1 884 wij zigde de wet van 1 879 en beteken
de meteen het einde van de schooloorlog.
Het onderwij s op de gemeente kende verder zij n normaal
verloop . De j ongens l iepen school in de gemeenteschool waarin
les werd gegeven door onderwijzer Coppens aan de hoogste
klas, waarvoor hij j aarlij ks 1 .800 fr. en gratis i nwoon k reeg.
Hij werd bijgestaan door de heren Van I mmerzele die van de
vrije school kwam en E. De Mulder. Zij konden de betrekking
behouden indien zij nog in hetzelfde j aar het diploma bekwa
men. De meisj es bezochten de kloosterschool , door de gemeen
te geadopteerd als gemeenteschool voor meisj es ; aan deze
school werd een subsidie van 800 fr. uitbetaald. Dat terug
alles normaal verliep zag men ook tot uiting komen in de
verslagen van de gemeenteraad . Het aantal arme kinderen
die recht hadden op gratis onderwij s werd genoteerd en toela
gen aangevraagd.
·

I n augustus 1 885 besliste men de betrekking van de 2de
hulponderwijzer af te schaffen. Met 8 stemmen tegen één
onthouding werd de heer Van Immerzele ontslagen . H ij was
nog niet in het bezit van het nodige diploma en de 3de k las
was minder bevolkt, ook wilde men aldus de uitgaven verm.in
deren . Daar de heer De Mulder evenmin over het vereiste
diploma beschikte werd door de hogere overheid in 1 887 aan
de gemeente bevel gegeven een hulponderwijzer in het bezit
van een diploma te benoemen . Op 26 september 1 887 stelden
er zich 8 kandidaten voor. Met meerderheid van stemmen werd
de heer Sylvain Van De Vijver uit Melle en afkomstig van
Balegem, door de inspecteur aangeprezen en benoemd. Hij
trad in dienst tij dens het schoolj aar 1 887-1 888 tegen een sala
ris van 1 .000 fr. per j aar.
Stilaan wenste het gemeentebestuur in orde te zij n met de
wet en dit onder druk van de overheid. Andermaal beoogde
deze laatste een uitbreiding van het gemeentelij k onderwij s
te Balegem. In oktober 1 887 werd gevraagd een 2de hulponder97
Land van Rode Jaarboek 1973

wijzer te benoemen. De raad oordeelde dat dit n iet noodzake
lij k was. Trouwens dat was enkel tij dens de wintermaanden
verantwoord . Een maand nadien werd de vraag herhaald en
door de raad andermaal afgewezen. De raad diende toen
eveneens een uitspraak te doen op de vraag avondschool in te
richten door volwassenen. Na een toelichting werd daartoe
dan toch besloten .
Het volgende j aar, 1 888, stond op de dagorde de tij delij ke
benoeming van een 2de hulponderwijzer : de heer Lievin Ver
leyen uit Zottegem . Om de 3 maand zou zij n aanstelling ver
lengd worden . Na 2 j aar dienst nam hij ontslag. Zij n opvolger
was de heer Alfred Maegherman . Deze werd aanvaard voor een
termij n van 6 maand met de mogelij kheid van verlenging.
Op 23 oktober 1 890 liet de kantonale opziener weten dat de
noodzaak een 3de onderwijzer in dienst te nemen zich liet
voelen . Traditioneel was het antwoord : dit is niet noodzake
lij k . Vanaf de maanden april tot oktober verminderde het
aantal leerlingen met de helft tot een derde. Maar men was
bereid ieder j aar deze noodwendigheid te onderzoeken. De
ambtstermij n van de heer Maegherman werd dan ook j aarlij ks
verlengd. Op 27 j anuari 1 89 1 werd hij definitief benoemd,
maar een 3de onderwijzer had men nog n iet nodig.
8. Onderwijzersproblemen en gemeentepolitiek
Op 5 oktober 1 892 diende een nieuwe hoofdonderwijzer ver
kozen te worden ter vervanging van de ontslag nemende
Coppens. Aan de n ieuwe onderwijzer zou een j aarwedde van
1 .200 fr. uitbetaald worden ; hij kon daarbij de onderwijzers
woning betrekken.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 personen stelden zich kandidaat :
K.L. Botteldooren, gewezen onderwijzer te Asper
Leopold De Paepe, onderwij zer te Bottelare
Léa Droesbeke, gewezen onderwijzeres te Scheldewindeke
Alfred Maegherman, hulponderwijzer te Balegem
Sylvain Van De Vij ver, hulponderwijzer te Balegem
P . Van De Walle, hulponderwijzer te Balegem en
Richard Verhaegen, hulponderwijzer te St .-Maria-Ouden
hove.

Van de Vijver werd met 5 stemmen tegen 4 voor Richard
Verhaegen, verkozen tot hoofdonderwijzer.
Deze benoeming deed nadien veel stof opwaaien en wa
achteraf het voorwerp van veel discussies tij den gem ente
raadszittingen. Nog vóór zij n benoeming werden tal an kla h98
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ten betreffende de heer Van De Vij ver tot de gemeenteraad en
het provinciebestuur gericht. Klachten die achteraf door de
raad worden verworpen, daar ze vermoedelij k van een tegen
stander of vij and afkomstig waren. Ook de kantonale opziener
en de heer Coppens oordeelden dat hij een voorbeeldig onder
wijzer zou zij n .
Einde 1 892 was hij nog steeds niet benoemd, wat laat ver
moeden dat er toch iets mank liep .
Op 4 j anuari 1 893 bood de heer Van De Vijver zij n ontslag
als hoofdonderwij zer aan, met 5 stemmen tegen 3 en één ont
houding werd dit aanvaard. Tij dens dezelfde zitting werd hij
als hulponderwijzer verkozen .
De beslissing van 5 oktober 1 892, waarbij de heer Van De
Vijver als hoofdonderwijzer benoemd werd, werd ingetrokken,
en dit als gevolg van een schrijven van de gouverneur op
22 december 1 892 . De raad drukte zij n spij t uit dat de heer
Van De Vijver de waardigheid van deze bediening niet had
kunnen aanvaarden .
Op 1 1 februari 1 893 diende men een nieuwe onderwijzer te
kiezen. Buiten onze verwachting stelde de heer Van De Vijver
zich opnieuw kandidaat. De heer Richard Verhaegen werd
verkozen met 6 stemmen tegen 3 voor de heer Van De Vij ver.
Het gedrag van de heer Van De Vij ver kwam in opspraak,
hetgeen de gemeenteraad voor het probleem plaatste, hoe
tegenover deze onderwijzer op te treden . Bij het verzoek om
ziekteverlof waren de meningen nogal verdeeld. Hevige
twisten ontstonden tussen de Burgemeester en de Schepenen
met als gevolg dat de eensgezindheid in de gemeenteraad voor
goed verbroken was. Tij dens de besprekingen slingerde men
beschimpingen naar elkaars hoofd.
Het is niet onze bedoeling de verdere wending van deze
twisten te volgen, zij horen beter thuis in de politieke geschie
denis van Balegem.
Het ziekteverlof van de onderwijzer werd nogmaals verlengd
en de heer Raspé volgde hem op als tij delij ke hulponderwijzer.
In september 1 896 nam de heer Van De Vij ver ontslag. De
heer Maegherman stelde zij n kandidatuur als l ste hulponder
wijzer ; deze werd aanvaard vanaf 1 oktober. Als 2de hulp
onderwijzer stelde de heer Omer De Clercq zich kandidaat .
Hij was geboren t e Balegem o p 5 oktober 1 873 e n beschikte
over de nodige diploma's. Ook zij n kandidatuur werd met
algemeenheid van stemmen aanvaard .
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9. Het k looster, een gemeenteschool voor meisjes
Vroeger ( 27 . 1 1 . 1 889 ) had de k loosterschool afgezien van
gemeentelijke adoptatie.
Op 27 j anuari 1 894 deed de bestuurster j uffr. Rosalie De
Cock een verzoek om de lagere school voor meisjes te adopte
ren . Dit werd aanvaard en de school kreeg een j aarlij kse
toelage van 1 .200 fr., waarin de vergoeding voor het gratis
onderwij s aan de behoeftigen begrepen was. Tij dens de raads
zitting van 5 februari 1 896 werd de vraag van de bestuurster,
om de vrij e school bestaande uit 3 klassen volledig als gemeen
teschool te adopteren, met algemeenheid van stemmen aan
vaard. De school kreeg j aarlij k s 1 .800 fr. en 400 fr. voor school
behoeften en benodigdheden . Zij zou zich schikken naar de
wetten, koninklij ke besluiten en voorschriften met betrekking
op onderwij s en personeel, lokalen, omvang van de school, enz.
Het kloosteronderwij s had zich dermate ontwikkeld dat
het toen een bijzondere plaats innam. Het was n iet meer uit
het leven der gemeente weg te denken .
1 0 . Con t ract tussen de gemeente en het klooster
Op 27 j anuari 1 897 werd het eerste contract opgesteld tus
sen het schepenkollege van Balegem, vertegenwoordigd door
de heer Burgemeester A. Baele, de heer Walley, dienstdoen
de gemeentesecretaris, en het klooster, vertegenwoordigd door
de juffrouwen Marie Sonneville, Leontine Vael, Leonie De
Poorter en Emma Haesaert, beschermster-bestuurster van de
meisj esschool .
De besluiten van het akkoord werden in 9 artikelen samen
gevat .
Art . I
Art . I I

Art .

lil

Art . I V

De gemeenteraad van Balegem staat voor de duur
van 1 0 j aar de aanneming van de vrij e school toe.
De aangenomen school onderwerpt zich voor de
duur van de aanneming aan de voorwaarden be
paald door art. 1 9, wet van 1 5 · september 1 895 op
het lager onderwij s en aan de schikkingen van de
staat bij lage A bij deze overeenkomst gevoegd.
De bescherm sters-best uursters van de school hebben
het recht, aan de samenste lling van het onderwij
zend persone el verande ringen aan te breng n die
zij nodig achten .
Alle wijzigi ngen die voor gevolg hebben dat d
onkosten van de gemeen te zouden vermeerderen of
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verminderen moeten aan de goedkeuring van de
gemeenteraad onderworpen worden.
Art. V

De gemeente schenkt aan de school volgende voor
delen :
1 . De reglementaire toelage van de staat en die van
de provincie.
2. Een toelage van de gemeente.

Art. VI

De hulpgelden van de aangenomen school worden
verdeeld als volgt :
1 . Jaarwedde van het onderwij zend personeel :
a ) Mej . Sonneville, hoofdonderwijzeres 800 fr.
b ) L . Vael, hulponderwijzeres
500 fr..
c ) E . Haesaert, hulponderwijzeres
500 fr.
2. Schoolbehoeften :
400 fr. voor de aankoop van benodigdheden voor
het onderricht in handwerk.
·

Art . VII

De schoolgelden worden ontvangen door de be
schermsters-bestuursters .

Art . VI I I I n geval van tegenstrij digheid bij het uitvoeren
van een of andere schikking bepaald in dit kon
trakt, zal men zich onderwerpen aan de tussen
komst van de bestendige deputatie.
Art. I X

ll.

Deze overeenkomst zal van kracht worden vanaf
1 j anuari 1 897 na goedkeuring door de gemeente
raad op 1 7 j anuari 1 897 .

Gemeen telijk avondonderwijs

De gemeenteraad van 8 oktober 1 898 had het in het bijzon
der over het inrichten van een avondschool voor volwassenen .
Door schepen De Noyette werd een uiteenzetting gegeven
waarin hij de voor- en nadelen van een dergelij ke school i n
het daglicht stelde. Dank zij deze school zou iedereen gratis
onderwij s kunnen genieten .
De voorzitter antwoordde hierop dat wanneer de lessen
kosteloos zouden zij n, er een groot aantal personen daarvan
gebruik zouden maken, waardoor het voor de onderwijzer
een onmogelij ke taak zou worden les te geven . Hij stelde een
vergoeding van 1 fr. tot 1 ,5 fr. per maand en per leerling voor.
Op 1 3 oktober werd de zaak terug behandeld. Er werd opge
merkt dat de kinderen op de gemeenteschool , school liepen tot
hun 1 4de j aar. Velen onder hen bleven reeds vanaf hun 1 3de
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j aar thuis om te helpen op de akker. Om die reden en ook
omdat men op l atere leeftij d de lessen beter begrijpt zou de
avondschool hier zeer nuttig zij n .
Aldus besloot men de school in t e richten vanaf 1 november
1 898, de lessen eindigden op 1 m aart . Zij zouden gratis zij n en
4 maal per week p laatshebben, n l . op dinsdag, woensdag, don
derdag en vrij dag, telkens van 6 tot 8 uur 's avonds. De ge
meente hoopte dan ook op een toelage van 1 30 fr. en zou zelf
in haar begroting 280 fr. uittrekken .
De heer Verhaegen Richard werd benoemd als onderwijzer
en ontving :
200 fr. als l oon per j aar
1 5 fr. voor verlichting
30 fr. voor verwarming
35 fr. voor schoolbenodigdheden .
1 2 . Problemen om een 4de klas in te richten
Regelmatig werd door de provincie bij het gemeentebestuur
aangedrongen, om een 4de klas in te richten .
Dit bracht n ieuwe problemen . De gemeenteschool was vol
zet en de geldelij ke toestand van de gemeentekas liet geen
uitbreiding toe. E r diende een nieuw gebouw opgetrokken te
worden, want de klas van onderwijzer Maegherman was reeds
overbevolkt.
In 1 900 vond men een oplossing, het gebouw, indertij d opge
trokken door de pastoor tij dens de schoolstrij d, was geschikt
om er een 4de klas in onder te brengen . De gemeente zou
hiervoor geen huur hoeven te betalen en enkel in het onder
houd dienen te voorzien . Als onderwijzer zou een zuster van
het k looster de taak opnemen waarvoor zij 600 fr. per j aar
als vergoeding zou ontvangen.
Ook de schoolopziener vond dit een aanvaardbare oplossing,
enkel diende men er voor te zorgen dat de kinderen de speel
plaats konden bereiken zonder dat zij hiervoor door de klas
lokalen moesten.
Op het einde van november telde deze klas reeds 60 l erlin
gen.
I n 1 904 diende een nieuw schoolkontrak t opgemaakt te wor
den . Meteen zou men hierin de oplossing vinden om het t kort
aan schoolgebou wen en leerkrachten te verhelpen . H t kloo ter was daarvoor goed geschikt. I n april kwam de chool om
missie van de vrij e school tot een akkoord met het g m nt
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bestuur. Dit
A. Baele. De
Juffr. Marie
Rombaut en

laatste was vertegenwoordigd door burgemeester
schoolcommissie bestond uit kanunnik Cantaert,
Stevens, E. Verbeke, Eisa van de Velde, Augusta
Leonie Haesaert.

De overeenkomst werd opnieuw voor 10 j aar gesloten en
aan de noden van het gemeentelij k onderwij s te Balegem
aangepast.
Art . 1 . De leden van het comité verbinden zich aan de schik
kingen van de schoolwet 1 884- 1 895 .
Art. 2. Aan de gemeente stellen zij ter beschikking 6 lokalen,
2 lokalen gevestigd in de oude vrij e school , de rest in
het klooster met het nodige onderwij zend personeel .
Art . 3 . Alle leerlingen zullen van 6 tot 1 4 j aar kosteloos onder
wij s genieten, de nodige schoolbehoeften en de grond
stoffen voor het handwerk inbegrepen.
Art . 4. De j ongens van de gemeenteschool mogen er school
lopen van 6 tot 8 j aar.
Art . 5. Aan het schoolcomité worden de hulpgelden van staat
en provincie uitbetaald.
Art . 6. Voor de schoolbehoeften zal de gemeente 2 fr. per kind
betalen + 1 ,5 fr. per meisj e, dit laatste voor het aan
kopen van de nodige grondstoffen voor het maken van
handwerken . Aan deze overeenkomst mag niets ver
anderd worden zonder akkoord van beide partij en.
II!. HET ONDERWIJS IN DE 20ste EEUW
In het begin van deze eeuw was de indel ing van het lager
onderwij s op de gemeente als volgt :
G e m e e n t e s c h o o l
Onderwij s door de gemeente ingericht .
Leerkrachten :
a ) De heer Richard Verhaegen, hoofdonderwijzer - 26 leerlin
gen
b ) De heer Maegherman , l ste hulponderwijzer - 47 leerlingen
c ) De heer Omer De Clerq, 2de hulponderwijzer - 76 leerlin
gen .
Door hen werd les gegeven aan de jongens in de school op
het dorp, nu de smidse.
Onderwij s onder de zorg van het klooster ; aangenomen
school .
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Leerkrach ten :
a ) Marie Stevens
b ) E . Verbeke.
Zij gaven les aan de j ongens en meisj es in een schoolge
bouw, nu het p atronaat . I n het klooster zelf werd ook nog les
gegeven door Elsa Van de Velde, Augusta Rombout en Leonie
Haesaert .
D e v r i j e

s c h o o l

I n de vrij e school had men daarbij nog 3 k leuterklassen en
een zondagsschool .
Het wordt ons maar al te duidelij k dat de vrije school een
enorme steun betekende voor een in financiële moeilij kheden
verkerende gemeente .
De overheid was van oordeel dat het de taak van de gemeen
te was in te staan voor het lager onderwij s. Voortdurend
vraagt zij aan d e gemeente de 4de klas op te richten en er een
onderwij zer voor te benoemen .
I n mei 1 906 deed men in deze richting een inspanning. Men
zou trachten in de gemeenteschool een 4de klas bij te bouwen.
Wanneer toch zou blij ken dat dit onvoldoende was, zou men
terug zij n toevlucht zoeken bij het klooster en er vragen een
lokaal ter beschikking te stellen .
Als tegenprestatie zou er een kloosterzuster mogen voorge
steld worden om als 3de hulponderwijzer verkozen te worden .
Wat men vermoedde kwam in augustus uit. Een 4de klas
werd i ngericht in het patronaat en j uffr. Maria Renildis De
Pril, bekend als Eerwaarde Zuster Daniëlla werd benoemd.
Zij was de eerste en enige kloosterlinge in de geschiedenis van
het gemeentelij k onderwij s te Balegem die benoemd werd
door de gemeente. Zij werd .geboren te St.-Lievens-Houtem op
29 september 1 879.
De avon dschool kende een bij zondere bijval ; in 1 906 was
men verpl icht les te geven in 3 klassen . De 3 gemeenteonder
wij zers stonden voor deze taak in. De heer Richard Verhae
gen was iemand die zij n taak aan kon, op zij n verzoek temd
de raad ermee in een vrij e leergang op zondag in te richt n.
1. De eerste gemeentelijke bewaarschool
I ngevolge een wij ziging van het schoolcomité di nd
n
nieuw kontrakt tussen de gemeente en de vrije chool ond r
tekend te worden . Het nieuwe comité b tond uit :
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E.H.
E.H.
E.Z.
E .Z .
E .Z .

Kanunnik De Keyzer
Pastoor Boone uit Balegem
De Saedeleer C., overste der zusters te Gent
Claes P., overste van het klooster te Balegem
Van Der Schuuren C., onderwijzeres te Balegem .

Een tweede contrakt tussen dit comité en de gemeente werd
ondertekend. Het regel de namelij k de overeenkoms t waarbij
de bewaarschoo l in de vrij e school als gemeentelij ke bewaar
school werd aanvaard.
Dit werd opgetekend onder de volgende artikelen :
Art. I

De leden van het comité onderwerpen zich aan de
schikkingen van de schoolwet 1 884- 1 894.

Art. I I

Zij stelt 3 schoollokalen ter beschikking, met het
nodige onderwijzend personeel.

Art. I I I D e kinderen van 3 tot 6 j aar zullen e r kosteloos onder
wezen worden .
Art. IV

De school ontvangt de hulpgelden toegestaan door
staat en provincie.

Art. V

De gemeente kent 500 fr. toe als hulpgeld aan de
bewaarschool die zij aanneemt.

Door deze regeling werd de ganse vrij e school door de ge
meente aangenomen . Voor de gemeente betekende dit een vrij
goedkope oplossing voor het vraagstuk van het gemeentelij k
onderwij s. Trouwens zij diende geen j aarwedden uit te betalen
en aan de andere zij de betekende dit voor het k looster een
versteviging van haar plaats in het gemeentelij k onderwij s .
Het weeshuis, dat sedert 1 853 voortdurend uitgebreid was,
werd in 1 908 de kern van een kostschool , waar ook kinderen
van geringe stand tegen voordelige voorwaarden hun eerste
opleiding konden genieten. In 1 9 1 1 telde men er twaalf klas
sen : zes voor het lager onderwij s, drie bewaarschoolklassen
en drie klassen voor landbouw - en huishoudonderwij s.
Op zondag werd in 5 klassen les gegeven aan 1 75 leerlingen .
Dit alles stond onder leiding van de beschermster-bestuurster
Lamberta, in de wereld bekend als j uff. Emma Versele. Ze
werd geboren te Aalter op 1 j anuari 1 864 en op 4 april 1 890
geprofest.
Ook de heer Richard Verhaegen was iemand die zich met
hart en ziel inzette voor het besturen van de gemeentelij ke
l agere school . In augustus 1 9 1 1 had hij reeds 1 5 j aar dienst
en te dier gelegenheid wilde men hem huldigen.
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E.Z. Lamberta
in de wereld Emma Versele,
overste te Balegem 191 1-1919

Een tafel voor de waarde van 25 fr. zou door de gemeente
geschonken worden, de stoelen werden geschonken door zij n
familie. Na de hoogmis werd hem plechtig dit geschenk over
handigd in aanwezigheid van de fanfare St.-Martinus.
2. Wijzigingen in de personeelsbezetting
De eerste en enige zuster die in het gemeentelij k onderwij s
dienst deed, nam ontslag in september 1 9 1 1 . Juffr. Celina
Viaene postuleerde voor de openstaande betrekking die haar
op 1 3 september werd toegestaan .
Zij werd geboren te Klerken op 2 februari 1 888 en behaalde
het diploma in 1 9 1 1 . In oktober werd naast de avondschool
voor mannen een avondschool voor vrouwen ingericht, waar
j uffrouw Viaene les gaf.
Nog in hetzelfde j aar gaf de heer Alfred Maegherman ont
slag als hulponderwijzer. De heer Maegherman was eveneens
een verdienstelij k onderwij zer. Zijn eigenhandig gemaakte
landkaarten schonk hij aan de gemeente. Op aandringen van
de schoolopziener ( 2-6- 1 897 ) en van schepen De Noyette, aan
vaarde de raad schoorvoetend ( 4 tegen 4 in de 2de stemronde ) .
Ook hier speelde de tweedracht in de gemeenteraad.
Ter vervanging van de heer Maegherman stelden zich 5 p r
sonen kandidaat :
De heren Frans Van Damme
Jules Vermeire
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Jules Pieter�
Bazile Coppens
Emiel Van Crombrugge.
Met 6 stemmen voor Coppens en 5 voor Van Crombrugge,
werd de heer Coppens benoemd tot hulponderwijzer, echter
voor niet lang, want in september nam hij reeds ontslag.
De heren Verhaegen Gilbert, Bovij n Marcel uit Zottegem en
De Carte Joseph stelden nu hun kandidatuur.
De raad verkoos op 9 oktober 1 9 1 2 de heer De Carte met 6
stemmen, tegen 5 voor Verhaegen, als hulponderwij zer.
Eveneens als bij zij n voorganger was zij n ambtstermij n van
korte duur. Na 2 maanden dienst nam hij ontslag en werd hij
vervangen door de heer Petrus Michel Jozef Van De Putte,
onderwijzer te St .-Gillis-Waas .
De avondschool kwam terug in het nieuws na herhaalde
voorvalletjes van grote baldadigheden door de leerlingen op
weg naar school . Ze werd geschorst op 26 oktober 1 9 1 2 .
I n maart 1 9 1 3 schreef de gouverneur i n een brief aan de
gemeente dat de noodzaak zich opdrong een Sde klas in te
richten en wanneer zij hier geen gehoor aan gaf zou men
zich verplicht zien de hulpgelden van staat en provincie in te
trekken.
Met 4 onthoudingen en 2 stemmen tegen besloot men geen
Sde klas te bouwen ; toch zou men niet nalaten een oplossing
te zoeken om aan het schrijven van de gouverneur een gevolg
te geven . Maar andere moeilij kheden rezen op, de tweedracht
bemoeilij kte het treffen van beslissingen ; bovendien was men
verveeld met de houding van de burgemeester die, hoewel hij
zich in het gebouw bevond, op de zittingen afwezig b leef.
Op 1 2 juli 1 9 1 3 werd de raad voorgezeten door schepen
de Backer ; verder waren aanwezig de heren Philiers, schepen,
de raadsleden De Noyette, Caeyman, De Haese, De Visscher
en Everaert . Aan het kollege werd opdracht gegeven, aan de
arrondissementscommissaris een schets te overhandigen met
de nieuwe schoolgebouwen.
Op 9 augustus 1 9 1 3 werd 2 maal vergaderd . Tij dens de eerste
vergadering, waarop de burgemeester afwezig was, legde de
raad volgende verklaring af :
" De raad aanziet de dagorde van de vorige vergadering met
betrekking tot schoolgebouwen als vernietigd . Het college
heeft een onderhoud gehad met de heer Inspecteur der school
gebouwen en de raad drukt haar spij t uit dat de heer burge1 07
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meester n a 3 maal te zij n uitgenodig� niet heeft willen aan
wezig zij n .
Hij weigerde eveneens tegenwoordig t e zij n aan het welwil
lende bezoek en onderhoud met de heer kantonnale schoolop
ziener van Zottegem.
Volgens ons denken l aat de heer burgemeester zich gans
onverschillig en werkt zelfs de vooruitgang en de belangen van
de gemeen te en het onderwij s tegen. "
I n de 2 de zitting was de burgemeester aanwezig maar was
geen voorzitter van de vergadering. De heer De Backer tekende
het verslag als voorzitter van de vergadering waarbij het
kollege gelast werd de nodige gronden aan te kopen waarop
een volledig n ieuwe gemeenteschool zou gebouwd worden.
Met een ongezonde politieke situatie, moeilij kheden omtrent
schoolgebouwen, onderwijzers en de gespannen internationale
toestand was de toekomst er alles behalve rooskleurig.
In september 1 9 1 3 nam de heer Van De Putte ontslag. De
heren Maes Jan Baptiste, Brackman L. Hendrik en Dupont
Gilbert, stelden hun kandidatuur.
Met 7 stemmen werd de heer Maes verkozen .
Tot nu toe was de Sde klas nog steeds niet ingericht waar
door de gemeente van al haar toelagen beroofd b leef.
De onderwijzers werden al die tij d n iet betaald. Tij dens de
raadszitting van j uni 1 9 1 4 werd besloten deze lonen uit te
betalen vanaf het ogenblik dat de gemeente terug over haar
toelagen zou beschikken .
Dit n ieuw p robleem eiste een dringende oplossing. De raad
keurde het aankopen van grond voor nieuwe schoolgebouwen
goed. De daaropvolgende maand liet men de gouverneur weten
dat deskundigen zouden aangesteld worden om de nodige plan
nen op te maken .
Ondertussen was de oorlog begonnen en diende de bouw
van de n ieuwe school uitgesteld te worden tot vredestij d.
3. Het lager onderwijs tijdens de lste wereldoorlog
De heer De Clercq, die les gaf aan 73 leerlingen, werd ern tig
ziek . De oorlog was de oorzaak dat men geen gediplomeer de
onderwijzer vond. Dit was van belang nu de gemeente pogin
gen deed om terug in het bezit te komen van haar toelag .
I n april 1 9 1 5 maakte de gemeente haar toestand aan de oor
zitter van het burgerlij k beheer van Oost-Vlaan deren bek nd.
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De heer Omer De Clercq werd vervang.en door de heer Albert
Verhaegen, student met verlof. Verhaegen bezat reeds het
diploma van de latij nse humaniora en een bewij s van 3 maand
studie in de wij sbegeerte. Een tweede plaatsvervanger was de
heer Georges Martens, eveneens student met verlof, deze had
3 j aar middelbare studiën te Sint-Truiden en 3 j aar normaal
school achter de rug.
In de 3de klas werd les gegeven door de heer Ernest Maes,
op dat ogenblik onder de wapens. Ten onrechte werd hij ver
dacht van voortvluchtigheid . I n zij n klas met 72 leerlingen
werd hij tij delij k vervangen door de heer De Roo, leerling
onderwij zer en als 2de vervanger eventueel de heer Albert
Verhaegen.
I n de 4de klas werd les gegeven door Celine Viane en in de
l ste k las door de hoofdonderwijzer Richard Verhaegen.
Slechts 2 van de 4 onderwijzers hadden een diploma . Alle
moeite werd gedaan om zoveel mogelij k als de toestand
het toeliet, met de wet in orde te zij n . Herhaalde malen poogde
men de subsidie opnieuw te bekomen . Het volgende j aar moest
terug naar vervangers uitgezien worden . Elsa Viane, tij delij ke
onderwijzeres, nam in 1 9 1 5 ontslag, De Clercq was nog steeds
niet hersteld van zij n ziekte. H ij werd vervangen door François
Jozef De Roe, terwij l Gentiel Kamiel Lourdalt Ernest Maes
verving.
In februari 1 9 1 6 werd het schoolreglement aangepast dit met
met oog op het opnieuw bekomen van de toelagen.
Het reglement omvatte de volgende 7 artikelen .
Art . 1 Het onderwij s is verp lichtend.
Om als leerling aangenomen te worden moest men
meer dan 6 j aar en minder dan 14 j aar oud zij n .
Men moet ingeënt zij n tegen de pokken e n d e leerling
komt in een behoorlij ke zindelij ke staat naar school .
De onderwijzer zal hierop het toezicht houden .
Art . 2 De klassen duren 2.30 u . in de voormiddag en ook in
in de namiddag.
In de zomer : van 1 0 tot 1 2.30 u. en van 1 4.30 tot 1 7 u .
I n d e winter : van 9 .30 tot 1 2 u . e n van 1 4 tot 1 6 .30 u .
E r zij n 2 onderbrekingen : één in d e voormiddag e n één
in de namiddag, telkens 1 5 minuten . Deze uurregeling
zal stipt nageleefd worden .
Art. 3 De verlofdagen zij n : de zaterdagnamiddag. De lessen
in de voormiddag duren even lang als op de andere
dagen en volgens het schoolreglement van 1 7 . 1 2 . 1 904.
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Art. 4 De onderwij ze.rs zij n verplicht de leerlingen op de
speelplaats en bij het verlaten van de lokalen te verge
zellen . De speelplaats is 1 5 min . voor de aanvang van
de lessen geopend.
Art . 5 De onderwijzers moeten zich onthouden van iedere
aanval tegen de godsdienstige overtuiging der gezin
nen. De onderwijzer leest de gebeden voor en na de
lessen of doet ze voorlezen.
De catechismus is die door het bisdom goedgekeurd.
Art . 6 De onderwijzers mogen gedurende de schooltij d zich
n iet bezighouden met zaken die niet eigen zij n aan het
onderwij s .
Art . 7 D e geneesheer van d e C .0.0. zal regelmatig een bezoek
brengen aan de school .
De inhoud van dit reglement had enkel de b-edoeling de wille
keur van de onderwijzer en de leerling aan band te leggen .
Men wilde de zaak ernstig aanvatten, zulks kwam ook tot
uiting wanneer men besliste een uurwerk in de klas te plaatsen .
Deze ernst was wel noodzakelij k, want steeds was men nog
n iet in het bezit van de staatstoelagen.
4 . De Sde klas
I n oktober 1 9 1 6 deed men een ernstige poging om de 5de
klas op te richten . Schepen Den Haese wees op een beschik
baar lokaal bij de heer Oscar De Smet die de woning in huur
had van de heer Jules Verbruggen, brouwer te Erpe.
Men kwam spoedig tot een overeenkomst met Verbruggen
onder de volgende voorwaarden :
1 . De huurprij s voor 1 j aar bedraagt 1 00 fr" te betalen in het
begin van oktober.
2. Al de grondlasten, persoonslasten die er zouden geheven
worden, zij n ten laste van de gemeente.
3. De gemeente zal het lokaal in zij n oorspronkelij ke staat
herstellen bij het verlaten van het lokaal.
4. Ieder aangevat j aar dient volledig uitbetaald te worden.
5. Bij wij ziging van het kontrakt zullen beide partij en 3 maand
op voorhand elkaar verwittigen .
Als onderwijze rs stelden zich kandidaat de heer De Roo
Jerome uit Balegem en de heer Van Bogaert Julien, kandidaat
onderwijzer te Grotenbe rge . De raad gaf de voorkeur aan d
heer Van Bogaert, hij werd dus hulponderwijzer voor d Sd
klas met een wedde van 1 400 fr" plus daarbij e n woon t r
goeding van 1 50 fr.
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Hierdoor was de gemeente eindelij k in orde met de wet en
kon er ernst gemaakt worden om de toelage opnieuw aan te
vragen .
I n oktober 1 9 1 7 werd het kontrakt hernieuwd tussen het
k looster en de gemeente. Bij het einde van de oorlog kon eraan
gedacht worden het gemeentelij k lager onderwij s behoorlij k
i n te richten, een n ieuwe school te bouwen en de tij delij ke
hulponderwijzers te vervangen door benoemden.
5 . De schoolgebouwen
Enigszins verpl icht door de wet was het vanaf 1 850 ook de
wens van de gemeente geweest een schoolgebouw en een onder
wijzerswc;ming te bezitten .
Het schepencollege van 2 . 1 2 . 1 854 voorzag het gebouw in de
komende zomer. De kosten werden geschat op 1 .200 fr. en de
gemeente zou zelf i nstaan voor het aanbrengen van de nodige
bouwmaterialen .
Tij dens de gemeenteraad van mei 1 855 werd het plan goed
gekeurd en in oktober werd het lastenkohier aangenomen .
De plannen waren reeds klaar maar de bouwgron d was nog
niet ter beschikking.
In december ging de raad akkoord met de akte van " men
geling " van goederen van het armbureel en van de heer Pieter
Jozef Mattheys en verzocht om de goedkeuring tot aan
koop van een perceel ter waarde van 1 .500 fr.
Het schoolgebouw zou opgetrokken worden op een terrein,
gelegen in de dorpskom, naar schatting 19 aren 98 ca. groot .
I n maart van het volgende j aar vroeg het gemeentebestuur
om volgens de wet van 1 0 . 1 en 23 . 1 2 . 1 824 dit stuk grond i n
cynspacht te nemen voor d e duur van 9 9 j aar. D e gemeente
zou hiervoor een j aarlij kse pachtsom van 60 fr. betalen .
Beide partijen gingen akkoord en eindelij k kon men van
start gaan . De school werd gebouwd op het stuk grond bekend
op het kadaster onder sectie B nr. 455, was 20 aren 30 ca. groot,
ten oosten grensde het aan de eigendom van Pieter De Groote,
ten Zuiden aan dat van Christine Waytens en ten Noorden aan
dat van Georgine de Buck.
Op vrij dag 29 april om 3 uur in de namiddag had de open
bare aanbesteding plaats. In mei keurde de raad ze goed. Het
lastenkohier bevatte het leveren van de materialen, het bouwen
van de gemeenteschool en de onderwij zerswoning, met inbe
grip van de levering der schoolmeubelen .
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De ganse onderneming werd toegewezen aan Pieter Joannes
De S met en Pieter Vermiere, ten bedrage van 7 .550 fr. De heer
Charles Louis Goethal s stond borg.
Het gebouw diende in scheldesteen opgetrokken te worden,
maar voor het vlug opschieten der werken werd nog op de
dag van de aanbesteding een brief gericht aan de kantonale
opziener de heer_ Soudan, met de vraag om van de voorschrif
ten van het lastenboek af te wij ken betreffende de keuze
van bouwsteen , daar te Scheldewindeke baksteen te koop was
van zeer goede kwaliteit. Mits toestemming zou men onmid
dellij k met de werken kunnen aanvangen.
Nog vóór. de school geheel af was werd ze in gebruik geno
men . Het schepenkollege van 30 o ktober schreef in zij n ver
slag : " De opbouw van de gemeenteschool en de onderwij zers
woning, waarheen wij reeds zolang naar getracht hebben is
nu verwezenl ij kt. " In j uni van het volgende j aar werd de
schoolopziener verwittigd dat het schoolgebouw zover gevor
derd was dat aan de oplevering kon gedacht worden.
Plannen noch bestekken zij n ons bewaard gebleven, wel de
werken die niet voorzien waren in het lastenboek.
Plaatsen van 209 decimeter arduinsteen
Verzwaren van de balken
Het houtwerk van de goot
Een binnen deur
Verplaatsen van twee muren
Het maken van een keldergat
Het leggen van een vloer in de stal

25,08
65,20
67,50
20,00
1 2,00
87,50
1 0,00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

287,28 fr.
In februari 1 859 l iet de gemeente de arrondissementscom
missaris weten dat de heer Vermiere, aan wie zij nog de reste
rende som van 909,40 fr. moest betalen, overleden was. Hij
liet een zwangere vrouw na waaraan men de resterende gelden
hoopte te kunnen uitbetalen .
I n 1 868 sterft ook op 80-j arige leeftij d de timmerman Pieter
Joannes De Smet.
Het pronkstuk van de gemeente was een feit geworden, niet
minder dan 1 00 leerlingen konden er les volgen. Doch al spoe
dig bleek het gebouw te klein, een eerste geplande aan � as i 1:1 g
ten bedrage van 1 9.635 fr. kon bij gebrek aan gelden met mt
gevoerd worden . I n 1 877 bemoeid e de staat er zi� h mee, . n
K .B. van 2 j uli gaf de gemeen te bevel de vergrotmgen mt t
voeren ; vóór 3 j uli werd een antwoor d verwach t .
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De eerste gemeenteschool te Balegem, gebouwd omstreeks 1855-56,
heden gebruikt als smidse

Volgens de raad had niemand te klagen over de staat van
de schoolgebouwen, zij zouden nog lang voldoende zij n .
D e overheid l iet de gemeente n iet met rust. I n j anuari 1 879
besloot men 1 6 aren van de C.0.0. aan te kopen ter waarde
van 3 .000 fr.
Voor wat nu het gebouw zelf betreft, zou de gemeente tussen
beide komen voor 1 /3 van de kosten en de gemeente zou geen
lening aangaan, maar aan de staat werd gevraagd het deel
van de gemeente, 7 . 1 62 fr., voor te schieten . Over een tij d
spanne van 30 j aar zouden de gelden terugbetaald worden .
Op 1 9 maart 1 879 had de openbare aanbesteding p laats. De
kosten waren geschat op 1 9.635 fr.
De inschrijvers dienden vooraf een borg te storten van
3.000 fr., en voor het toezicht betaalde de aannemer 1 00 fr. De
werken werden toegewezen aan de heer De Guchteneir. Op
24 april werden de werken definitief opgeleverd in aanwezig
heid van de heer hoofdopziener Billet, de heer Verammen,
conducteur van Bruggen en Wegen, de heer Van Hoeck, pro
vinciaal bouwmeester en de aannemer zelf.
Reeds in 1 883 drongen zich herstellingswerken op aan de
onderwij zerswoning en de school. Op het einde van de 1 9de
eeuw waren de klaslokalen te klein. Maar pas na de eerste
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werel doorlog kon men ernstig gaan denken aan de bouw van
een n ieuwe schoo l .
6 . H e t Klooster
De geschiedenis leerde ons dat het klooster een zeer voor
name plaats innam, n iet alleen voor haar bij drage in het lager
onderwij s , maar ook voor de verbetering van de sociale wel
stand van de bevolking. De zusters Franciscanessen namen in
1 852 hun i ntrek i n de vroegere woning van j uffrouw Van der
Heyden. H aar familie die het toenmaals in cij ns van de kerk
hield, bewoonde het huis reeds vóór de Franse Revolutie.
Al vlug had de vroegere woning het uitzicht van een kant
werkschool . In 1 878 werd er een wagenhuis en bergplaats
bij gebouwd en dank zij de giften kon ook een bidplaats i nge
richt worden . I n 1 833 ontstond de nieuwe werkschool met
een eetplaats voor de weesj es. Het weeshuis groeide spoedig
uit tot een kostschool . In 1 898 werd het uitgebreid met nieuwe
lokalen . De school kende een overgroot succes . I n 1 909 werden
dan ook aanzienlij ke veranderingen gebracht aan de bestaan
de gebouwen om de kostschool van een ruime kapel te voor
zien . Rond dezelfde tij d werd een verdieping gebouwd op de nog

School voor kantwerksters en bloemenmaaksters in het klooster te Balegem.
In het midden : E.Z. Theodula ; rechts : E.Z. Chantal ;
uiterst links : E.Z. Chryantha (foto uit 1899)
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maar pas gebouwde lokalen, gelegen langs de weg. Op deze
manier kreeg het huis langzamerhand het uitzicht van een
groot klooster.
In 1 902 mocht geheel Balegem samen met de kloosterge
meenschap feest vieren ter gelegenheid van het 50-j arig be
staan en de komst der zusters i n de gemeente.
Overs ten v an het k l o o s t e r
- 1 852- 1 859 : E .Z. SCHOLASTICA, in de wereld Adriana
VAN HAELEN, geboren te Neyghem op 1 4. 1 . 1 823, was
voordien zuster in het klooster te Burst. Verliet de congre
gatie in 1 862.
- 1 859- 1 874 : E .Z . I DA, in de wereld I da VAN BOXSTAELE,
geboren te Aaigem op 7 . 1 2 . 1 806, geprofest op 6 .2 . 1 829,
nicht van kanunnik OST, was overste te Burst van 1 843
tot 1 859 en overleed te Gent op 1 7 mei 1 89 1 .
- 1 874- 1 897 : E .Z. ALOYS IA, i n de wereld Nathalia PEDE,
geboren te Edelare op 25 . 1 2 . 1 820, geprofest op 6 . 1 2 . 1 843
en te Balegem overleden op 5 . 1 . 1 897 .
- 1 898-1 904 : E .Z. TH EODULA, in de wereld Maria DE POOR
TER, geboren te Oostwinkel op 6. 1 0 . 1 867 en geprofest op
1 0.9. 1 888 . Voordien reeds overste te Merendree.
- 1 904- 1 905 : E .Z. TI BURTIA, in de wereld Maria Christina
SONNEVILLE, geboren te Destelbergen op 26.9. 1 863 en
geprofest op 4 .4 . 1 889, overleden te Gent op 4.2 . 1 905 . Voor
dien reeds overste te Merendree . Was een eerste maal over
ste te Balegem van j anuari 1 897 tot september 1 898 .
- 1 905- 1 9 1 1 : E .Z. PAULA, in de wereld Prudentia CLAUS,
geboren te Kalken op 9 .2 . 1 876 en geprofest op 1 4.9. 1 90 1 .
1 9 1 1 -1 9 1 9 : E.Z. LAMB ERTA, in de wereld Emma VERSE
LE, geboren te Aalter op 2 1 j anuari 1 864, geprofest op
8 april 1 890 en overleden te Gent. Voordien was zij kloos
terzuster te Merendree.
L. DE SMET
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