I

;

{

?tttl jJtntbrtiggt
1975
Land van Rode Jaarboek 1975

De ontwikkeling van de bevolking
in de gemeenten van het Land van Rode,
van h(t begin der 19de eeuw
tot de eerste were]doorlog

In ons eerste j aarboek 1 969, blz. 1 8, werd een overzicht
van de bevolking en van de oppervlakte van de gemeenten
van het Land van Rode op 3 1 - 1 2-1 968 gegeven. Het ging
daar natuurlijk slechts om een momentopname die de toestand
weergeeft op een bepaald ogenblik . Zoiets veronderstelt
blijkbaar een groei in het verleden waarbij hoofdzakelijk de
laatste anderhalve eeuw beslissend was voor de huidige situa
tie. Daarom achten wij het niet zonder belang de bevolkings
veranderingen in de vorige eeuw na te gaan .
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Wanneer wij ons overzicht laten aanvangen op 1 j anuari
1 81 1 , of wat op hetzelfde neerkomt op 31 december 1 8 1 0 kun
nen wij de gemeenten van het Land van Rode in drie net afge
tekende groepen onderbrengen :
1 . Gemeenten tussen 2 .000 en 3 .000 inwoners :
Merelbeke :
B alegem:
Oosterzele :

2 .630
2 .448
2 .209

Per km2

V olgorde
v o lgens oppervlakte

1 77
204
188

1
3
5

2 . Gemeenten tussen 1 .400 en 1 .700 inwoners :
Scheldewindeke :
Melle:
Vlierzele :

1 .610
1 .5 1 6
1 .448

136
123
215

4
2
7

3 . Gemeenten beneden de 1 .000 inwoners :
Ledeberg :
Gentbrugge :
Munte :
Schelderode :
Letterhoutem :
Bavegem:
Bottelare :
Moortsele :
Melsen :
Lemberge :
Gontrode:
Gij zenzele :
Landskouter :
Beerlegem :

916
908
872
834
766
732
722
584
456
443
379
335
335
213

840
1 24
171
1 45
1 67
1 93
239
1 60
115
1 06
134
1 79
171
95

20
6
9
8
10
13
15
14
11
12
16
19
18
17

I n totaal is dat een bevolking van 1 7.356 zielen, op een
ogenblik dat de stad Gent er 58. 1 99 telde of 2 .5 1 2 per km2•
Afgezien van het geval Ledeberg ligt de bevolkingsdichtheid
tussen 95 ( Beerlegem ) en 239 ( Bottelare ) per km2•
Het verloop van het bevolkingspe il kunnen wij nagaan in
volgende tabel . Om deze tabel niet te overladen werden enkel
j aren met niet te grote intervalle n gekozen, de bevolking h ft
betrekkin g op de lste j anuari van het aangegev n j aar.
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2.619
1 .010
439
907
1 .669

2.963

1 .070
418
954

1 .281

2.882

1.050

412

895

1 .094

2.626

869

330

87 1

1 .056

Balegem

Bavegem

Beerlegem

Bottdare

370

346
91 1
5.412

381
868
3.601

482
770
2.261

485
793

Schddewindeke

Gent

Vlierzele

Letterhoutem

65.764

83.783

1 .791

1 .022

919

1 .581

2.059

2 .008

94.865

1 .9 1 2

1 .084

2 . 1 57

104.618

1 14.9 15

1 .839

926

1.811

1 .862

945

915

1 .933

979

1 .067

984

808

Schdderode

2.655

914

2.806

1 .096

2.900

1 .092

2.815

Munte

733

1 .007

2.507

614

658

722

750

690

567

Moortsde

Oosterzde

3.567

3.077

3.263

3.243

3.027

2.177

Merdbeke

126.069

1 .947

985

1 .974

976

2.631

890

774

701

674

693

597

512

Mdsen

1 3 1 .0 1 6

2.086

1 .028

1 .95 1

1 .069

2.659

889

643

4. 103

760

418
2.821

377
2.413

365
2.373

379
2.403

451

2.077

431

1 .938

439

1.820

Lemberge

Melle

Ledeberg
448

138.756

2.096

1 .076

2.028

1 .006

2.687

912

606

4.274

762

3.37 1

1 50.656

2 . 109

1.131

2 .226

1 .007

2.760

885

606

4.452

743

3.748

466

12.514

1 1 . 102

9.706

5.896

4.45 1

3.638

1 .989

1 .43 1

490

982

497

490
506

523
483

406

484

402

Landskouter

445

408
484

417
520

416
553

414

418

Gontrode

540
529

7.936

466

449

444

531

526

473

1 .684
560

1 .093

1 .075

1 .043
958

3.136

2.934

2.814

2.481
1 .07 1

1889

1884

1876

2.614

1867

988

1860

Gijzenzele

Gentbrugge

1850

1840

1830

1819

1 62.925

2.289

1 . 1 94

2 .598

1 .086

3. 142

984

701

5 .667

847

5 . 1 52

486

14.226

1 66.71 5

2.389

1 .233

2.734

1 . 1 56

3.376

996

766

6.549

878

6.325

516

14.000

558

644

542
520

660

13.914

1 .312

418

1 .333

).4 1 1

627

1 1 .743

1 . 152

432

1.242

3.346

1904

2,8

1 ,6

1 ,6

1 ,7

1 ,4

l,5

1,1

1 ,3

2,5

1 ,9

4,2

1,1

1 5,3

1 ,7

1 ,7

1 ,9

15,3

l ,5

1 ,9

1 ,8

1 ,4

Faktor
waarmee
de bev olking
1912 toenam van
1810tot1912

Uit deze tabel blijkt duidelijk het verschil in groei tussen
onze gemeenten gedurende een eeuw. Vooral de uitzonderlijk
grote toename van de twee randgemeenten Gentbrugge en
Ledeberg die hun bevolking 1 5 ,3 maal groter zagen worden. Al
de andere gemeenten vertonen een groeicoëfficient begrepen
tussen 1 en 2, behalve Melle ( 4,2 ) en Merelbeke ( 2,5 ) waarvan
de coëfficiënt vergelijkbaar is met deze van Gent.
Het proces wij st duidelijk op een agglomeratievorming.
Gaan wij de bevolkingstoename per j aar na ( waarvoor een
te omvangrijke tabel vereist zou zij n, reden waarom wij deze
niet overdrukken ) , dan blij ken bij verschillende gemeenten
een paar sprongen voor te komen, nl. 1 8 1 8- 1 9; 1 829-30. Ook
inzinkingen treffen wij aan: 1 820-30; 1 847-60; 1 876.
Voor Ledeberg begint na 1 83 8 een steile toename slechts
onderbroken door een gestabiliseerd peil tussen 1 847 en 1 850
en tussen 1 853 en 1 860 met zelfs een lichte inzinking, die wij
verder ook opmerken in 1 877.
Tussen 1 904 en 1 9 1 4 schommelt de bevolking nagenoeg be
stendig rond 1 4 .000. De groei van Gentbrugge verloopt analoog
doch veel trager, na de inzinking van 1 877 gaat het echter in
versneld tempo, zodanig dat even vóór de eerste wereldoorlog
beide gemeenten ongeveer hetzelfde peil bereiken. In dit ver
loop is duidelijk de invloed van crisis en epidemie te erken
nen.
De snellere toename van de randgemeenten tegenover de
landelijke is allerduidelijkst een gevolg van de trek naar stad
en randgemeenten waar de industrialisatie snel vooruit
schrij dt.
Wat het Land van Rode in zij n geheel betreft, op de voor
avond van de eerste wereldoorlog kunnen de gemeenten m
vier groepen gerangschikt worden:
1 . Gemeenten met 1 4 .000 inwoners : Gentbrugge, Ledeberg.
2. Gemeenten tussen 6.000 en 7.000 inwoners: Merelbeke,
Melle.
3. Gemeenten tussen 2 .300 en 3 .500 inwoners : Balegem, Oost r
zele, Scheldewindeke, Vlierzele .
4. Gemeenten beneden 1 .500 inwoners: Bavegem, Bottelare,
Letterhoutem , Schelderode, Munte, Melsen, Moort Ie, Gij
zenzele, Gontrode, Landskoute r, Lemberge, Beerleg m.
Een vergelijkin g met de eerste tabel brengt onmidd llijk
de verschuiv ingen en de onderlinge verhouding n d r g m n
ten aan het licht.
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Uit de Gentbrugse Eregalerij

Het ware een onvergeeflijk tekort, zo ons j aarboek nooit een
bij drage zou wij den aan de betekeni volle en grote figuren
die hetzij te Gentbrugge geboren werden, hetzij op onze ge
meente een deel van hun leven doorgebracht en gewerkt heb
ben .
Weliswaar werd reeds vroeger over sommigen onder hen
gehandeld, maar wij achten het verantwoord, in dit j aarboek,
die personen samen te belichten, die een waardevolle bij drage
leverden tot het maatschappelijk of cul tureel leven.
Wij twijfelen er niet aan dat onze poging onvol ledig is, daar
enboven mag de ruimte die wij elk figuur toemeten niet gezien
worden als evenredig met zij n persoonlijke waarde, maar wel
met de omvang van de inlichtingen die ons ten dienste stonden
of die wij konden inwinnen .
Mocht iemand hierin leemten vaststellen, dan hopen wij dat
men ons daarop opmerkzaam zal maken, zodat wij die tekor
ten bij een volgende gelegenheid kunnen rechtzetten of aan
vullen.
Ook de volgorde waarin die personen, waarop Gentbrugge
mag bogen, worden behandeld, heeft niets te maken met een
bepaalde voorkeur. Vooreerst werd de tij dsorde in acht geno
men, en verder werden die namen gegroepeerd van personen
die een gelijklopende bedrijvigheid aan de dag legden .
Als eersten komen derhalve onze vooraanstaande tuinbouwers aan de beurt :
Louis van Houtte ( 1810-1876 )
Frederik Burvenich (1837- 1 917 )
Leon De Loof ( 1 863-1 946 )
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Vervolgens de kunstenaars :
Adolf Samuel ( 1 824- 1 898 )
Isidoor Blancquaert ( 1 874- 1 964 )
Emiel Hullebroeck ( 1 878-1 965 )
Jozef Hullebroeck ( 1 876- 1 946 )
Piet lippens ( 1 890)
Modest Van Hecke ( 1 896- 1 95 5 )
Reinier Ysabie ( 1 898- 1 967 )
Professoren en geleerden :
Dr. Frans De Hovre ( 1 884- 1 956 )
Prof. Dr. Vincent Prudent Evrard ( 1 896Prof. Dr. Leon Elaut ( 1 897)
Staatsman :
August De Schryver ( 1 898-

)

)

Tenslotte onze priesters-missionarissen :
E .P . Alfons De Moerloose ( 1 858- 1 932 )
Pastoor Ange Buysse ( 1 845-1 933 )
E . P . Alfons Stautte ( 1 904- 1 94 1 ) .
Deze data maken ons duidelij k hoe Gentbrugge, aanvanke
lij k een onbeduidende landbouwgemeente, eerst economisch
diende opgebouwd vooraleer ze ook in cultureel opzicht kon
naar voren treden .
Tenslotte willen wij erop wij zen dat de meeste van deze
inlichtingen geput zij n uit het onuitgegeven werk van W.
Patoor, R. Van Damme en G. Waeytens " Gentbrugge, acht
Eeuwen Geschiedenis".
LOUIS VAN HOUTTE ( 1 8 1 0- 1 876 )
Als eerste in de rij der vooraanstaande Gentbruggenaren, past
wel Louis Van Houtte. Daar hij echter reeds grondig in ons
vorig j aarboek behandeld werd ( Bloementeelt en bloemisten te
Gentbrugge en te Ledeberg, j aarboek H .G . Land v. Rode 1 973
blz. 40-44 ) willen wij hier kort zij n en bondig zij n levensloop
samenvatten .
Deze grondlegger van de Gentse tuinbouw werd geboren te
Ieper op 1 j uli 1 8 1 0. H ij studeerde te Parij s aan de Ecole Sup '
rieure de Commerce en werkte te Clermont-Ferrand al bank
bediende . In 1 830 nam hij deel aan de opstand te Bru el. Na
een tij d in dienst van het Ministerie van Financiën gew rkt te
hebben richtte hij een bloemister ij op in de omg ving an
Brussel . In 1 834 ondernam hij een reis naar Brazilï·, land dat
hij doorkru iste en vanwaar hij een verzam ling plant n m
bracht .
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Na zij n terugkeer, werd hij bestuurder van de Kruidtuin te
Brussel, maar nam spoedig ontslag en stichtte in 1840 met
Ad. Papeleu een bloemisterij te Gentbrugge. In 1845 zette hij
het bedrij f alleen verder dat hij uitbouwde tot een model dat
de wereld door bekend werd.
Zij n betekenis ligt vooral in de verbeteringen die hij in de
tuinbouw aanbracht, het invoeren en de teelt van vele nieuwe
variëteiten, en de publicatie van het prachtig tij dschrift " La
Flore des Serres et des Jardins de l ' Europe " tussen 1 845 en
1 880 en in zij n inrichting gedrukt.
Vooral door de stichting van een tuinbouwschool in het
kader van zij n bedrij f, heeft hij zij n werk de nodige stootkracht
gegeven en vele generaties bloemisten gevormd . Van die school
is de Rijkstuinbouwschool te Melle heden de voortzetting.
In 1 851 werd hij gemeenteraadslid en in 1854 burgemeester
van Gentbrugge.
Alleen zij n overlij den op 9 mei 1876 kon een einde maken
aan zij n bedrijvigheid en zij n burgemeesterschap .
Drie j aar na het afsterven van L . Van Houtte werd voor hem
een standbeeld opgericht .
Toen n u i n 1 946 het Braemkasteel als Gentbrugge's gemeen
tehuis werd ingericht in het geografisch centrum van de ge
meente, was er sprake van het enige standbeeld dat Gentbrugge
sierde over te plaatsen naar het park van het Braemkasteel.
Wij hebben er toen de heren burgemeester en schepenen op
gewezen dat zoiets in strij d was met het akkoord gesloten bij
de overdracht van het monument aan de gemeente.
Inderdaad, wanneer het beeld het Van Houtteplein niet meer
zou sieren, zou het moeten overgemaakt worden aan het Gents
museum voor Schone Kunsten, zoals b lijkt uit het hier volgend
afschrift ( vertaling ) van een origineel stuk.
« Op 17 augustus 1 879, om 3 uur namiddag, wij Graaf de
» Kerchove de Denterghem, burgemeester van Gent en lid van
»de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Oswald de Kerchove
»de Denterghem, gouverneur van Henegouwen , Eduard Py
» naert-Van Geert, tuinarchitekt te Gent, Beaucarne, notaris te
» Eename,
Frederic Burvenich, hofbouwer te Gentbrugge en
»leraar aan de Rijkstuinbouwschool , Edm. Claus, eigenaar te
»Gent, Al . Dallière, hofbouwer te Ledeberg, N . d'Huyvetter,
»eigenaar te Gent, J .J . Kickx, bestuurder der Hofbouw
» school
te Gent, Ch. Leirens, secretaris van de Kon . Maat
" schappij voor Land- en Tuinbouw te Gent, L. Linden, hofbou
»wer te Gent, Em. Rodigas, algemeen secretaris van de Cercle
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»d'Arboriculture, bestuurder van den Dierentuin te Gent
»August Van Geert zoon, hofbouwer te Sint-Amandsberg, Aug'.
»Van Geert vader, eigenaar te Gent, H .J . Van Rulle, professor
»aan de Hofbouwschool te Gent, Amb . Verschaffelt, hofbouwer
»te Gent en J . Verschaffelt, hofbouwer te Ledeberg,
»hebben
»te Gentbrugge, aan het Gemeentebestuur van deze gemeente
»overgemaakt om als versiering te dienen van de « Place de
»l ' Horticulture », een beeld in brons, uitgevoerd door den heer
»Paul De Vigne, beeldhouwer, en voorstellende de Tuinbouw
»het borstbeeld van Van Boutte kronend.
» Moest evenwel, om gelijk welke reden, het beeld ophouden
»gemelde p laats te sieren, dan is het Gemeentebestuur ver
»plicht het over te maken aan het Gents Museum aan hetwelk
» het beeld toebehoort.
»Dit proces verbaal, in dubbel opgemaakt en door de onderge
»tekenden goedgekeurd op heden, 1 7 augustus 1 879, zal in de
»archieven van de gemeente Gentbrugge en in deze van de stad
»Gent gedeponeerd worden . »
FREDERIK BURVENICH ( 1 837- 1 9 1 7 )
Geboren t e Deinze i n 1 837 verloor Frederik Burvenich reeds
op j eugdige leeftij d zijn ouders. Vij ftien j aar geworden kwam
hij naar Gentbrugge en werd leerling aan de tuinbouwschool
van Louis Van Boutte. Drie j aar later behaalde hij het einddi
ploma met onderscheiding. Van Boutte bood hem toen een
betrekking aan in de afdeling zaden. Hoewel deze bezigheid
niet in zij n smaak viel nam hij het voorstel aan .
Vij ftien j aar zou hij aan het hoofd staan van deze belang
rijke afdeling. Na een p aar j aar echter zette hij zich weer aan
de studie : groententeelt, boomteelt en tuinaanleg werden
zij n lievelingsvakken, zodanig dat hij , nog niet ten volle
tweeëntwintig j aar oud, door Van Boutte belast werd met het
geven van lessen in die vakken.
Rond die tij d huurde hij een huisj e met een stuk grond in de
Voordriesstraat. Daar p lantte hij uitgelezen zaden. De wilde
lingen die daaruit groeiden werden zorgvuldig behandeld, inge
sneden en gegriffeld. Zo groeide, boom na boom, een kwekerij
die op korte tij d in de ganse omgeving een grote vermaard
heid verwierf.
Tussen de talrijke bloemiste rij en die allerwegen rondom
Gent opgericht werden en tot grote bloei kwamen, wa d
boomkwekerij van Burvenic h eerder een zeldzaam heid. S d rt
mannen als Van Boutte, Verschaffelt, Van Geert, .a. de ,, g
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hadden gewezen wierp men zich bij na uitsluitend op de bloe
menteelt; groenten- en fruitteelt werd omzeggens verwaar
loosd. Burvenich zag welke bron van welvaart daar voor het
grij pen lag. Met een zeker misprij zen bej egenden de hoveniers
van de oude stempel deze nieuwigheden. Burvenich echter
hield vol .
In 1 858 toen hij leraar werd aan de tuinbouwschool, werd
hij vanwege het Ministerie ook benoemd tot openbare voor
drachtgever voor fruit- en moesteelt. Vijftig achtereenvolgende
j aren zou beroep gedaan worden op zij n kennis en kunde en
zou hij belast worden met het geven van les-voordrachten te
Kortrij k, Lokeren, Roeselare, St.-Niklaas, Wakken, Ninove,
Aalst, Deinze, Zaffelare, enz. In talloze steden en dorpen ver
spreid de hij de vakkennis.
Dat Frederik Burvenich ook publiceerde zal natuurlij k nie
mand verwonderen . Wanneer hij echter schreef is moeilij k uit
te maken. Zij n dagen waren reeds gevuld met de schoolbedrij
vigheid en zij n leerlingen, verder namen zij n inrichting en de
klanten zij n tij d in beslag ; 's avonds : avondlessen, 's zondags :
voordrachten, soms in twee ver van elkaar gelegen plaatsen
op eenzelfde dag. En nochtans schreef Burvenich veel !
Zij n werk : " De snoei der fruitbomen " beleefde meer dan
tien uitgaven. Zij n « Handboek over fruitboomteelt " werd door
een minister met een wetboek vergeleken. Meer dan drie uitga
ven verschenen tij dens zij n leven.
Zijn werk " Over verloren gevels " werd in drie talen vertaald.
Verder legde hij zij n ondervinding van een vij ftienj arige
praktij k in de zadenafdeling bij Van Houtte vast in zij n stan
daardwerk "La culture potagère " . De Franse uitgave kende
vij f herdrukken terwij l naderhand de Nederlandse uitgave in
een nog veel grotere oplage van de pers kwam. Dit bewij st
hoe zij n werk naar waarde werd geschat.
Wanneer wij daaraan toevoegen dat Burvenich vanaf 1 883 de
leiding waarnam van de iemkers waar hij ook vernieuwingen
invoerde, dat hij meewerkte aan verschillende tij dschriften,
waaronder een dat hij zelf uitgaf, dan zal men wel begrij pen
dat deze man een waardig opvolger van Louis Van Houtte was .
Wanneer hem op 69-j arige leeftij d zij n zoon ontviel, voor
naamste medewerker en steun, achtte hij zij n tij d van rust
gekomen, alleen zijn voordrachten bleef hij verder geven .
Op 26 juli 1908 werd hij ter gelegenheid van zij n vij ftigste
(jaarlij kse ) benoeming tot voordrachtgever, in het Casino te
Gent gehuldigd door zijn talrij ke vrienden, oud-leerlingen en
bewonderaars.
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Ook onze gemeente bleef niet achterwege. De ouderen onder
de Gentbruggenaren zullen zich nog wel de feesten op 27 j uli
1 908 herinneren en getuigen dat nooit meer volk heeft meege
leefd bij de huldiging van een der verdienstelij ke Gentbrugge
naren.
Frederik Burvenich stierf te Gentbrugge op 29 maart 1 9 1 7 .
LEON DE LOOF ( 1 863-1 946)
Leonard De Loof, geboren te Ouwegem op 26 december
1 863 doorliep de lagere school op zij n parochie, waarna hij in
dienst kwam van de heren Van der Eecken, op wier maalderij
vader De Loof meestergast was . Daar had de jongen de gele
genheid 's winters in de boeken te snuffelen die op zolder
lagen . Zo kreeg de weetlust hem te pakken, hij zou studeren en
hovenier worden.
Hij was nauwelij ks vij ftien j aar als hij zich l iet inschrijven
bij " Mij nheer Burvenich'', waar hij elf j aar lang de leergangen
zou volgen. Dat liep niet steeds van een leien dak : het gebeurde
wel eens dat het geld ontbrak om het spoorkaartj e te betalen,
maar dan trapte Leon de twintig kilometer zomaar te voet af.
Zeventien j aar oud legde hij zij n eerste examen af : betref
fende het kweken en snoeien van fruitbomen. Twee j aar later
volgde zij n eindexamen eerste klas. Hij wou echter nog verder
studeren want elke tak van de tuinbouw wilde hij beheersen :
bloementeelt, fruitbomen, moestuin, bijen, en natuurlij k even
eens de tuinarchitectuur.
Eerst als hovenier werkzaam te Zwij naarde trad hij later
in dienst b ij Ridder Heyndrickx te Lovendegem. Daar zag hij
spoedig in dat hij een andere taak in het leven te vervullen
had.
H ij kwam zich te Gentbrugge vestigen en stichtte in 1 896
het zo gunstig gekende tuinbouwbedrij f, aanvankelij k in de
Magerstraat ( deel Jan Frans Willemsstraat ) , later bracht hij
het over naar de Oude Brusselseweg waar hij over meer dan
één ha. grond beschikte en er een vij ftal broeikassen oprichtte.
Wij zagen reeds hoger hoe de overheid alles in het werk
stelde om de fruit- en groententeelt op nieuwe banen te leiden
en daartoe voordrachtgevers uitstuurde die vooraf door een
streng examen geschift werden volgens eerste of tweed klas.
Leon De Loof was een der eerste kandidate n die met brio h t
tot voordrach tgever eerste klas brachten . Jaar na j aar ·werd n
n
zij n opdracht en vernieuw d zodat hij in meer dan vij fenz
.
uitdragen
ging
tig steden en dorpen de kennis
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De eerste wereldoorlog kwam deze bedrij vigheid onderbre
ken. Maar vier j aar later werden de opdrachten hervat, ditmaal
evenwel van een andere aard. Immers in West-Vlaanderen
waren uitgestrekte gebieden verwoest en dat · was een énige
gelegenheid om inzake land- en tuinbouw alles ten gronde toe
te vernieuwen. De Overheid liet deze kans niet voorbij gaan :
door de dienst voor oorlogsschade zouden modelboomgaardeh
worden aangelegd te Loker en te Passendale. Leon De Loof
zou dat werk aanvatten. Zij n dagelij kse taak werd uiteindelij k
een ononderbroken voorlichting : hij nodigde de omwonende
land- en tuin.bouwers uit om met zijn werk nader kennis te
maken, daarbij legde hij hun het hoe en het waarom uit zoals
hij het ook eens zij n meester Frederik Burvenich had zien
doen.
Wij weten niet hoeveel land Leon na de eerste wereldoorlog
in boomgaàrd, meestal met tussenbeplanting, heeft omgeto
verd, daarbij in acht genomen dat voor elke grondsoort de
passende variëteit de beste opbrengst biedt, maar ongetwij feld
blij ven wij beneden de waarheid als
wij dat alles op honderd
ha. schatten.
Gans Vlaanderen door was Leon De Loof bekend. Van
overal kwam men hem in vertrouwen raadplegen en niemand
verliet zij n hof zonder goede en aangepaste vingerwij zingen
met een hartelij ke kwinkslag als toemaat.
Leon De Loof overleed te Gentbrugge op 3 1 j anuari 1 946 .
Zij n inrichting ging over op zij n beide zonen Hector ( 1 8931 958 ) en Valère ( 1 896-1 970) .
ADOLPHE SAMUEL ( 1 824- 1 898)
Te Luik geboren op 1 1 j uli 1 824, als jongste telg van het gezin
van Zadoc en Madeleine Benedict dat twaalf kinderen telde,
werd de jongen, die zeer begaafd bleek, reeds op zevenjarige
leeftij d als leerling bij kunstschilder Van Marcken geplaatst,
en volgde hij ook spoedig de cursus in de tekenacademie van
zij n geboorteplaats. Zij n zuster Caroline, die een uitstekende
pianiste was, bracht hem intussen de beginselen van de noten
leer en het pianospel bij en amper negen j aar werd Adolphe
leerling aan het Luiks muziekconservatorium en trad hij twee
j aar later op bij een concert te Luik ; ook componeerde hij
zij n eerste werk : een sonate voor piano.
Toen vader Samuel overleden was, ging het gezin zich in
1 840 te Brussel vestigen en kon Adolphe aan het Brussels
conservatorium studeren, waar hij door Fétis, de toenmalige
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bestuurder, werd binnengeloodst nadat deze hem op een con
cert had gehoord. Daar behaalde Samuel achtereenvolgens de
eerste prij s voor notenleer, piano, orgel, harmonie, contrapunt,
fuga en compositie, en werd hij daarna belast met de cursus
notenleer en klavier. In die tij d schreef hij een " Ouverture de
Concert " , een " Concerto pour clarinette et orchestre " , de can
tate " Jeanne d'Arc " en een "Quatuor pour cordes " .
Als de j onge componist in 1 845, alhoewel ziek, de " Eerste
Prij s van Rome " behaalt met zij n cantate " La Vendetta"
schrijft hij ook zij n l ste symfonie en een opera in drie bedrij
ven " I l a rêvé !". Het volgend j aar onderneemt hij de studie
reis opgelegd aan de laureaten van de " Prij s van Rome " . Eerst
gaat hij naar Leipzig waar hij verder studeert b ij Felix Men
delssohn, dan naar Berlij n b ij Meyerbeer, vervolgens naar
Dresden , Praag, Wenen, en eindelij k trekt hij naar I talië, waar
hij twee j aar zou verblijven en er zij n 2de symfonie en zij n
opera " Giovanni da Procida " componeert .
Terug te Brussel schrij ft hij een opera-comique in twee be
drijven, " Madeleine " , die het volgend j aar in de Muntschouw
burg wordt opgevoerd. Ook directeur Fétis bewondert het
werk van zij n reeds beroemde leerling en voert in het conser
vatorium zij n 2de symfonie uit. In 1 850 wordt Samuel tot
leraar aan het conservatorium te Brussel benoemd, j aar waarin
zij n symfonisch gedicht " Roland à Roncevaux " wordt uitge
voerd en waarin hij een " Hymne funéraire " voor mannen
stemmen op papier zet.
Om in zij n onderhoud en in dat van sommige broers en zus
ters te voorzien, wij dt Adolphe zich nu bijna uitsluitend aan
het leraarsambt, terwij l hij ook de kunstkritiek beoefent,
waarbij zij n artikels in kunstmiddens ten zeerste gewaardeerd
worden . Toch blij ft zij n scheppingskracht onaangetast en
componeert hij o.a. drie driestemmige koren, de bewerking van
een oude melodie " La Colombe " , de koren der tragedie
"
" Esther van Racine en een opera in drie bedrijven besteld
door het Belgisch gouvernement " Les deux Prétendants " .
"
Zij n opera " L'Heure de la Retraite verschij nt in 1 85 1 , bene
vens enkele godsdienstige onderwerpen en profane melodie"n.
Wanneer Samuel als criticus der Grote Concerten in 1 853
te Londen verblijft, sluit hij daar vriendschap met Rector
Berlioz en blij ft hij met hem in briefwisseling.
In 1 855, het j ubileumj aar van Leopold I, componeert Samuel
"
de cantate " L'Union fait la Force , en de melodramati ch mu
"
ziek voor soli, koren en orkest " Les Gueux . Op be telling an
n
het gouverne ment maakt de componi st het volg nd j aar
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cantate voor de inhuldiging van de Congreskolom, cantate, die
in september wordt ten gehore gebracht door een koor van
2 .500 zangers en 300 muzikanten; de Koning benoemde Adol
phe Samuel bij die gelegenheid tot Ridder in de Leopoldsorde.
Op 1 1 oktober 1 860 treedt Samuel in het huwelij k met
Berthe Emmanuel, een begaafde muzikante en zangeres, een
echtgenote die hem steeds trouw ter zij de zou staan. Dan be
noemd tot professor in de praktische harmonieleer aan het
conservatorium te Brussel, publiceert hij een j aar later zij n
"
"Traité d'Harmonie pratique , die een geweldige weerklank
vond en weldra in gans Europa in de meeste conservatoria in
gebruik werd genomen. Wanneer directeur Fétis soms afwezig
is, vervangt de jongere componist hem aan de leiding van de
herhalingen van het orkest en geeft Adolphe daar blij k van zij n
waarde en zij n bezieling als orkestleider.
Weldra sticht hij met enkele vrienden de " Concerten van
klassieke Muziek in België " en treedt hij in contact met Ri
chard Wagner die hem, ter gelegenheid van de uitvoering van
de voornaamste fragmenten uit zij n werken, een vriendschaps
bezoek brengt .
Het j aar 1 865 ziet de stichting door Adolphe Samuel van de
vereniging " Concerts populaires " die een groot succes zou
kennen; het eerste concert onder zij n leiding had plaats in het
Théatre du Cirque, het latere Alhambra, en was een ware
triomf voor de inrichter. Wanneer wij de programma's van de
70 concerten die Samuel dirigeerde van de j aren 1 865 tot 1 872
overschouwen, vinden wij er de namen van allen die de muziek
kunst van de XV de tot de XIXde eeuw illustreerden ; de hele
klassieke en romantische school is er vertegenwoordigd; geen
enkel werk van waarde in het symfonisch domein werd verge
ten; de meeste grote concertante werken voor piano, viool en
cello werden er aan het Belgisch publiek voorgesteld door de
grootste virtuozen van Europa. De educatieve waarde van deze
periode van acht j aar is dan ook niet te onderschatten.
Ook de stichting door het gouvernement van de "Driedaagse
Festivals " is aan Ad. Samuel te danken; het eerste werd onder
zijn leiding gehouden in 1 869 bij de inhuldiging van het Zuid
station te Brussel . Het programma omvatte o .a. " De Messias "
van Händel, de " Ruïnen van Athene " van Beethoven, " Lucifer "
van Peter Benoit en zij n eigen 5de Symfonie; het werd uitge
voerd door 1 .300 zangers en 200 muzikanten. De Koning bevor
derde Samuel tot Officier in de Leopoldsorde .
Toen in 1 87 1 de plaats van directeur bij de Gentse Muziek
school werd vacant verklaard, stelden zich niet minder dan 2 1
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kandidaten voor; Adolphe Samuel werd verkozen, zeer tot
ongenoegen van de Vlamingen. Om onze stamgenoten te sussen
werd Karel Miry aangesteld als onderdirecteur. Enkele dagen
later werd de muziekschool verheven tot conservatorium. Deze
school was gevestigd naast het stadhuis op de Hoogpoort, doch
was weldra veel te klein. Samuel ij verde van bij zij n aanstel
ling om zij n conservatorium naar ruimere lokalen te kunnen
overbrengen, maar het duurde toch tot 1 876 voor zij n pogin
gen slaagden en de instelling een onderkomen vond in het oud
weeshuis " de Kulders " aan het Bisdomplein ( op de plaats waar
later de Nationale Bank werd opgericht) .
In 1 879 werd het conservatorium door de staat overgenomen
eri werd aan de instelling de benaming " Koninklij k Conserva
torium " geschonken . Ook dit was grotendeels te danken aan de
inspanningen van Ad. Samuel .
In 1 885, bij het 50-j arig bestaan van muziekschool en conser
vatorium, richtte Samuel luisterrij ke feesten in, die vij f dagen
duurden en waarop werken uitgevoerd werden als "La Damna
tion de Faust " van Berlioz, de cantate " Lieven Bauwens " en
"
" De D ichter en zij n I deaal van Karel Miry, "Quinten Dur
"
ward van Gevaert, de 4de Symfonie van hemzelf en fragmen
ten van zijn oratorium "Amor lex aeterna " , en werken van
Mengal, Van den Eeden en van andere Belgische toondichters .
Voor Gent werd het een ware revelatie.
Nu verschenen enkele didactische werken en een herwerking
van zij n 5 de symfonie.
Op 66-j arige leeftij d componeert Ad. Samuel de enige sym
fonie die werd uitgegeven, zij n 6de, en in 1 893 zij n 7de en
laatste, zij n " Christus " . Dit onsterfelij k werk werd voor de
eerste maal uitgevoerd in 1 894 en had meer dan een j aar her
halingen gevergd. De uitvoering was dan ook van zo'n over
weldigende schoonheid dat men er maandenlang de echo van
vond in de wereldtij dschriften.
·

Ook als schrij ver werd Samuel gewaardeerd ; talrij ke artike
len van zij n hand verschenen in kranten en tij dschriften ; ook
publiceerde hij verscheidene werken zoals " La Musique chez
les Indiens et les Chinois " , " Situation de l 'Art Musical à !'Epo
que actuelle " , benevens een rede die hij hield bij zij n aan tel
ling als directeur van de Klas van Schone Kunsten in de Ko
ninklij ke Academie van België : " L'Art libre et l 'En eignem nt
de l a Musique " .
Als componist, leraar, criticus, schrijver en dirigent, behoor
de Ad. Samuel tot de elite.
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Na een machtig concert dat de meester leidde in de Pacifica
tiezaal van het stadhuis te Gent, in maart 1 898, concert dat
volledig gewij d was aan de werken van Wagner en dat in
macht alles overtrof wat Samuel vroeger geleid had, viel hij
zwaar ziek en na zes maanden lij den overleed hij op 1 1 sep
tember. Bij grootse plechtigheden, waarop vrienden en kunste
naars van binnen en buiten het land waren samengekomen,
werd Adolphe Samuels stoffelij k overschot op het kerkhof te
Gentbrugge begraven op 1 6 september 1 898. Een eenvoudige
steen ( thans gebroken en het graf verwaarloosd) met erop
enkel "Adolphe SAMUEL 1 824-1 898 " duidt de plaats aan waar
de grote componist, die vele j aren te Gentbrugge woonde, be
graven ligt.
De meeste van Adolphe Samuels werken bleven na zij n over
lij den vrijwel onbekend en onuitgevoerd, vooral door het feit
dat bijna niets van zij n reuvre werd gedrukt en uitgegeven . En
dit is zeer te betreuren daar vele van zij n scheppingen als ware
meesterwerken moeten beschouwd worden .
Naast de reeds geciteerde werken schiep Samuel nog gods
dienstige muziek, cantates, een strij kkwartet, stukken voor
piano, liederen, enz.
Volledigheidshalve dient nog vermeld dat Samuel een ver
woed tegenstrever was van Peter Benoit, de aanvoerder van de
Vlaamse School ; zij waardeerden elkander als kunstenaar,
doch behoorden tot een verschillende richting : Samuel was een
overtuigd aanhanger van het zg. cosmopolitisme in de kunst,
terwij l Benoit de muziek meer nationaal als uitdrukking van
het volkskarakter zag.
I n een redevoering gehouden te Gent ter gelegenheid van het
75-j arig bestaan van het conservatorium verklaarde Paul Le
brun ( l ste Prij s van Rome in 1 89 1 ) , die sprak in naam van de
oud-leerlingen van Adolphe Samuel, o .a. : " In naam van hen
ook, die vroom zij n aandenken bewaren zullen, mag ik U zeg
gen dat Samuels naam onafscheidbaar verbonden zal blijven
aan de kunstroem van het Koninklij k Conservatorium te Gent. "
BIBLIOGRAFIE :
Chs Bergmans: Histoire du Conservatoire de Gand.
Em. Malhien: Notice sur Adolphe Samuel.
Suzanne Rossel: Adolphe Samuel, sa vie et son ceuvre.
G. Metdepenninghen: Persoonlijke herinneringen over Samuel en ontleding zijner
muzikale werken.
Algemene Muziekencyclopedie o.l.v. Dr. A. Carbet en Wouter Paap.
Verslag van de 75ste verjaring van de stichting van het Conservatorium van Gent
( 1 8. 1 1 . 191 1).
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I SIDOOR BLANCQUAERT ( 1 874- 1 964 )
Te Gentbrugge geboren op 24 j anuari 1 874, bezocht hij de
lagere school in de Van Houttes�ra at, waar hij de medaille
van "uitmuntend heid " behaalde, daarna volgde hij een
paar j aar de lessen aan het Sint-Gregori uscollege te Ledeberg
tot vader B lancquaert vond dat zoon Isidoor lang genoeg
gestudeerd had en moest helpen in de smidse. De jongen had
nochtans graag verder gestudeerd, doch vader, wiens enige
zoon hij was, bleek onverbiddelij k : hij zou smid worden!
Maar dan geen gewone smid; de jongen hield meer van boe
ken : lezen, schrij ven en vooral tekenen was hem een genot
en hij dweepte met alles wat hem schoon en kunstig leek. Met
verbetenheid legde hij zich toe op de kunstsmederij en wilde
alles over dit vak kennen.
Na het werk thuis ging I sidoor naar de avondlessen in de
tekenschool van het St .-Lucasinstituut en na drie j aar intensief
werken verliet hij de "Academie " als "primus " . Na een j aar
Nijverheidsschool keerde hij terug naar het St .-Lucasinstituut
en dit als eerste leerling van de nieuwe hogere cursus, met
lessen over kunstgeschiedenis en z.m., en werd hij ingelij fd in
de Studiekring van de school , terwij l hij thuis duchtig studeer
de en wrocht en tevens een !eerzuchtig bezoeker van musea
en kunstboekerijen werd.
E nkele j aren later werd hij door het bestuur van de school
aangezocht les te geven aan de leerlingen van de hoogste klas
sen architectuur, in een reeks verhandelingen over het ijzer en
zij n bewerking, sier- en kunstsmeedwerk, enz., en werd hij
aldus de grondlegger van de nadien ingerichte cursus smeed
kunst voor architectuur.
Na het beëindigen van de eerste wereldoorlog hield Blan
cquaert zich bezig met het herinrichten van de Studiekring,
bestaande uit leerlingen van de hoogste j aren en oud-leerlin
gen, en bleef hij er gedurende verscheidene j aren de bedrijvige
secretaris van. Bestendig ook werd op hem een beroep gedaan
voor het beoordelen van de j aarlij kse prij skampen van het
S int-Lucasinstit uut en van de Provinciale Kamer voor Nijver
heidskunsten te Gent.
Toen had hij reeds lang de vaderlij ke smidse omgevormd
tot een belangrij k werkhuis waar bijna nog uitsluitend sier- en
kunstsmeed werk werd uitgevoerd voor talloze private en
openbare gebouwen .
Een opsomming van enkele van de belangrij kste werken kan
een' duidelij k beeld geven van de activiteit en de kunst an
deze geboren Gentbruggenaar. Vernoemen wij de grote ym20
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bolische kandelaar van meer dan 2,50 m hoogte, waarvan de
voet gevormd is uit drie massieve draken die een reusachtige
olifantstand dragen - een geschenk van de eerste Vlaamse
priester-missionarissen aan Mgr. Stillemans, bisschop van
Gent ; al de kunstsmeedwerken in de Sint-Baafskathedraal te
Gent ; smeedwerk in de St.-J acobs-, de St.-Paulus- en de
St .-Annakerk te Gent ; een volledig en zeer belangrij k " ensem
ble " in de kapel van 0.-L.-Vrouw-Presentatie te Ledeberg ; de
communiebank in de St.-Antoniuskerk te Gentbrugge ; kunst
werken in verscheidene kastelen, o.a. in dit van Ridder de
G. te St.-Denij s-Westrem, Mr. V.D .S . te Eke-Landuyt.
Gedurende vele j aren werkte I si door Blancquaert samen dit voor alles wat kunstij zer en kunstkoper aangaat - met
voorname kunstenaars en bouwkundigen, zo : met architect
Stefaan Mortier voor de Gentse St .-Baafskerk en crypte, het
kasteel van Belsele-Waas , het voormalig Tempeliershuis ( Post
hotel) te Ieper, enz. ; met architect Modest Denoyette van
Ledeberg, voor de nieuwe kerk van St .-Martinus te Ronse en
voor die van Aarlen, de restauratie van de St.-Michielssacristie
te Gent, e.a. ; met architect Valentij n Vaerwyck van Gent, voor
de 0 .-L .-Vrouwkerk te Dendermonde, alsook voor de Abdij der
Benedictij nen en het nieuw gerechtshof aldaar, enz. ; met
architect J. Coomans van Ieper voor de St .-Martenskathedraal
aldaar, o.m. de zeer belangrij ke koorafsluitingen in gesmeed
ij zer en bewerkt koper ; met architect Jos . Viérin van Brugge,
voor de heropbouw en de binnenversiering van talrij ke kerken
en andere gebouwen in West-Vlaanderen, w.o. de kerken van
Nieuwpoort en Diksmuide, de H alle van Nieuwpoort, het stad
huis te Diksmuide, enz., enz ...
Afdrukken van tal van werken van Isidoor Blancquaert ver
schenen in kunstuitgaven als " Bulletin des Métiers d'Art " , " De
Kunst en hare toepassingen " , het gedenkboek over architect
V. Vaerwyck, e.a.
Het is te begrij pen dat de Gentbrugse kunstsmid ook deel
nam aan tentoonstellingen . Vooreerst de periodieke in het
St.-Lucasinstituut te Gent, dan de wereldtentoonstelling te
Gent in 1 9 1 3 ; te Parij s in 1 925 aan de " Exposition internatio
nale des Arts décoratifs " waar zij n met de hand gesmede
kunstij zerwerken de bewondering opwekten naast de massa
Franse autogeen-laswerken ; te Brugge in 1 927 op de g�weste
l ij ke tentoonstelling van kunstsmeedwerk waar hij tevens,
voor een zwerm vaklieden ui t West-Vlaanderen en leraars van
het vrij beroepsonderwij s van België, een voordracht hield
over "Het Kunstsmeedwerk, eertij ds en nu " ; te Luik in 1 939
op de Wereldtentoonstelling.
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Het karakteristieke in de ijzergewrochten van I sidoor Blan
cquaert die met veel zorg en l iefde zij n uitgevoerd en die uit
het levenloze ij zer zulke talrij ke sprekende en heerlij ke werken
wist te toveren, is wel het handwerk en het lassen met de
hamer. Elk van zij n werken draagt dan ook zij n eigen stempel
van echt en waar kunstsmeedwerk, dit in tegenstelling met
het autogeen-laswerk, dat wel kunstijzerwerk kan zij n, doch
nooit kunstsmeedwerk, aangezien het ineensmeden, het ineen
hameren ontbreekt.
Volgt Isidoor Blancquaert de traditie der vroegere kunst
smeden, wier werk poëzie en waarheid was, toch past hij ze
aan aan de noodwendigheden van de moderne tij dsomstandig
heden; hij was een der eersten die - waar het paste - enig
gehamerd en bewerkt koper in zij n ijzerwerk mengde, derwij
ze aangebracht en behandeld dat de ernst en het stoere karak
ter ervan niet worden geschaad, doch integendeel een harmo
nieus geheel uitmaakt.
Toen in 1 943 te Gent, ter aanmoediging der kunstambachten,
het " Stadsmerk " werd ingevoerd, m.a.w. dat aan, een onder
oogpunt van techniek en esthetiek volmaakt werk, het merkte
ken van de stad Gent ( een gekroonde G) werd vastgehecht, viel
deze b ij zondere onderscheiding voor de eerste maal ten deel
aan onze Gentbrugse kunstsmid.
N iettegenstaande zij n drukke bezigheden vond Isidoor toch
nog de tij d voor het ontwerpen en inrichten van menig feest,
gedenkstoet of tentoonstelling; ook was hij gedurende de
oorlogsj aren 1 9 1 4- 1 9 1 8 algemeen daadwerkelij k secretaris-eco
noom van de onderstandswerken van de gemeente Gentbrugge
( Werk der Volkssoep, Vluchtelingen, Krij gsgevangenen, e.a.)
Eens vertelde hij mij : " De helft van mij n leven heb ik mij
zaken aangetrokken die mij persoonlij k niets aangingen ; ik
heb ervoor gelopen, gewerkt, geschreven en gewreven ( mij n
trouwe eega weet er van mee te spreken!) ; somtij ds daarvoor
stank voor dank gehad, doch nooit spij t erover gevoeld, want
ik heb steeds getracht het te doen ,God ter ere en de evenmens
ten bate'. "
Voegen wij hier nog aan toe dat Isidoor Blancquaert steeds,
van in zij n prille j eugd, een voorliefde had voor geschiedeni
en oudheidkun de; naast kunstwerken allerhande bezat hij
een belangrij ke verzamelin g boeken, prenten en schilderij n ;
ook vele folkloristisc he en oudheidkun dige stukken, w.o. - ho
kan het anders - talrij ke ijzerwerken die door hem werd n
oor
samengeb racht, daaronde r ook enkele niet onbelangrij k
werpen en gedenken issen uit Gentbrugge, waaraan hij z r
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gehecht was . Zij n woning in de Louis Van Houttestraat was
uitgebouwd tot een effectief klein privaat-museum.
Zij n laatste levensj aren bracht Isidoor, samen met zij n echt
genote, door in het Sint-J ozefgesticht te Gentbrugge; daar
overleed hij op 3 j uli 1 964.
EMIEL HULLEBROECK ( 1 878- 1 965)
Toen op 20 februari 1 878 in het gezin Hullebroeck, aan de
Oude Brusselse Weg te Gentbrugge, een zoon geboren werd die
onder de naam EMIEL zou gekerstend worden, liet niets voor
zien dat uit dit j onge leven een kunstenaar, een musicus zou
groeien . Veeleer scheen de j ongen uit deze werkzame arbeiders
familie voorbestemd om, evenals zij n broers en zusters, een
handwerk te leren .
Maar vader Hullebroeck stond er toch op dat zij n kinderen
een degelij k en christelij k onderwij s zouden genieten, en eens
de schoolleeftij d bereikt, werd Emiel naar het St .-Gregorius
instituut te Ledeberg gestuurd. Wel ging de j ongen graag naar
school, maar liefst van al bracht hij zij n vrije avonden door
bij een oud vrouwtj e in de buurt, dat hem liedj es uit haar
j eugd voorzong. Zeker hebben deze liederen bij gedragen
tot het kiezen van een richting in zij n kunstenaarsloopbaan.
Alhoewel Emiel op het college goede uitslagen boekte, hun
kerde hij ernaar de muziekkunst te beoefenen . Vader Hulle
broeck stemde evenwel met die " gril " niet in ; men zou later
wel zien . Zoontjelief gaf echter de strij d zo gemakkelij k niet
op en door voortdurend aandringen kreeg hij tenslotte toch
vaders toestemming en werd hij leerling aan het conservato
rium te Gent. Was hij vroeger wel eens neerslachtig en stil ge
weest, thans straalde de levensblijheid uit zij n gelaat en
vol enthousiasme wierp hij zich op de studie van de muziek,
zodat hij na korte tij d een van de beste organisten van zij n klas
werd, dit onder de leiding van de zeer bevoegde leraar Jos.
Tilborghs. Verder studeerde Emiel notenleer bij Oscar Roels,
harmonie bij Paul Lebrun, contrapunt en fuga bij directeur
Adolphe Samuel ( die ook te Gentbrugge woonde) .
Om den brode was Hullebroeck, na zij n studies, verplicht
privélessen te geven en koorverenigingen en muziekmaatschap
pij en te dirigeren. Zo werd hij o .m . leider van een zanggroep te
Gentbrugge en dirigent van de Kath . Harmonie " Het Volk " van
Gent.
De voorkeur van Emiel ging echter naar de vocale muziek
en daar de amateurskoren hem niet konden bevredigen, richt23
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te hij in 1 899 het " Gentsche a-capella-koor " op, aanvankelij k
met zestien, later met dertig geschoolde zangers. Twee j aar
na de stichting treedt hij reeds met dit koor op in alle steden
van het Vlaamse landsgedeelte en plukt hij lauweren in de
internationale wedstrij den te Rij sel, Brest, Reims en Parij s;
successen die te Gent steeds uitbundig gevierd worden met
optochten en concerten, zo o.a. werden Emiel Hullebroeck en
zij n koor aan het station Gent-Zuid verwelkÓmd door de Kon.
Fanfare De Neerschel de van Gentbrugge op 2 1 augustus 1 905
bij hun terugkeer uit Brest waar zij de eerste prij s behaald
hadden .
Vooral de polyfonie van eigen bodem van de 1 5de en 1 6de
eeuw, met Ockeghem, Josquin des Prés, Willaert, di Lassus en
andere Nederlanders had zij n bij zondere aandacht, naast ook
andere vreemde kunstwerken van Palestrina e.a". Zonder de
minste twij fel mogen wij zeggen dat Hullebroeck een overwe
gend aandeel heeft gehad in de heropleving in de 20ste eeuw
van de Oud-Nederlandse muziek in Vlaanderen .
Wanneer Hullebroeck nu zij n eigen compositie wil uitgeven,
gelukt het hem niet een uitgever te vinden voor zij n eerste bun
del van Zes Liederen, en met zij n gewoon doorzettingsvermo
gen neemt hij zelf de uitgave ter hand. Op dit tij dstip ( 1 904)
begint de reeks van muziekvoordrachten en liederenavonden
die hij ononderbroken gedurende meer dan dertig j aar zou
volhouden. Gans Nederlandstalig België, van de grootste ste
den tot de kleinste dorpj es, werd bereisd, per trein of buurt
spoorweg en soms per boerenkar, om het goede lied ingang te
doen vinden . Wel werd in Vlaanderen nog gezongen - Vlaan
deren zal altij d zingen - maar " wat " zong men? Enkel Franse
tingeltangeldeuntj es, p arodieën op opera's en operettes, en
schunnige carnavals- en kermisliederen. Hullebroeck zou daar
i n verandering brengen.
Emiels actieradius breidde zich steeds verder uit ; ook Ne
derland kwam aan de beurt met vele liederenavonden en
weldra werd ook opgetreden in alle grote Europese steden
waar Vlamingen of Nederlanders verbleven. En niet alleen in
Europa bracht Hullebroeck zij n opwekkend, levenslustig lied.
Zijn reis door Nederlands-Indië in 1 9 1 5-1 9 1 6 staat in het teken
van het volkslied, en gedurende de eerste wereldoorlog zingt
hij in interneringscentra en in soldatenkampen in Nederland,
ten bate van de vluchtelingen.
In 1 920 onderneemt hij een reis naar Zuid-Afrika en drie j aar
later naar Noord-Amerika, waar hij eveneens optreedt in alle
gebieden waar Nederlands gesproken wordt.
24
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Het eerste nummer van het door Emiel Hullebroeck gestich
te muziektij dschrift " Muziekwarande " komt van de pers in
1 922; hij zou dit tij dschrift gedurende meer dan tien j aar
beheren en uitgeven.
Reeds in 1 902 benoemd tot zangleraar aan de staatsnormaal
school te Gent, zag hij weldra in dat geen enkele degelij ke zang
methode voor de scholen voorhanden was en schreef hij " De
Notenleer voor het Lied " , waarin het volkslied als grondslag
dient voor het muziekonderricht. Om in dit onderwij s meer
eenheid te brengen in de Vlaamse muziekscholen en muziek
academies schreef hij een werk in vij f delen " Oefenboek van
het Muziekonderwij s in België " .
In opvolging van Paul Gilson werd Hullebroeck in 1 930
aangesteld tot algemeen inspecteur van het muziekonderwij s
in België.
Niet alleen wenste Hullebroeck orde te scheppen in het mu
ziekonderricht, hij wilde ook saneren in het innen van het
auteursrecht dat toen volledig in handen was van buitenland
se auteursverenigingen . Te dien einde richtte hij de Nationale
Vereniging voor Auteursrecht, de NAVEA op, een groots orga
nisatorisch opzet . Na de tweede wereldoorlog werd de bena
ming gewij zigd in SABAM ( Société des Auteurs Belges - Bel
gische Auteurs-Maatschappij ) . Door dit organisme kregen de
Belgische auteurs en componisten datgene aan vergoedings
gelden waarop zij werkelij k recht hadden . Thans zij n de mees
te Belgische componisten bij deze vereniging aangesloten .
Hullebroeck was niet alleen orgelvirtuoos, muziekleraar,
zanger, uitgever, toondichter, schrij ver, organisator, hij was
tevens volksopvoeder. Wie liederen van Hullebroeck zingt,
wordt erdoor "gevormd " en duizenden, tienduizenden, ja hon
derdduizenden hebben de liederen van Hullebroeck vertolkt.
Hij heeft dan ook een enorm aandeel gehad in de Vlaamse
bewustwording in deze eeuw, en als Vlamingen zij n wij hem
dan ook dank en erkentelij kheid verschuldigd .
Thans rust zij n stoffelij k overschot op het kerkhof van zij n
geboorteplaats Gentbrugge. Hij overleed in het Instituut Sint
Rafaël te Liedekerke op 26 maart 1 965 ; dit j aar dus tien j aar
geleden . Te dier gelegenheid riepen de inrichters van " De
Dagen van het Vlaamse Lied " dit j aar 1 975 uit tot Emiel Hulle
broeckjaar, met het verzoek Hullebroeck-avonden, voordrach
ten, muziekuitvoeringen in te richten waarop vooral werken
van deze toondichter zouden uitgevoerd worden.
Hullebroeck componeerde zeer talrij ke kunst- en volksliede
ren, waarvan 1 9 bundels, met elk zes liederen, werden uitgege25
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ven; ook een tiental zangspelen, cantates, twee bundels reis
indrukken, een boek over " Beiaarden " , menig artikel in
Muziekwarande, een autobiografie " Zang en Strij d " , benevens
enkele instrumentale werken .
Tot slot van deze al te bondige levensbeschrijving van een
groot musicus en Vlaming wil ik enkele passages citeren van
sommige Vlaamse schrijvers.
Zo schreef Willem Pelemans : " Vele melodieën van Hulle
broeck zullen in het repertoire van het volk blijven en het
volk zal ze later nog zingen, wanneer het sedert lang misschien
Hullebroecks naam zal vergeten hebben . " en " Het komt Hulle
broeck ter ere dat hij zij n operettes hoger dan de gewone
produktie heeft weten te houden . Dat " hoger " heeft hem belet
tot de zuivere amusementskunst van het volk te gaan, maar
heeft hem tevens toch genoeg aan de operette als genre gebon
den om er het spontane en het oprechte van zij n zuiver Vlaams
melodieren niet b ij in te schieten. "
Ter gelegenheid van Hullebroecks zestigste verjaardag
schreef Prof. Floris Van der Mueren in " De Toerist " : " Het
blijft voor de geschiedenis wel zij n grootste culturele verdien
ste : een lied te hebben geschonken dat, tastbaar, levenwek
kende kracht heeft vertoond in de Vlaamse cultuurbeweging
en voor goed vereend is met de geest van het Vlaamse Volk
Wie de cultuurgeschiedenis van Vlaanderen schrijft, kan de
gegevens niet voorbij die in de uitgebreide literatuur van
Emiel Hullebroeck werden bezongen en iets reflecteren van
de geesteshouding van Vlaanderen in het eerste kwartaal der
20ste eeuw en in de vroegste naoorlogse j aren. Zomin als de
cultuurhistoricus de minnezangers en de troubadours voorbij
gaan kan, waar hij den middeleeuwsen geest van dien tijd
belichten wil, zal hij het " lied " ontgaan dat bij het openbloeien
der democratie een der illustratiefste tekenen is geworden van
de ontwaking van het Vlaamse volksbewustzij n. Hier heeft
Hullebroeck zij n ereplaats. Zij n lied zal meegaan, de tij den
door, gedragen door het ,volk'. "
En bij Hullebroecks 75ste verj aardag schreef Dr. Piet Nuten :
Vlaanderen
herdenkt een j ubilaris wiens liedkunst het gehele
"
Vlaanderen aan het zingen heeft gebracht en de gezondheid
van de volkssmaak bevorderde, wiens liedkunst beantwoordde
aan het verlangen van j ong opbruisend leven, dat hunkerde
naar een overtuigend en onmiddellij k bruikbaar lied, waarin
het eigen Vlaams gezelschaps- en strij dleven stond weerspie
geld. En er is maar één Hullebroeck. "
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JOZEF HULLEBROECK ( 1 876-1 946 )
Was het voorbeeld van zij n broer Emiel aanstekelij k of zat
het in het bloed? Hoe dan ook, maar Jozef voelde zich even
eens tot de kunst aangetrokken, zij n voorliefde gold echter
de beeldhouwkunst.
Hij ging in het kunstonderwij s, maar naast zij n taak als
leraar gebruikte hij zij n didactische talenten door, langs voor
drachten om, de beeldende kunsten te vulgariseren.
Jarenlang heeft Jozef Hullebroeck als bestuurder der teken
academie te Deinze de kunstzin bij de j onge generaties aange
kweekt en met vaardige hand de j eugd naar het Schone
gericht.
Even handig in theorie als in praktij k beheerste hij alle
modeleerbare stoffen, of het nu hout, klei, marmer, hard- of
zandsteen of zelfs ivoor was . Bovendien ingewij d in oudheid
kunde en heraldiek, en bevoegd zowel in de profane als in de
godsdienstige kunst, kan men van zij n hand tal van werken
aantreffen in vele kerken en kastelen : altaren, beelden, lam
brizeringen, wapenschilden dragen de stempel van zij n talent.
In het driej aarlij ks Salon te Brussel in 1 907 viel zij n werk
bijzonder op. In een hele reeks koppen vertolkte de kunstenaar
de volledige gamma van leven en geluk : Kinderkop, Knapen
kop, Eerstecommunicant, Jeugd, Vrouwenkoppen, alle getuigen
van een grote opmerkingsgave en een klassiek stij lgevoel . Een
"
" Oud vrouwtje naar de preek luisterend is een brok echt
realisme.
Veelvuldig werd een beroep gedaan op zij n beeldhouwers
gaven voor gedenktekens, monumenten, portretmedaillons
en borstbeelden van gevierde Vlaamse kunstenaars en vooraan
staanden : Peter Benoit, Lambrecht Lambrechts, Louis Van
Houtte, enz.
Ietwat buiten deze lij n, doch voor ons wel het vermelden
waard is het feit dat hij een der medestichters van de muziek
school te Gentbrugge is.
PIET LIPPENS
Op 7 december 1 890 werd in het gezin van voermansbaas
Pol Lippens, Veldstraat 1 te Gentbrugge een zoon geboren die
onder de naam Pieter gekerstend werd. Als kleuter werd hij in
de betalende afdeling bij de Zusters der Presentatie te Lede·
berg geplaatst, daarna werd hij een tij dj e leerling van de ge
meenteschool te Ledeberg, om weldra over te gaan naar het
St .-Gregoriuscollege "om Frans te leren " .
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Reeds zeer j ong was Piet besloten schilder te worden, doch
dit was niet in overeenstemming met de vooruitzichten van
zij n vader die in hem een opvolger zag voor het voermansbe
drijf. Een ij verige leerling was de jongen nu eenmaal niet;
liever trok hij de velden in en te Gentbrugge was er zeker geen
dreef of landweg, geen gracht die de j ongen niet kende.
De Schelde, de Rietgracht, de Paardewal, de oude Schelde
en de turfputten hadden geen geheimen voor hem. Eens echter
schoot hij er bij na het leven bij in, toen hij aan de overkant
van de Schelde te Ledeberg ( hij was toen 1 0-1 1 j aar) een man
voor een schildersezel aan het werk zag, zonder aarzelen het
water inschoot om bij die man te geraken, en in het zog van
een sleepboot meegesleurd werd. Gelukkig geraakte hij levend
uit dit avontuur.
Een veelvul dig verblij f b ij zij n grootvader " Baaske Lippens "
te Overslag-Wachtebeke, dit tussen zijn l üde en zij n 1 3de j aar,
was hem zeer voordelig; zij n grootvader bezat veel boeken die
Piet letterlij k verslond, en de onderwijzer Emiel Hillaert was
als een tweede vader voor de j ongen en tevens een waar opvoe
der.
Omstreeks zij n veertiende j aar moest Piet aan het werk ;
eerst b ij de bloemisten, dan bij Meyvaert te Gent, waar
geschilderde glasramen vervaardigd werden . Gezien Piet daar
niets anders moest doen dan glas slij pen, gaf hij dit werkj e
spoedig op. Dan zette vader hem aan het werk in zij n eigen
bedrij f en moest zoonlief de baan op met paard en kar.
Na enkele maanden dit beroep met tegenzin uitgevoerd te
hebben, trok Piet te voet naar Zeeland waar hij werk vond bij
de boeren, het er ook niet lang volhield, en te voet naar Noord
Frankrij k doorreisde waar hij als paardenknecht op een grote
hoeve in dienst trad.
Toen hij wat spaarcenten vergaard had, begaf Piet zich naar
de Borinage en ging hij in de mijnen arbeiden, waar de werk
tij d korter was en hij meer tij d vond om te slenteren, te lezen
en vooral te tekenen. Schonk ook de mij nwerkersstiel hem
geen voldoening, toch kon hij een flinke stuiver opsparen, tot
hij plots het plan opvatte, naar Amerika uit te wij ken . Te Ant
werpen l iet hij zich aanmonsteren als scheepsj ongen en een
maand later, op 1 7-j arige leeftij d, slenterde Piet Lippens werk
loos en doelloos door de straten van New-York toen hij daar
onverwacht een vroegere vriend uit Ledeberg tegen het lij f li p .
r
Deze hielp hem aan een weinig artistiek baantj e : rui tenwa
in het reuzengebouw waar hij deurwachter was.
Daar de dagtaak vroeg eindigde had Piet de gelegenh id de
avondsch ool ( nightsch ool ) te bezoeken en zich in de Engel
28
Land van Rode Jaarboek 1975

taal te bekwamen, wat hem toeliet, na korte tij d, loopjongen
te worden in een warenhuis . Hij verdiende goed en kocht voor
de eerste maal schildersdoek, verf en penselen, maakte zeker
geen meesterwerken, doch deed heel wat ervaring op .
Voor het volbrengen van zij n legerdienst naar België terug
gekeerd, werd hij te Doornik bij het 3de Regiment Jagers te
voet gekazerneerd . Hij maakte ervan gebruik om aan de Aca
demie van Doornik te studeren waar hij Piron en Arthur
Chantry als professoren had en waar de j onge professor
Allart d'Olivier hem de raad gaf in de vrij e natuur te oefenen .
In de kazerne maakte Piet het zo bont dat hij naar Meche
len gestuurd werd " in observatie " ; hij sprak er met de dokters
zo goed over kunstgeschiedenis dat de vermeende zwakzinnige
naar Doornik werd teruggestuurd . Toch had dit onderzoek
tot resultaat dat hij van dan af een betere behandeling genoot
en ervan gebruik maakte om druk onze Belgische musea te
bezoeken. Te Gent waren het vooral Buysse en Albert Baert
soen die hem aanspraken .
Eens zij n legerdienst volbracht keerde Piet Lippens in 1 9 1 2
naar Amerika terug, ditmaal naar Chicago . N a tal van weder
waardigheden - hij werd schoonmaker van tramrij tuigen,
farmboy, arbeider in een cementfabriek - lachte het geluk
hem eindelij k toe. Tolstoï was in 1 9 1 0 overleden, en iedere Rus
in Amerika wilde een portret van de grote Russische schrijver.
Dit was dé kans : Piet tekende Tolstoï-koppen aan de lopende
band, verkocht ze buitengewoon makkelij k en kon aldus heel
wat dollars opzij leggen. Zij n vrij e tij d benutte hij om musea,
tentoonstellingen en " shops " waar schilderijen verkocht wer
den te bezoeken.
Bij het uitbreken van de oorlog in 1 9 1 4 vervoegde Piet zij n
regiment, nam deel aan de schermutselingen en werd te Breen
donk aan de knie gekwetst en uitgeschakeld. Na de vij andelij k
heden was hij gehecht aan de " sureté " te Zelzate en van daaruit
volgde hij de lessen van prof. Delvin aan de Gentse Academie.
Gedemobiliseerd trok hij terug naar Frankrij k waar hem ge
vraagd werd een uitgestrekt terrein te ontbossen, te draineren
en vruchtbaar te maken : werk dat hem acht maanden zware
arbeid bezorgde, waarna hij zich volledig aan de schilderkunst
wij dde. Voor het eerst exposeerde hij te Limoges. Wel werd
de tentoonstelling een sukses, doch de opbrengst was karig en
weer ging Piet op reis, exposeerde te Montreal ( Canada) en te
Winipeg, en keerde dan terug naar Chicago waar hij weer...
"
" farmboy werd.
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Toen gooide hij het over een andere boeg : hij werd privaat
leraar in de schilderkunst en in de Franse taal bij een rijke
Amerikaanse familie. Zij n vrij e tij d wij dde hij aan zelfstudie ;
hij zette zich ernstig aan de arbeid en zij n doeken gingen grif
van de hand, wat zij n bankrekening ten goede kwam.
Piet Lippens keerde naar België terug, kocht te Latem een
kleine villa en wilde er vader en moeder installeren. Vader
Lippens echter verkoos op eigen erf te blij ven . Nu borstelde
Piet ij verig door, bezocht musea en tentoonstellingen w.o. voor
al het Louvre te Parij s , de National Gallery en het British Mu
seum te Londen, en hield dan zij n eerste tentoonstelling te
Gent, die een groot sukses werd.
Na het overlij den van zij n moeder in 1 924, verkocht de schil
der alles en ging hij naar de eenzame streek van Mégève
( Haute Saöne ) in Frankrij k wonen . Daar werkte hij voortdu
rend en vandaar gingen zij n doeken naar de tentoonstellingen
van Gent ( Cercle Artistique et Littéraire ) , Brussel, Antwerpen,
Brugge, Kortrij k , enz.
Vooraleer een reis naar Mexico te maken - daartoe uitgeno
digd door de consul van Mexico te Antwerpen - ondernam hij
nog een trip naar Spanj e om er in het Prado de meesterwerken
van de Spaanse school te bestuderen . Bij zij n terugtocht ont
moette hij mej . Yvonne Tysebaert en besloot zij n reispas voor
een huwelij ksboekj e te ruilen, wat op 8 maart 1 929 gebeurde.
Talloze malen veranderde Piet van woonst in het Gentse,
zodat hij zij n zwerversleven onder een andere vorm voortzette.
Thans is Piet Lippens de ouderdomsdeken van de Gentse
kunstschilders en nog steeds zeer actief. Regelmatig komen nog
doeken uit zij n atelier en houdt hij tentoonstellingen die suk
ses hebben.
De vele achterbuurten en beluiken van Gent, de onooglij ke
fabrieken, de vervallen huizen, scheefgezakte muren, woonwa
gens, kortom alles wat naar verval zweemt, schij nt steeds de
voorkeur van de schilder te hebben genoten. Hij schildert
nooit de natuur zelf, maar wel wat door mensenhanden ge
maakt is ; ook komt nooit een mens in zij n scheppingen voor,
alhoewel men in de meeste doeken de indruk heeft weldra
iemand te zullen zien op dagen, zo realistisch zij n zij geborsteld.
Alhoewel bij een eerste oogopslag de indruk pessimistisch kan
lij ken, toch is er steeds een belichte zij de of hoekj e dat een
optimistische tint geeft aan het geheel.
B ij gelegenheid van een Lippens-tentoonstelling chr f
"De Standaard " van 1 9 oktober 1 956 : " Hij tracht inderdaad
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nooit te verbluffen : gedurfde effecten, gewaagde kleurschake
ringen, opdringerige onderwerpen zij n deze kunstenaar totaal
vreemd . Hij zoekt zij n thema's bij voorkeur daar waar de
gewone mens ze liefst niet zal gaan zoeken en waarmede hij
hem dan ook de verrassing der onverwachte en onvermoede
schoonheid voorbehoudt. "
Werkelij k , een schilder die geleidelij k tot rij pheid kwam,
zich een verbazend knappe techniek heeft eigen gemaakt en
een eigen plaats bekleedt onder onze Vlaamse kunstenaars .

MODEST VAN H ECKE ( 1 896- 1 955 )
Modest Van Hecke is geboortig van Melle, 9 j anuari 1 896 .
Hij raakte voor de eerste maal met de klei vertrouwd bij zij n
oom, een verdienstelij k beeldhouwer.
Modest studeerde aan het Sint-Lukas-Instituut en aan de
Akademie der stad Gent. Gedurende de oorlog 1 4- 1 8 bracht hij
zestien maanden door in een kamp voor opgeëisten, daar leer
de hij in ontbering een der vreselij ke zij den van oorlog en
bezetting kennen.
Eenmaal de oorlog voorbij vond hij een gepaste werkkring
in de werkhuizen van beeldhouwer Aloïs De Beule, waar hij als
medewerker aan verschillende kunstwerken van de meester
arbeidde.
In 1 925 behaalde hij de grote prij s voor beeldhouwkunst
met grootste onderscheiding aan het Hoger Sint-Lukas-Insti
tuut te Gent. Intussen had hij zich sedert 1 923 te Gentbrugge
gevestigd .
Als scheppend kunstenaar leverde hij bij zonder waardevol
werk in zij n " Offer " , zij n " Piëta " , zij n " Kruisafneming " , die
getuigenis afleggen van een fij n besnaarde ziel. Ook in zij n
profane werken als "Winter " , " Ouderling " en andere, zoals
vrouwen- en kinderkoppen, waar in de eerste plaats zij n plas
tisch vermogen en diepere typering tot uiting komt, gepaard
met een beheerste techniek die tevens speelruimte laat aan het
leven zelf.
Later geassocieerd met de zoon van zij n meester, drukte hij
zij n stempel op de werken die in het bekende atelier vervaar
digd werden.
Naast zij n kunstenaarsloopbaan was hij ook leraar in de
beeldhouwkunst aan het Sint-Lukasinstituut .
Modest Van Hecke overleed te Gentbrugge op 1 0 j uli 1 95 5 .
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REINIER YSAB I E ( 1 898- 1 967 )
Bovenstaande naam is in feite de auteursnaam van René
Ysabie, een geboren Gentbruggenaar die destij ds door bepaalde
pers vrij ongunstig bej egend werd.
Geboren op 26-6- 1 898, bracht hij zij n j eugdj aren door te
Gentbrugge, waar zij n vader huisschilder was en een verf
winkel hield in de Kerkstraat ( tussen Bassij n- en Van Oost
straat ) . Later betrok hij een kleine villa te Deurle langs de
Leie, waar zij n eerste pennevruchten ontstonden .
Zij n Vlaams-nationale opvatting tij dens de eerste wereld
oorlog haalde hem de haat van bepaalde zij de op de hals met
het gevolg dat hij na 1 9 1 8 een paar j aar kerkerstraf opliep .
Daar rij pte hij tot dichter en schreef er zij n " Celverzen" een
heerlij k werk dat pas twintig j aar later van de pers kwam en
toen nog steeds levensecht aandeed.
In 1 922 verscheen van de toen nog onbekende dichter,
"
" Boudewij n van Constantinopel drama in vij f bedrij ven, in
hexameters geschreven . Het werd bij het groot publiek inge
leid door C. Verschaeve die niet aarzelde het werk " klassieke
kunst " te noemen .
Reinier Y sabie legde van toen af een verbazingwekkende
vruchtbaarheid aan de dag. Zo verschenen achtereenvolgens :
"
"
"
" Padrecito , " Pater Damiaan , " Pater Lievens , missiedramas
in vier bedrijven .
Vlaanderen " , " Viva Christo Rey " , " Teria
" Drie Kerels van
deva " , " Zannekin " , dramas in vier of vij f bedrijven. Verder
"
" De Anarchist een sociaal drama in vier bedrij ven dat van
een meer dan gewoon kunstgehalte getuigt, alleen in Vlaande
ren werd het 1 500 maal opgevoerd, terwij l wij niet gewagen
van de vele opvoeringen in Nederland ; Ysabie zelf vertaalde
laatstgenoemd werk ook in het Frans.
Noemen wij verder nog de eenakters : " De Snippen " , " De
Geldschieter " , " De Eed " , " De Artist " , en " Enig Kind " , dat
laatste een toneelspel in drie bedrij ven . In al zij n werken
vinden wij een zedelij k stichtende tendens en christelij k
levensbeschouwelij ke inslag.
Minder bekend is zij n " H arten is Troef " , roman uit het
Gentse volksleven die hij onder deknaam Maarten Roel
schreef.
Als dichter liet hij ook in 1 942 een prachtige dichtbun d 1
"
met tekeningen an R n D
" Nocturn e verschijn en verlucht
Pauw. Genoem d werk dat op slechts tweehonderd x mplar n
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gedrukt werd kwam niet in de handel en was derhalve voorbe
houden aan zij n talrij ke vrienden.
Voor de letterkundige beoordeling van deze vruchtbare
schrij ver kunnen wij steunen op de bij zonder lovende kritiek
die Joris Eeckhout indertij d in de letterkundige kroniek van
een Gents dagblad publiceerde : Reinier Y sabie noemde hij een
toneelschrijver van niet-gewoon formaat.
Verschillende van de werken van Ysabie werden in het
Engels en het Frans vertaald.
Hij overleed te Gent op 1 7-9-1 967
KANUNNIK FRANS DE HOVRE ( 1 884- 1 956 )
Frans De Hovre werd geboren te Oudegem op 3-4-1 884. Hij
studeerde aan het H . Maagd-College te Dendermonde en vanaf
1 903 te Leuven aan het Hoger Instituut voor Wij sbegeerte waar
hij het doctoraat in de Thomistische Wij sbegeerte haalde met
een verhandeling over Otto Willmann, grondlegger der Katholieke wij sgerige pedagogiek . In 1 908 werd hij priester gewij d
waarna hij leraar werd aan het St.-Jozef-I nstituut te St.-Ni
klaas.
Tij dens de eerste Wereldoorlog verbleef hij in Engeland,
waar ( te Preston ) hij aalmoezenier was van de Belgische sol
daten die hun verlof in dat land doorbrachten, alsook van
Belgische uitgewekenen.
Na de oorlog, in 1 9 1 9 werd Frans De Hovre, onderpastoor
te Gentbrugge-Center. Dat was niet de ideale taak voor deze
buitengewone man, in een midden dat eerder een tweeslachtig
aspekt bood van ten dele geïndustrialiseerde en ten dele nog
landelij ke parochie. Van 1 930 tot 1 947 was hij godsdienstleraar
aan de Rij ksnormaalschool te Gent. Van 1 947 tot zij n dood
bestuurder van de Sint-J ozefkliniek te Gentbrugge.
In de eerste plaats was Frans De Hovre langs zij n filosofi
sche studies om, tot de pedagogie gekomen . Deze belangstelling
leidde hem tot de oprichting van het Hoger Instituut voor
Opvoedkunde te Gent, waar hij professor en directeur was.
Naderhand werden soortgelij ke instituten te Antwerpen,
Brussel, Hasselt, Leuven en Brugge gesticht.
Samen met kanunnik Dr. A. De Coene stichtte hij het Vlaams
Opvoedkundig Tij dschrift waarvan hij de redaktie op zich
nam . Het werd spoedig het baanbrekend blad van de pedagogi
sche beweging in Vlaanderen.
Uit zij n verblij f in Engeland had hij een voorliefde voor de
padvinderij overgehouden, hetgeen verklaart dat hij de aal33
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·

moezenier van de H ubert De Bruykergroep werd, met welke
groep hij vol geestdrift op kamp trok, want in Frans De
Hovre leefde ook de natuurliefhebber. Binnen het kader van
die j eugdbeweging stichtte hij ook een studiekring voor de
j eugd waaraan hij zij n beste krachten wij dde.
Als vruchten van zij n pedagogische arbeid vermelden wij :
Paedagogische denkers van onze tij d
Paedagogische wij sbegeerte
Het Katholicisme, zij n p aedagogen, zijn paedagogiek.
Daarin gaf deze onverdroten werker blij k van zij n brede
kij k op de wereld en de opvoedkundige problemen. Zij n wer
ken plaatsen hem op internationaal niveau. Als niet één kende
hij de grote moderne pedagogen evengoed als deze uit het
verleden . Door zij n pen was hij de bezieler van een ganse gene
ratie opvoeders, terwij l zij n werken o .a. in het Frans, Engels,
Spaans en Pools vertaald werden .
Hij overleed op 1 1- 1 1 - 1 956.
Vermelden wij nog terloops dat zij n oudere broer Kanunnik
Eugeen De H ovre ( 1 876- 1 93 7 ) rector was bij de Zusters Capu
cinessen aan de Keizerspoort en godsdienstleraar aan het Ko
ninklij k Atheneum te Gent. Van hem zij n een paar grondige
werken over Therese Neumann, de gestigmatiseerde van Kon
nersreut.
VINCENT PRUDENT EVRARD ( 0 1 896 )
Vincent Prudent Evrard werd geboren in de Sasstraat op 5
december 1 896 uit eenvoudige, vrome, werkzame ouders. Vader
Evrard was afkomstig uit Twee Akren, een taalgrensgemeente
in Henegouwen en moeder uit Gavere. Vincent was de elfde uit
een gezin van twaalf kinderen .
Toen hij vij f j aar oud was stierf zij n vader. Ongetwij feld
zal deze rampspoedige gebeurtenis ( moeder had het hard te
verduren met de last van haar groot gezin ) ertoe hebben bij ge
dragen om van Vincent een keikoppige werker te maken. Hij
liep school in het St.-Gregorius-Instituut te Ledeberg, later
volgde hij de lessen aan het St.-Barbarak ollege te Gent waar
hij zij n humaniora beëindigde met grote onderscheid ing. Met
taaie beslistheid volgde hij terzelfdert ij d avond- en zondag
lessen aan de " English-Club " , nu het Provincia al Handels- en
Taalinsti tuut, om het diploma van landmete r te behalen, al mede voor getuigsc hriften van bekwaa mheid in Engels, Duits
en Spaans . Nadat hij tij dens de bezettin g 1 4- 1 8 zij n mo der en
een zuster verlore n had, verliet hij heimeli j k het land in we r
wil van de elektris che versper ring langs de ·Nederl and e gr n
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Langs die weg ( Rotterdam, Folkestone, Le Havre ) , ging hij het
Belgisch Leger in Frankrij k vervoegen, waarin reeds twee van
zij n broers dienst deden ( één ervan sneuvelde kort vóór de
wapenstilstand ) . Met drie eretekens kwam hij uit de oorlog
terug. Onmiddellij k zette hij zich aan de studie en behaalde in
1 9 1 9 het diploma van Scheikundige aan de Hogere Nij verheids
school te Gent.
In 1 920 huwde hij Mej . Victoire Laroy uit Gent. Ondertussen
studeerde hij verder en behaalde in 1 923 de graad van Apothe
ker met de grootste onderscheiding. In 1 925 het eerste Docto
raat in de Plantkunde met onderscheiding. In 1 929 het Docto
raat in de Scheikunde, met grootste onderscheiding. Verder
werd hij bekroond met de Stas-prij s voor Scheikunde. Reeds in
1 9 1 9 was hij preparator benoemd, in 1 924 volgde zij n benoe
ming tot assistent bij Professor Goubeau in de Nederlandse
cursus in de Algemene Scheikunde aan de Voorbereidende
Scholen en in 1 926 tot werkleider bij de professoren L. Gesché
en R. Goubeau. Daarnaast was hij ook lesgever Scheikunde aan
het St .-Barbarakollege en aan de Provinciale Verpleegsters
school te Gent.
In 1 932 werd hij benoemd tot docent aan de Faculteit voor
Geneeskunde en belast met de cursus in Farmaceutische Schei
kunde ( organische ) . Daarbij kwamen nog nieuwe cursussen :
Beginselen der Geneeskundige Scheikunde ( 1 933 ) , Farmaceuti
sche Plichtenleer ( 1 933 ) , Farmaceutische Scheikunde ( mine
rale ) ( 1 934 ) . In 1 939 werd hij bevorderd tot gewoon hoogle
raar.
Tussen al deze ambtsbezigheden vond hij nog de tij d voor
studiereizen waarbij hij andere Universiteiten bezocht : Leiden
en Groningen; ook maakte hij reizen in Frankrij k, Duitsland,
Zwitserland, Engeland, Noorwegen, IJsland en Spitsbergen.
Intussen kon hij zij n bij zondere wens verwezenlij ken ten bate
van zij n gezin : het bouwen van zij n mooi " Huize Borluut " in
de Braemstraat dat ruimte moest bieden voor zij n gezin met
elf in leven zijnde kinderen .
Een man van die alure en met de principes van Professor
Evrard kon niet onopgemerkt blijven voor vooraanstaande
politiekers, en in 1 938 werd dan ook op hem beroep gedaan
door de Concentratie der rechtse partij en ; in datzelfde j aar
deed hij zij n intrede in de Gentbrugse Gemeenteraad, waar hij
zonder veel omhaal van woorden en zonder aanzien van per
soon, zij n denkbeelden wist naar voor te brengen en ingang te
doen vinden.
Toen in mei 1 940 ons land in de oorlog betrokken werd en de
Duitse legers oprukten , achtte Professor Evrard het zij n plicht
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op post te blij ven . In december van dat j aar werd hij door de
Belgische overheden tot burgemeester aangesteld, dat ambt
nam hij waar tot op het ogenblik dat Gentbrugge werd inge
lij fd bij het toenmaals opgerichte Groot-Gent. Laten wij hier
terloops vermelden, als een karaktertrek van de Professor-Bur
gemeester dat hij zij n burgemeesterswedde integraal aan de
noodlij denden ( Winterhulp ) afstond. Afgezien van elk politiek
oordeel of vooroordeel mag zulks wel van belangloosheid ge
tuigen .
Niettegenstaande zij n druk leven, zij n zware verplichtingen
als Professor en niet in het minst als vader van een groot gezin,
wij dde hij zich bovendien aan wetenschappelij k werk :
Het Liber Memorialis 1 930- 1 960, uitgegeven onder hoofdredac
tie van Prof. Dr. Theo Luykx, vermeldt van Prof. Evrard 34
bij dragen tussen 1 929 en 1 943 .
Als boeken publiceerde hij :
- Oefeningen en Vraagstukken over Minerale Scheikunde
( 1 930)
- Grondbegrippen der Minerale Scheikunde ( 1 943 )
- Pharmaceutische Plichtenleer ( 1 944 ) .
Wij mogen deze bij drage niet beëindigen zonder zijn bedrij
vigheid i n wetenschappelij ke organisaties te vermelden :
Van 1 935 tot 1 944 was hij bestuurslid van het " Collegium
Pharmaceuticum " .
Van 1 950 tot 1 957 : Provinciaal Raadslid en Sekretaris van
de Raad van de Orde der Apothekers.
Te Gentbrugge zelf is hij nog tien j aar lid van de C.0.0 .
geweest waarvan hij d e laatste zes j aar ( 1 965- 1 97 1 ) het voor
zitterschap waarnam.
Tenslotte zouden wij hem onrecht aandoen moesten wij
naast al deze officiële activiteiten niet wij zen op zij n aandeel
in de kulturele verheffing van ons volk langs allerhande kul
tuurverenigingen om, waar zij n raad en medewerking ten hoog
ste op prij s gesteld wordt.
LEON JOZE F ELAUT ( 0 1 897 )
Leon Jozef Elaut werd geboren te Gentbrugge op 26 dec m
ber 1 897, in de thans verdwenen hofstede, Kasteel traat 1 2 op
de hoek van de Jan Frans Willemsstraat. Zij n ouders Gu taaf
en Julia Maertens stamden uit een oud boerengeslacht dat
reeds meer dan een eeuw te Gentbrugge gevestigd wa . Vad r
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was een wij s en bij zonder begaafd man, moeder een minzame
vrouw.
Leon liep, samen met de werkmanskinderen van de Arse
naalwij k, school in de J . de Saint Genoisstraat ( gemeente
school ) . Later stuurden zij n ouders hem naar het bisschop
pelij k College te Eeklo ( tot 1 9 1 1 ) . Van 1 9 1 1 tot 1 9 1 7 doorliep
hij de Latij ns-Griekse humaniora in het S t .-Barbaracollege te
Gent .
·

In 1 9 1 7- 1 9 1 8 was hij ingeschreven in de Geneeskunde aan de
eerste Vlaamse Universiteit te Gent . Na de oorlog vervulde hij
zij n militaire dienst en zette zij n studies verder van 1 920 tot
1 927 aan de Gentse Universiteit. Hoewel hij tij dens deze laatste
periode over weinig vrij e tij d beschikte sprong hij in de bres
om de Hubert De Bruyker-padvindersgroep, die bij gebrek aan
leiders dreigde uiteen te vallen, terug op te bouwen . In 1 927
promoveerde hij dan tot doctor in de genees-, heel- en verlos
kunde en werd hij laureaat van de Universitaire wedstrij d.
Door kortzichtige tegenstand van bepaalde zij de werd deze
zeldzame gebeurtenis niet p lechtig gevierd te Gentbrugge. Deze
miskenning ontmoedigde hem echter niet, hij zette zij n studies
verder in Frankrij k, Nederland en de Verenigde Staten.
Zo was hij van 1 927 tot 1 928 " assistent étranger " aan de
Universiteit te Parij s . In 1 929 promoveerde hij te Amsterdam
tot Dr. in de Geneeskunde. Van 1 929 tot 1 930 was hij " Regular
Fellow C.R.B. " ( 1 ) , Educational Foundation. Tenslotte was hij
van 1 93 1 tot 1 933 assistent bij het Anatomisch Instituut
( Gent ) .
Ondertussen was hij ook in 1 93 1 in het huwelij k getreden
met mej . Adrienne Scheerders, en vestigde hij zich als genees
heer te Gent .
Zij n veelomvattende kennis, zij n onvermoeibare werkkracht,
zij n eenvoudige hartelij ke omgang brachten hem weldra op
het voorplan en in 1 934 werd hij docent in de anatomie aan
de Universiteit te Gent. Deze aanstelling kreeg haar volle bete
kenis toen hij het volgend j aar belast werd met de leerstoel
in de Urologie en het inrichten van de Urologische kliniek. H ij
was daarenboven lid van de Association des anatomistes en van
de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Genees
kunde. In 1 938 werd hij tot gewoon hoogleraar bevorderd . Van
( 1 ) C.R.B " Commission for Relief in Belgium ( onder voorzitterschap van presi
dent Hoover ) . Met het batig saldo na liquidatie van deze stichting ( na de
eerste wereldoorlog ) , werd een fonds in het leven geroepen tot bevordering
van de wetenschappelijke uitwisseling tussen U.S.A. en België.
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1 94 1 tot 1 943 vervulde hij de functie van deken der Faculteit
voor Geneeskunde.
Zo was de j onge geleerde reeds door de wetenschappelij ke
wereld opgemerkt dat hij in 1 938, toen de Koninklij ke Vlaam
se Akademie voor Geneeskunde van België werd opgericht, tot
de eerste vij ftien leden behoorde . Ondanks zij n uiterst drukke
bezigheden was hij bovendien redactiesecretaris van het
Vlaams Geneeskundig Tij dschrift dat hij tot ongemene bloei
wist te brengen .
In 1 945 werd aan zij n professoraat een einde gemaakt. Dat
was geenszins het einde van een schitterende loopbaan want in
1 958 promoveerde hij tot geaggregeerde van het hoger onder
wij s in de geschiedenis van de geneeskunde, en in hetzelfde
j aar werd hij voorzitter van de Orde der Geneesheren in Oost
Vlaanderen.
Inzake publikaties legde Professor E laut een ongehoorde
bedrij vigheid aan de dag. Naast de meer dan 1 60 bij dragen in
wetenschappelij ke tij dschriften ( zie Liber Memorialis, 1 930. 1 960 ) , vermelden wij nog volgende boeken van zij n hand :
- Urologie ten behoeve van de huisarts, 1 935.
Op de uitkij k, wekelij kse kroniek in het Vlaams Geneeskun
dig Tij dschrift, negen banden, 1 00 blz. elk, 1 936-1 944.
Een betoog over de " Lof van de Geneeskunde " door Deside
rius Erasmus van Rotterdam, vertaling uit het Latij n 1 950.
- Het medisch denken in Oudheid, Middeleeuwen en Renais
sance, 1 95 2 .
- H e t medisch beroepsgeheim e n zij n historische ontwikkeling, 1 957 .
- Antieke geneeskunde, 1 960.
Cent portraits de médecins illustres, 1 960.
- Opera Omnia van Horatius, 1 952 en 1 956.
-·

Om tenslotte bepaalde relaties met Gentbrugge niet te verge
ten wijzen wij nog graag op vertalingen van pedagogische wer
ken van Foerster en Spalding, en dat in samenwerking met
zij n vriend F . De Craene, onder leiding van Frans De Hovre.
Ook op politiek terrein heeft hij zich bewogen, zodat hij Lid
van de Belgische Senaat was van 1 965- 1 974 ( Volksunie ) .
Persoonlij k mochten wij van Prof. Elaut vernemen dat hij
op dit ogenblik werkt aan een boek over de geschiedeni d r
hospitalen en geneeskun dige inrichtingen te Gent. Dat zal v 1licht mij n zwanenzang zij n, voegt Prof. Elaut er m t n glim
lach bij .
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AUGUST EDMOND DE SCHRIJVER
Geboren te Gent op 1 6 mei 1 898, is de zoon van August en
van Block Alice, dochter van wij len Edmond Block, burge
meester van Gentbrugge van 1 89 1 tot 1 909; zij n vader was
afkomstig uit .Eeklo waar verschillende zij ner voorzaten, onder
het Frans en Hollands bewind en later, na de onafhankelij k
heidsverklaring van 1 830, gemeentelij ke ambten als burge
meester en schepenen vervulden .
August Edmond woonde te Gentbrugge in de Kerkstraat,
tegenover het gemeentehuis ( later Muziekacademie ) , studeer
de aan het St .-Barbara-college te Gent en onderbrak zij n
studies om in 1 9 1 4 uit te wij ken naar Engeland, van waaruit
hij in 1 9 1 6 als oorlogsvrij williger naar het IJzerfront trok. H ij
bekwam er het oorlogskruis en werd op de dagorde van het
leger geciteerd.
Na de oorlog vatte hij zij n universitaire studies aan te Gent,
promoveerde tot doctor in de rechten in 1 92 1 en werd advocaat
bij het Hof van Beroep te Gent, waarna hij nog het licentiaat in
de Sociale Wetenschappen wist te verwerven . In 1 925 gehuwd
met Mej . Maria-J osepha Scheerders uit St.-Niklaas, vestigde
hij zich als advocaat te Gent.
Tij dens zij n lang verblij f te Gentbrugge deed August De
Schrijver zich door zij n schrandere geest opmerken in patro
naats- en culturele werken, werd als een ware volksvriend door
velen geraadpleegd en door allen geëerd ; hij was lid van de
sociale Studiekring, een der stichters van de Kristelij ke Ar
beidersbond in 1 92 1 en bestuurslid van de Kon. Muziekmaat
schappij " De Neerschelde " .

Reeds onmiddellij k na de oorlog 1 9 1 4- 1 8 spande August De
Schrijver zich in om in Vlaanderen de scoutsbeweging, waar
van hij in Engeland lid was geworden en er de opvoedkundige
waarde van kon waarderen, in te burgeren. Samen met E . H . De
Hovre, toen onderpastoor te Gentbrugge, stichtte hij in j uni
1 9 1 9 de " Hubert De Bruyker-scoutsgroep " te Gentbrugge ;
weldra werd hij aangesteld als Distriktcommissaris voor Gent,
en daar ook schonk hij zij n beste krachten om de scoutsbe
weging in alle kringen ingang te doen vinden.
In 1 924 werd August leraar in de rechtsvakken aan de Hoge
re Nij verheidsschool te Gent. Wanneer hij in 1 928 tot Volks
vertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo was
verkozen, deed hij zich in de Wetgevende Kamer alras opmer
ken door zij n veelzij dige begaafdheid en zij n overtuigende,
meeslepende welsprekendheid. Bij na veertig j aar zou hij als
vol ksvertegenwoordiger werkzaam blijven.
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Reeds in 1 935 werd Meester August De Schrijver Minister
van Landbouw, daarna van B innenlandse Zaken ; in 1 939 Minis
ter van Justitie, om in 1 940 als Minister van Economische Za
ken verrast te worden door de krijgsomstandigheden. Na een
verblij f in Frankrij k , o.m. onder verplicht toezicht, kon hij
ontsnappen en de Belgische regering te Londen vervoegen.
Tweemaal werd hij met zendingen naar de Verenigde Staten
van Amerika belast, dit in 1 942 en 1 943 ; daarna nam hij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken waar dat belast was met
de vraagstukken van de terugkeer tot de wettelij ke instellin
gen bij de bevrij ding van het grondgebied en de burgerlij ke
betrekkingen met de Britse en de Amerikaanse bevrij dings
legers .
Van eind september 1 944 tot februari 1 945 was August De
Schrijver minister zonder portefeuille bij de Eerste Minister ;
hij werd afgevaardigde van België te San Francis co en na de
terugkeer van Spaak, minister van Buitenlandse Zaken, hoofd
van de Belgische delegatie ( april - j uni 1 945 ) ; als dusdanig
ondertekende hij als p lenipotentiair het Handvest der Verenig
de Naties . . . Daarna brak hij zelf zij n ministeriële loopbaan af
om de eerste voorzitter te worden van de Christelij ke Volks
partij ( C.V.P . ) , waarvan hij de stichter was . Tij dens datzelfde
j aar ook werd hij tot Minister van Staat benoemd en in 1 949
tot Grootofficier in de Leopoldsorde.
Vermelden wij nog dat August De Schrijver het ambt van
voorzitter van de Christelij ke Volkspartij met volle toewij ding
vervulde tot november 1 949.
Ook op internationaal gebied was hij zeer bedrij vig ; als afge
vaardigde van België of van zij n partij woonde hij vele belang
rij ke samenkomsten bij ; hij was ook voorzitter van de Belgi
sche afvaardiging op de stichtersvergadering van de U .N.O. in
1 945 en werd in 1 949 voorzitter van de Internationale Unie der
Christen-Democraten .
Eveneens in de zo moeilij k te vinden oplossing van de Ko
ningskwestie en van de Schoolkwestie speelde hij een belang
rij ke rol .
Tenslotte werd op hem beroep gedaan wanneer de moeilij k
heden onoverbrugbaar schenen, om in 1 960 de leiding van het
Ministerie van Kongo en van Ruanda-Urundi op zich te nemen
in de tragische overgang van Kongo naar de onafhanke lij kh id.
Veel sukses was op deze ondankbar e post zeker niet te oog ten,
maar, zoals steeds schonk hij daar ook zij n beste krachten.
Staatsminister De Schrijver verliet vrijwillig, vóór de v rkie
zingen van 1 965, het parlement en de actieve politiek. To h
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werd hij nog eenmaal teruggeroepen voor een informatie-op
dracht bij een moeilij ke regeringscrisis en kweet zich daar
weer van zij n taak, om zich daarna weer onmiddellij k terug te
trekken.
Wanneer wij bij deze bondige levensbeschrijving nog aan
stippen dat A. De Schrij ver de eerste voorzitter was van de
Vlaamse Oud-Strijders der afdeling Gentbrugge in 1 922-25,
voorzitter was van de Katholieke Jonge Wacht en aan de lei
ding stond van tal van andere werken, tevens de last torstte
van een gezin van tien kinderen, dan zal eenieder wel overtuigd
zij n dat Minister De Schrijver een zeer gevuld leven achter de
rug heeft, en ook dat deze figuur zeker niet mocht ontbreken
bij de " Grote Gentbruggenaren " .

ALFONS DE MOERLOOSE ( 1 858- 1 932 )
Gesproten uit een oude Gentbrugse familie zag Alfons De
Moerloose het levenslicht op 1 2 j anuari 1 858. Vader en groot
vader waren aannemers, Alfons zou dat ook worden. Hij volgde
de lessen aan het Sint-Lukas-Instituut te Gent en behaalde er
de eerste prij s in architektuur.
Rond die tij d werd de nieuwe kapel van St.-Antonius te
Gentbrugge ingewij d. Als bedienaar werd E . H . Jeroom Fran
çois aangesteld. Tussen deze kapelaan en Alfons ontstond een
oprechte vriendschap die voor beiden de verdere levensweg
zou bepalen. Samen gingen zij zich bij de Congregatie van
Scheut bij Brussel aanmelden om als missionaris te worden
opgenomen, dat gebeurde in oktober 1 88 1 .
Terloops vermelden wij hier dat Jeroom François geboren
was te Ronse op 1 3 november 1 854, priester gewij d te Gent op
24 december 1 877. Hij was kapelaan te Gentbrugge van 1 878
tot 1 88 1 . In maart 1 883 vertrok hij naar Mongolië en stierf
er te Siwantse op 29 augustus 1 884.
Alfons die eerst nog priesterstudies moest doorlopen, werd
pas priester gewij d op 7 j uni 1 884 en vertrok onmiddellij k naar
de missie van Kansoe, waar hij op 1 5 februari 1 885 aankwam .
In de stad Tsinj angfoe begon hij zij n loopbaan van missiona
ris. Deze stad was het centrum van uitwij kelingen uit de pro
vincie Szetsjwan die, na de uitmoording der bevolking in de
j aren 1 860, zich naar de ontvolkte gebieden begaven. Onder die
uitwij kelingen waren natuurlij k een aanzienlij k aantal geluk
zoekers . Aan deze mensen hebben Pater De Moerloose en zij n
vriend Pater Van Damme de beste j aren van hun leven gewij d.
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Toen bisschop Van Aeselaer in zij n diocees Siwantse, een
n ieuw centraal huis wou bouwen deed hij beroep op de gedi
plomeerde architekt. Ingevolge deze nieuwe opdracht trok
Pater De Moerloose naar Midden Mongolië waar hij in de
eerste plaats kerkenbouw er werd. Niet alleen in het missiege
bied van Scheut maar ook in de gebieden van andere Congre
gaties, zelfs in de keizerlij ke stad Peking en het wereldse
Shanghaï verrezen zij n bouwwerken .
O o k voor h e t klooster der p aters Trappisten te Yang-Kai
Ping leverde hij bestekken en plans. Zij n laatste werk was het
centraal Seminarie der missiën van Scheut te · Tatoengfoe, Pro
vincie Sjansi, waar de kapel toegewij d aan de H . Theresia
van het Kind Jezus, uitmunt door eenvoud en zuivere stij l .
Zij n leven eindigde Pater Alfons D e Moerloose in het Sana
torium van Scheut te Schilde bij Antwerpen op 27 maart 1 932.
PASTOOR S . H . ANGE BUYSSE ( 1 845- 1 933 )
I n de eerste tij den der kolonisatie van Belgisch Kongo werd
de spoorlij n van Boma naar Matadi gelegd ten koste van veel
offers. Het was bij na een spreekwoordelij k gezegde dat elke
dwarsligger van de spoorlijn één neger kostte en elke spoor
staaf één b lanke.
De voorzitter van het Comité, graaf Hippolyte d'Ursel, ge
troffen door het daarmee gepaard gaande menselij k leed, richt
te zich tot de bisschop van Gent, Mgr. Stillemans. De graaf was
aangegrepen, zo zei hij , door de gedachte dat velen onder die
stervenden in het verre Kongo, hetzelfde geloof hadden, ter
wij l niets ondernomen werd om hun geestelij ke hulp te b ieden .
Met deze woorden kwam hij de bisschop vragen priesters en
zusters naar de kolonie te sturen .
De volgende weken, van augustus en september, besprak de
bisschop dat onderwerp in geestelij ke retraites, en de toeloop
van vrijwilligers die zich aanboden was zo groot dat een keuze
moest gedaan worden .
Op 6 november 1 89 1 vertrokken reeds de priesters Octaaf
D'Hooghe en Jan Janssens door de bisschop aangeduid. De
6de december daaropvolgen d reisde E . H . Ange Buysse ( gebo
ren te Gent op 8 .8 . 1 845 ) af. Terzelfdertij d vertrokken ook ti n
Zusters van Liefde van Gent, de eerste die naar Kongo trokk n
en er het hospitaal van Kinkanda zouden bedienen.
Vier j aar lang zou Ange Buysse als priester zij n beste zorg n
besteden aan 288 zieken en zulks in de me st primiti v om
stan digheden .
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Einde j uli 1 895 keerde hij terug om zij n gewoon parochie
werk te hernemen als pastoor te Bottelare ( Ann. Van den
Gheyn : Le Diocèse de Gand et Ie premier siècle de l'indépen
dance Beige, 1 932 ) .
In 1 898 werd deze pionier van de zielzorg bij de Kongospoor
weg, pastoor van Gentbrugge tot 1 909. Daarna werd hij bestuur
der der Zusters van het St.-Jozefgasthuis. In die functie over
leed hij te Gentbrugge op 1 0 oktober 1 933, hij rust in de scha
duw van zij n geliefde kerktoren ; zij n graf bevindt zich tegen
de buitenmuur van het koor.
ALFONS STAUTE ( 1 904- 1 94 1 )
Geboren te Gentbrugge op 30 april 1 904, trad Alfons Staute,
na zij n humaniorastudies aan het St .-Gregoriuscollege te Lede
berg beëindigd te hebben, in de missiecongregatie van Scheut .
N a zij n priesterwij ding t e Scheut in 1 929 studeerde hij nog
een drietal j aren aan de Leuvense Universiteit .
In 1 933 vertrok hij naar China. Daar werkte hij een tij dlang
in Si-Wan-Tse, waarna hij , eerst als kapelaan, later als pastoor
naar de wilde vlakte van Mongolië werd gestuurd . Daar was
hij pastoor te Kao-Kia-Ing-Tze .
Zekere morgen kwam hij ziek uit de bergen terug van een
nachtelij ke berechting. Hij had een tocht achter de rug bij
een temperatuur van dertig graden onder nul .
Een zware keelontsteking hield hem wekenlang aan het ziek
bed gekluisterd. Daar zij n toestand een bestendig geneeskun
dig toezicht vergde l ieten zij n oversten hem naar Shangaï
overkomen, waar hij na korte tij d behoorlij k hersteld was.
Tij dens dat verblij f waren zij n bijzondere studies aan de
Universiteit opgevallen alsmede de bekwaamheid van Alfons
Staute zodat hij tenslotte tot assistent in het Centraal
Bestuur der Missiën van Scheut in China en Mongolië werd
aangesteld ; tegelij k kwam een deel van de zeer omvangrij ke
boekhouding onder zij n bevoegdheid. Zulks had het begin kun
nen zij n van een verdere opgang naar belangrij ke posten . Dit
veelbelovende leven in dienst van de missiegedachte kwam
echter voortij dig aan zij n einde toen Alfons Staute te Peking
overleed op 8 oktober 1 94 1 , nauwelij ks 37 j aar oud.
Walter PATOOR
Gerard W AEYTENS
Richard VAN DAMME ( t )
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De politiek te Gentbrugge
hij het einde van de 19de eeuw

Op het eind van de negentiende eeuw was Gentbrugge anders
dan nu, het was een der Gentse randgemeenten waar Louis van
Houtte en zij n epigonen met de tuinbouw ekonomische wel
vaart hadden gebracht ; was , meer in het bij zonder, Gentbrug
ge, een vlek van rond de tienduizend zielen, verdeeld over een
veelluik dat melkboeren, bloemisten, kasteelheren, kronische
proletariërs, renteniertj es en bedienden omvatte.
Ze leefden naast elkaar, aan de rand van een provincialisti
sche grootstad, en waren doorbloed met een ingeboren verlan
gen het nog een paar eeuwen in die gevestigde verzuiling uit te
houden. Progressisme was hun hoofddeugd niet, konformisme
was hun reden van bestaan, doch ze waren alleszins vatbaar
voor een verbetering van hun rang en stand. De proletariërs
berustten in de opgelegde overtuiging dat zij in het hiernamaals
zouden vergoed worden voor de dulding, die zij op het onder
maanse aan de dag legden door te wachten op een verbetering
van hun levenslot.
Genieën woonden er te Gentbrugge niet . Er waren weinig
hoogvliegers, wel enkele originelen . Jules de Saint-Genois had
er zij n buitenverblij f gehad, Adolf Samuel had er op een boeren
hofj e bij Den Dries gerentenierd, Filip Blommaert had er g woond en een tij dj e de dorpspolitiek overeind gezet, Jozef van
Hoorde had er een kamelia geteeld van een dusdanige blankh id
dat hij in de Biographie Nationale als een vaderland e groot
heid werd opgenomen . Frederik Burvenich wa in zij n voll
glorie en legde beslag op elke vierkande meter grond om tuinge
wassen te kweken, en Louis van Houtte stond g tandb ld op
de plaats waar hij , weleer, zij n Europees b drij f had opg
bouwd.
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Er waren kastelen en heerlij ke domeinen ; Rattendale waar
bisschop Triest kwam rusten, Koningsdonk door Jan van Ael
broeck voor een appel en een ei uit het zwarte goed aangekocht ,
Braemkasteel al zoveel keer verbouwd naar gelang de finan
ciële potenties van de bezitter.
Er was een Kasteelstraat, maar ook een Luizengevecht, een
Moscou en een Kattenberg, er was een Dries met een bij zonder
rechtsstatuut voor uitplanting en grazing, er lag een oude turf
put, er was een militair oefenplein, er was een spoorwegarse
naal . Er waren drie kerken en twee pastoors, er waren vrije en
gemeentelij ke scholen met een gemoedelij ke schoolstrij d, er was
een ziekenhuis waar befaamde chirurgen opereerden, er lagen
zeven bewaakte overwegen die meer gesloten dan geopend wa
ren, er bestonden drie muziekmaatschappij en elk met hun
brouwers en herbergen, er was nog heel wat meer. En zo lag
Gentbrugge binnen zij n sierlij ke Scheldebocht te soezen en te
wachten op de twintigste eeuw .
Ekonomische levensaderen waren de Brusselse S teenweg, de
Schelde en de Ringspoorweg met drie drukke goederenstations.
De gemeente had twee kernen, het rustige Center en, op drie
kilometer daar vandaan het wriemelende Arsenaal . Het gemeen
tehuis en het kerkhof lagen op het eerste, het tweede was een
verwaarloosd kind ; de verbindingsweg tussen de twee heette
het Schooldreefj e, niets meer dan een kouterslag, waar men
's winters niet droog en 's zomers niet onbestoft doorkwam .
Zo was de sociologische en tellurische infrastruktuur van
Gentbrugge, wanneer de voorzaten van August De Schryver er
voet vatten.
Burgemeester over dat pluralistisch landsdeel was, van 1 890
tot 1 909, Edmond Block, de grootvader van August De Schry
ver. Een j oviale man met vroeggrij zend golfhaar en kranige
snor, een uit Gent herkomstig fabrikant, die in de Kerkstraat,
vlak bij de Schelde, aan de overkant van het gemeentehuis, een
bedrij f voor pelsververij uit de grond had gestampt .
Zij n fabriek stelde mannen en vrouwen tewerk en floreerde,
hij was er de ziel en de stuwende kracht van. Gemoedelij k als
hij was, kwam hij graag onder de mensen. Men zei van hem
dat hij van liberalen huize was . De drempel van Gods kerk liep
hij zeker niet plat, maar zij n echtgenote was een vrome vrouw
die elke zondag met haar kinderen in de hoogmis op de eerste
rij zat, voor alle goede werken te vinden was, terwij l hij altij d
in zij n zak schoot als er op de parochie werd rondgegaan. H ij
was erevoorzitter van de Neerschelde, de oude fanfare, die sinds
1 844 de processie opluisterde.
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Hoe E dmond B lock in 1 890 burgemeester werd, is het vertel
len waard. Zijn voorganger op het gemeentehuis, Karel De
Guchteneëre, was de archaïstische boer bij uitstek, die een ge
weldige hekel had aan elke vernieuwing, en met lede ogen zij n
gemeente stilaan zag overrompeld worden door het " werkvolk " .
Hij was het met de meeste kasteelheren en met de ultramon
taanse pastoor zoniet uitgesproken, dan toch in de grond van
zij n hart eens over de politieke leus : houdt gij ze dom, ik zal
ze arm houden.
Edmond B lock, van nature een vooruitstrevend man had
begrepen dat het beeld van de gemeente, midden van de op
komst zij nde twintigste eeuw er anders zou uitzien dan dat van
het j aar 1 890 ; hij was het middelpunt geworden van een groep
dorpsnotabelen, een notaris, een j ong kasteelheer, gepensio
neerde bedienden, aktieve boeren, handeldrij vende midden
standers, bloemisten die van de uitvoer leefden .
In de gemeente roerden, zoals overal elders, familiale anti
patieën, die zich o.m. lieten gelden bij de verkiezing voor de
gemeenteraad, het samenstellen van het schepenkollege en het
aanwij zen van de burgemeester. Vanaf de grijze oudheid trou
wens, want de mens wordt gedreven door de angel van de
politieke hartstocht; noemde Aristoteles die mens niet een
zoön politikon ? Op regelmatige tij dstippen stak die angel ook
in het vlees van de zachtmoedige Gentbruggenaren.
In 1 890 was Edmond Block, een goede veertiger die bewezen
had iets te kunnen verwezenlij ken, de exponent van de pro
gressistische gedachte. De gemeente moest uit haar achtbare
goedzakkighei d bevrij d worden. Men nam het op tegen de aan
hang van Karel De Guchteneëre, tegen de man die op eigen
gezag en volgens eigen gril alles beredderde : de herbergen
moesten te acht uur 's avonds gesloten zij n, straatlantaarns
zouden er nooit komen, een gekasseide straatweg door de
landbouwerswij k Den Bos, naar Heusdenbrug toe, zou te veel
kosten; overigens waarom hadden de boeren die nodig, ze re
den al meer dan honderd j aar op hun driewielkar naar hun
veld ?
Edmond Block had hemel en aarde verzet om over de Schel
de een brug te doen leggen, en zo een verbindingsweg tot tand
te brengen tussen Gentbrugge en die andere randgem ente
St .-Amandsberg . Burgemeester De Guchteneere had altij d, op
zij n eentj e een grendel geschoven voor dat brugproj ekt, hij
orakelde : B lock met zij n brug zal het kr.apuul van St .-Amand berg, Oostakke r en Destelbergen naar Gentbrugge lokken, zij
komt er nooi t of nooit, en bovendien is het maar om e n traat
door zij n eigen goed te kunnen trekken en daar lat r bom. 46
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grond uit te maken. Dit laatst was wel waar, doch de Gentbrug
se kiezers van 1 890 vonden het geen koopvernietigend bezwaar.
Edmond Block, kopman van een lij st die zich als het Gemeen
tewelzij n aandiende, nam het tegen de lij st van burgemeester
De Guchteneëre op. H ij had mannen van allerlei stand en over
tuiging op zij n hand, zij waren het beheer van . liet geslacht
De Guchteneere, dat al aan zij n tweede achtereen.volgende
burgemeester toe was, grondig beu . Zij gingen de kiesstrij d aan
onder de leus : een brug over de Schelde, en een kassei in Den
Bos.
Dat ze mannen met goed politiek doorzicht waren, en het
stemmenaantal onder het vigerend kiesstelsel tot op één man
na nauwkeurig berekend hadden, bewees de uitslag van de
verkiezing. De lij st van E dmond Block was er door, hij zou
Karel De Guchteneëre op het gemeentehuis vervangen, en werd
voorgesteld voor de burgemeestersj erp . Hij werd ook benoemd
en met de passende vertoning ingehaald.
Twee bevolkingsgroepen hadden de doorslag gegeven, de
landbouwers die het, tegen boer De Guchteneëre, voor die gepla
veide straatweg opnamen, en de progressisten, een soort van
royalistische Girondij nen, die tegen een te sterk doordringen
van de klerikale toon in de bereddering van de gemeentezaken
gekant waren.
Hier moet ik een wij l de draad van dit relaas voor een per
soonlij k kommentaar laten vallen .
Een zekere Augustinus Maertens, gewonnen, geboren en
getogen Gentbruggenaar, omwille van zij n kleine gestalte
Stientj e Maertens geheten, was als boer voor de kassei uit Den
Bos één al vuur en vlam . Met zij n vrijpostige, vinnige tong en
onbeschroomd gemoed stak hij het onder stoelen noch banken,
dat hij voor Block zou stemmen en, als katj e van de baan,
ging hij de andere boeren van Gentbrugge bepraten. Zij waren
kiezers met twee of meer stemmen, en konden gewicht in de
elektorale weegschaal leggen.
Stientje Maertens die op zij n eigen gedoente zat, moest geen
kasteelheer-eigenaar vrezen . Maar hij was ook lid van het kerk
bestuur, en daar stond hij op gevaarlij k terrein, aan de ge-·
strengheden van de pastoor bloot . De parochieherder die De
Guchteneëregezind was, en met Edmond Block het geestelij k
heil van zij n schapen niet buitengewoon beveiligd achtte, hield
Stientje Maertens kapittel argumenten voor, doch het snedige
ventj e liet zich niet overhalen, stemde voor Block, en sleepte
de andere boeren in het Blockverderf mee.
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Het resultaat ? De geplaveide straatweg in Den Bos kwam
er binnen het j aar. H ij is nog altij d dezelfde en werd sindsdien
nooit vernieuwd, eenieder kan dagelij ks nog de hardheid van
de ronde koppen ondergaan, wanneer hij met de auto van
Gentbrugge-Center naar Heusden rij dt, vanaf de Krekelstraat
tot aan de Brug:
Stientj e Maertens zou evenwel niet ongekastij d door het ver
dere leven gaan .. Op hem werd druk uitgeoefend om ontslag te
nemen als lid van het kerkbestuur : het betaamde niet dat een
man die voor B lock gestemd had, 's zondags in de kerk met de
schaal rondging, en ex-burgemeester Karel de Guchteneëre had
bovendien laten weten : Maertens buiten of ik buiten.
Dat is maar één luikj e van het parochiale stilleven te Gent
brugge uit het j aar 1 890. Maertens die een voorbeeldige kristen
was en met zij n groot gezin 's avonds de rozenkrans bad, werd
uit een officiële instelling geweerd, omdat hij het bestaan had
voor een liberale burgemeester te stemmen ter gelegenheid van
een gemeenteverkiezing, en daarmede wellicht iets aan het
wankelen had gebracht.
Hij die dit intermezzo schrij ft, is aan moederszij de de klein
zoon van Stientj e Maertens. Hij voor wie deze bladzij den ge
schreven worden, is aan moederszij de de kleinzoon van Ed
mond Block.
Prof. Dr. Leon ELAUT
met toestemming van de auteur, overgenomen uit de
"Liber Amicorum August De Schryver, Minister van
Staat", mei 1 968.
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Bijdrage tot de geschiedenis
van de St.-Martinuskerk te Balegem

I . DE PATROONHE I LIGE EN HET PATRONAAT
VAN D E PAROCH I E
D e parochiekerk van Balegem was door haar tiendenheffer,
het H . Kruis-Kapittel van Kamerij k, vanaf haar ontstaan toege
wij d aan Sint-Martinus.
Vanaf de vij fde eeuw, immers, behoorde gans Vlaanderen
tot aan de Scheldemonding bij het bisdom Kamerij k ( stad
gelegen op de rechteroever van de Schelde in N .-Frankrij k ) .
Later werd het een Prinsdom waarbinnen Le Cateau aan de
Selle (bij rivier van de Schelde ) een afzonderlij k vorstendom
vormde dat aan de bisschop als Prins toebehoorde. Het kasteel
was de vesting der bisschoppen waarin zij in geval van onlus
ten, een toevlucht vonden. Later werd het een zomerverblijf
van aartsbisschoppen en vorsten . In 1 677 werd het vorsten
dom door Lodewij k XIV bij Frankrij k ingelij fd . In 1 559
verloor het bisdom Kamerij k zij n gebieden ten noorden van
Henegouwen tengevolge van de oprichting van de bisdommen
in de Nederlanden .
I I . DE PAROCH I EKERK
1.

HET KERKGEBOUW

Er zij n ons zeer weinig gegevens bekend omtren t de bouw
van de oorspronkelij ke kerk. Zij werd gebouwd vóór de 1 3de
eeuw en bezat een toren geheel in Balegemse steen . Een gelij k
aardige kerk was deze van Vosselare .
Zoals bij de meeste parochiekerken uit die tij d viel hard te
kampen om de materiële toestand op peil te houden . Toch is
ze er over het algemeen beter aan toe dan vele andere kerkge
bouwen . Een duidelij k bewij s hiervan is, dat er in vele deca
nale verslagen niet over gerept wordt.
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I n 1 599 schrijft de deken dat het dak behoorlij k gerestau
reerd is, maar het in 1 595 herbouwde koor heeft nog geen
ramen.
Een fraaier uitzicht krijgt de kerk in 1 605 wanneer ze gans
gekalkt werd. Omwille van een in 1 67 1 in gang zij nde proces
tussen de baron van het Land van Rode enerzij ds en Adriaan
de Waele en Foucqet Dominic, meester steenhouwers te Bale
gem anderzijds, werden deze laatsten verpl icht de nodige
stenen te kappen en te leveren om 2 ramen in de beuk van de
kerk te p laatsen. Zij dienden ook een schandpaal te leveren
voor Bottelare. Dit alles omdat zij zonder vergunning van de
baron stenen hadden ontgonnen.
Het duurt tot 1 684 vooraleer wij nog iets te horen krijgen :
de kerk is onvoldoende met schaliën bedekt. Het j aar daarop
is dit reeds in orde.
Een gans ander geluid horen wij in 1 7 1 8 . De kerk gelij kt dan
meer op een schuur dan op een tempel Gods, en is te klein
voor de groeiende gemeenschap, men voorziet zelfs instorting.
In 1 722 is reeds een en ander hersteld en de deken vindt dat
ze in een " dulbare " ( aanvaardbare ) staat verkeert. Twee j aar
nadien geeft de deken nochtans toe dat de kerk er erbarmelij k
uitziet . Te Balegem b lij ft men niet bij de pakken zitten. Door
de vrij gevigheid van de pastoor van de parochie wordt het
j aar daarop een zoldering in het schip van de kerk geplaatst
en is het dak van het koor volledig dicht gedekt met schaliën .
I n 1 737 wordt melding gemaakt van een behoorlij ke bevloe
ring. Bij het afsluiten van de rekening in 1 764 bleek dat de
kerk 1 4 ponden schulden had. Dit komt omdat men de laatste
twee j aren veel materiaal kocht om de kerk te vergroten en de
beuk te verlengen. De deken merkt op dat dit noodzakelij k
was vermits er 1 .500 communicanten ( tot Paasplicht gehouden
mensen, d.w.z. boven de 1 1 j aar) waren.
De geringe inkomsten van de kerk lieten niet toe het gebouw
verder te vergroten . Om hieraan te verhelpen zet de pastoor
zij n parochianen aan hem bij te staan en hoopt hij vap het
kapittel de nog 300 nodige gulden los te krijgen. Drie j aar heeft
men op het geld gewacht om deze plannen te kunnen uitvoe
ren ( 1 ) .
Uiteindelij k vertoonde het grondplan der kerk een recht
hoekig schip, 22 m lang en 1 7 m breed, een halfcirk !vormige
abscis met 5 m . straal. Aanvanke lij k bevond de toren zich bo n
de poort, maar bij de vergroting werd het chip v rl ngd m t
een deel 1 3 m . lang en 1 0 m breed, dus mall r dan d oud
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beuk. Dit had tot gevolg dat de toren op ongeveer 1 /3 van de
totale lengte van de kerk achter de ingang kwam te staan.
Jammer genoeg bestaan van deze oude kerk van Balegem geen
afbeeldingen. Het tegenwoordige kerkgebouw _dateert uit de
zestiger j aren van de vorige eeuw.
Op 1 6 december 1 843 keurt de gemeenteraad de aanvraag
van de kerkfabriek goed om een uurwerk in de toren te plaat
sen . Het torenuurwerk met inbegrip van de nodige aanpassin
gen aan de toren kostte 1 .249,84 fr. ( werk uitgevoerd in 1 845 ) .
Op 5 maart 1 859 richt de gemeente een verzoek tot de
koninklij
ke commissie der gedenkstukken " tot herbouwen
"
van de parochiekerk.
In augustus 1 860 keurt de raad onder voorzitterschap van
burgemeester Van Der Heyden, de plannen der nieuwe paro
chiekerk goed. Het afbreken van de oude kerk en de opbouw
van een nieuwe werd aan de aannemer Alexander Maes uit
Dendermonde toevertrouwd voor een som van 65 .800 fr.
In augustus 1 86 1 sterft genoemde aannemer en de gemeente
beslist de nieuwe kerk verder in regie op te trekken ( 2 ) .
2. DE RESIDENTIE

Balegem had een van de 1 1 0 pastorij en binnen het land van
Aalst. Daarover is weinig gekend, enkel dat het een eerste
klasse woning en hoeve was. Ten tij de van de godsdienstoor
logen werd zij samen met 73 andere uit het land van Aalst
verwoest en platgebrand.
3. DE ORNAMENTEN

(3)

Net zoals voor het kerkgebouw zij n de decanale verslagen
onze voornaamste bron van inlichting. Wat de versiering, meu
belen en benodigdheden voor de kerkelij ke dienst aangaat kan
onze kerk eveneens bogen op een min of meer bevoorrechte
positie. De inventaris van 1 599 komt neer op het volgende :
een oeroud romeins missaal, een zeer oude graduale, een tinnen
kelk, een witte kazuifel in vrij slechte staat, en voldoend aan
tal altaren.
Rond 1 600 schrijft men dat de kerk 7 altaren bevat, een
aantal dat op het einde van de eeuw tot drie geslonken was .
Nadat ze geprofaneerd zij n geweest, werden zij op 1 0 mei 1 688
opnieuw geconsacreerd . Het hoofdaltaar werd toegewij d aan
St.-Sebastiaan. Dit l aatste werd later het altaar van Onze-Lieve
Vrouw. Respektievelij k waren zij versierd met de schilderijen
van de stervende Christus aan het kruis, van de H. Familie en
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van S t .-Sebastiaan . Alle drie waren zij volgens de pastoor van
geringe waarde .
De doopvont wordt van meet af aan als fatsoenlij k bestem
peld, al bezit ze maar een ruw houten deksel en staat ze in een
hoek zonder eigenlij ke doopkapel . De rustplaats van het
H . Sacrament is daarentegen j aren lang het voorwerp van
klachten en aanmaningen tot verbetering. Ze werd destij ds
door beeldstormers beschadigd en was sindsdien meer en meer
in verval geraakt. Het duurde tot 1 608 vooraleer de H . Eucha
ristie behoorlij k bewaard werd.
In 1 620 is dit alweer niet meer het geval en dringt de deken
er gedurig op aan dat men een zilveren pixis zou kopen, wat
na 1 2 j aar eindelij k gebeurt. De tij den zij n zeer woelig schrij ft
hij in 1 630 en daarom kon het n iet eerder.
Ondertussen is er een nieuwe klok gekocht door de parochia
nen ( 1 6 1 2 ) met een gotische inskriptie, waarvan de pastoor
een eeuw later ( 1 7 1 8 ) nog melding maakt en die de naam van
S t .-Martinus draagt. Het Kapittel van Kamerij k schenkt ook
in 1 7 1 6 een grote klok met als opschrift : " Le chapitre de la
métropole de Chambray me fait fondre pour cloche decimale
à Baleghem en m'a donné le nom de Marie l 'an 1 7 1 6 " .
Het dokument van 1 7 1 8 bevat weer een volledige inventaris.
De kerk bezit een vergulde zilveren kelk, een kleine zilveren
monstrans, pixis voor de H . oliën, een witte zij den kazuifel
met dalmatiek en tuniek en verder, paarse, groene, zwarte en
witte kazuifels die echter allen in zeer ellendige toestand ver
keren, gescheurd en versleten als ze zij n; vier ni�uwe alben,
drie uitgerafelde surplies, een beschilderd velum en een be
hoorlij k missaal voltooien de uitzet . In 1 7 1 9 wordt een biecht
stoel aangeschaft, maar hij geeft de indruk niet al te stevig
te zij n. Onze mensen gaven werkelij k blij k van een - voor die
tij d - uitzonderlij ke edelmoedigheid om de luister van het
godshuis te bevorderen, want ze kochten eveneens een zilveren
kelk . Verder schonken de parochianen in 1 72 1 nog drie alben
en de overleden pastoor l iet een bedrag na voor twee surplie
en bovendien twee kazuifels van grote waarde. Hetzelfd� j aar
zij n er reeds drie biechtstoelen alsook een nieuwe godslamp.
In 1 725 koopt het kapittel van Kamerij k een zilveren Ciborie
ter waarde van ± 25 Vlaamse pond. In 1 734 wordt een zilv r n
kelk aangekocht , een gift van pastoor Magerman . De gan
uitzet werd in 1 757 aangevuld met een zilveren mon tran .
Verder bezit de kerk nog een offerschaa l, verbe Id nd Adam
n
en Eva onder de levensboom met het opschrift : Vr d
rij
hild
een
werd
762
l
In
.
Macht
eendracht staet in Gods
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met afbeelding van St .-Martinus en een met 0 .-L.-Vrouw aan
geschaft voor een van de zijaltaren, ter vervanging van deze
an St .-Sebastiaan . In 1 739 werd de kerk verder verfraaid
met een kandelaar voor offerkaarsen, een alleszins kunstig
gewrocht uit de XVI I I de eeuw. H ij bewijst eens te meer,
schrij ft de heer J . B . Lavaert, hoe in onze oude werkhuizen en
voornamelij k in de smissen, de verouderde Gotische patronen
nog steeds gevolgd werden .
Op het eerste gezicht zou men dit kunstig in ijzer gesmeed
gewrocht met zij n zwierige gebloemde vertakkingen en halve
boogjes voor een kunststuk der XVde eeuw aanzien, doch
nader onderzoek der bij gevoegde krullen in de eenvoudige
verdeling verraden de jongere datum. Alle twij fel wordt echter
onmogelij k bij het lezen van het volgend opschrift in de onder
ste stam geklopt . F . D . WANDELER 1 739, waarschij nlij k de
naam van de kunstsmid. Op een andere zij de vinden wij de
naam van NICOLAUS H ECER ARM, JAN HUYGHE, JAN
DE COCK, eventuele schenkers van het kunstwerk aan de
kerk ( 4 ) .
In 1 836 werd een nieuwe grote klok aangeschaft ter vervan
ging van de aloude, die tij dens het schrikbewind van de
Fransen uit de kerk werd geroofd . De nieuwe klok draagt de
inscriptie van : Andreas-Ludovicus van Aerschodt - Van den
Gheyn me fundit Lovan II anno 1 836 Vocar Seraphinus Fran
ciscus Martinus.
Patrinus Meus fuit L. - G. Van der Heyden et Matrina S. Van
Causbrouck : Anno Domini Bissextili 1 836.
Een tweede klok droeg de naam en het wapen van de gever,
Le Marquis De Ste-Marie De Bordeaux, zonder vermelding van
een j aartal. Deze laatste klok werd tij dens de 2de wereldoor
log door de bezetter uit de toren geroofd ( 5 ) .
I I I . ZIJN BEDIENAARS
De parochiekerk van Balegem ressorteerde onder de dekenij
Oordegem in het aartsbisdom Mechelen . Voor meer details
verwij s ik naar het artikel De Kerkelij ke Organisatie Land van
Aalst ( L. De Smet, Jaarboek van het H .G. Land van Rode,
1 973 , blz. 64-75 ) . De bedienaar was de pastoor die al leen voor
deze taak instond tot in 1 7 1 8 . Sedertdien werd hij bij gestaan
door een kapelaan . Van onze priesters is eerder weinig gekend.
Het is dan ook een zeldzaamheid iets over hun gedrag te vin
den. Naast een lij st van de pastoors vermelden wij de schaarse
gegevens die wij konden terugvinden.
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LIJST VAN D E PASTOORS TE BALEGEM
1 229-

Arnulphus

1 362-

Jan de Paepe

1 5081 5481 6081 6091 6 1 11 6 1 9- 1 630

Jan de H amer
Adrianus de H amer, H anselus
Bal duinus Guchtenaer
Joannes Maquet
Joannes Papeleuse
Judocus Lechebuerne

1 6651 6661 6681 6771 7 1 41 72 11 7291 7551 7661 7701 7931 7951 8221 8351 8361 85 11 8671 8891 9071 9 1 71 9351 9361 9521 9651 972-

Gregoor de Henniers
Pieter van der Elst
Lodewij k R . Luchers
Herman de Paepe
Adriaan Schelin
Magerman
Nicolaas Slegers
Philip de H aen
Armand Helsen
Albert J oani Saligo
Resteleir
J . B . Bruyninckx
J . B . Hellyn
J. Boone
J. Christiaens
J .B. De B aerdemacker
M . De Cock
J. Roels
G. Boone
Ph. Coppens
Edw. De Coninck
Ad. Van Bogaert
J. Dechaumes
Victor Fouck
Snoeck

R.A.G.
K.B.
M l 74

=

=

=

Rijksarchief Gent
Kerkarchief te Balegem : Status memoriaal
Het archief Bisdom Mechelen
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K.B.
K.B.
J . D e Brouwer
K .B .
K .B .
K.B.

R.A.G. M 1 74

R.A.G. M 1 74
R.A.G. M 1 74
K.B .
R.A.G. K.B. nr 3

K.B .
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B .
K.B .
K.B.
K.B.

In 1 595 stond de pastoor, waarvan wij de naam niet konden
achterhalen, aangeschreven als iemand die meer landbouwer
dan zielenherder was . Hij was meer be:zorgd om de aardse
zaken dan om zij n pastorale taak.
PASTOOR BALDUINUS GUCHTENAER

-

1 608 ( 6 )

D e pastoor werd vanwege d e vicaris-generaal met een
dreigbrief tot de orde geroepen, omdat hij nogal veel in de
herbergen vertoefde en te vrij was in zij n spreken .
Rond de j aren 1 680 was de verstandhouding tussen de
pastoors van Balegem en Oosterzele allesbehalve schitterend.
Dat mogen wij toch veronderstellen uit een verslag waarin de
pastoors vragen stelden aan de deken . Het blij kt daaruit ook
dat de pastoor van Oosterzele betrokken was bij de " arresta
tie " van een lij k dat vermoedelij k niet reglementair vervoerd
werd . Zulke feiten waren waarschij nlij k geen zeldzaamheid
want zelfs een eeuw later horen wij nog hoe de kerk en de
armenraad van Balegem vergeleken worden met raven omdat
zij overledenen van andere plaatsen weghaalden om die te
begraven. Dat werd verklaard door de pastoor van Oosterzele
die samen met Arent de Vos en Frans D 'Hont na de mis in een
herberg brandewij n dronken . Dat feit werd bovendien onder
eed verklaard en ondertekend door F. De Rock en Jan Baptist
de Naj anette in 1 795 . Roddelpraatjes zullen hier ook wel een
rol gespeeld hebben .
HERMAN DE PAEPE - 1677- 1 7 1 4 ( 7 )

Het is aan deze pastoor dat d e parochie het te danken heeft
dat zij vanaf 1 7 1 0 een onderpastoor heeft . Vooraleer het zover
kwam werd er hevig gediscussieerd tussen de pastoor en het
kapittel . In augustus 1 708 gaat de pastoor een proces aan
tegen het kapittel van Kamerij k , met als reden . het bekomen
van een onderpastoor en om hem van een behoorlij ke bezoldi
ging te voorzien, bovendien om het steken van een vout, aan
het koor van de kerk en om enkele noodzakelij ke ornamenten .
Deze drie punten werden behandeld door de hoge en mogende
heren van de Raad van Vlaanderen . Als commissaris trad op,
de heer president Anthone Sersandus. De E . H . proost deken
en het kapittel betoogde dat de parochie Balegem geen onder
pastoor nodig had. I n het verleden heeft zij er nooit een gehad
en de pastoor bedient reeds de parochie 4 j aar zonder hulp.
Het verzoek om een onderpastoor is een mera novitate que
de jure odiosa est . Om de vraag te rechtvaardigen zij n er een
1 000-tal communicanten nodig en op de parochie zijn er maar
700.
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Wat nu de bezoldiging van een eventuele onderpastoor be
treft werd door het kapittel aangehaald dat de pastoor van
Balegem j aarlij ks ontvangt :
- boven al de andere uitgaven :
42 ponden
als pastoor van Scheldewindeke :
32 ponden
voor de kosters der beide parochies :
5 ponden
om het doen van nodige herstellingen
aan de kerk :
4 ponden
Dit is in totaal :

83 ponden

Als grote tiendenheffer op de parochie waarvan het kapittel
dan ook al de lasten draagt ontvangt zij 1 08 ponden, waarvan
er dus nog 25 ponden over blijven.
Wanneer wij nu nog belast worden niet het onderhoud van
de pastoor, dan zij n wij verplicht er geld aan toe te dragen.
Het aanstellen van een onderpastoor geschiedt niet op bevel
van de pastoor. Het concilie van Trente oordeelde dat het
vaststellen van de noodzakelij kheid van een onderpastoor in
de bevoegdheid van de plaatselij ke bisschop lag.
Het betoog werd als volgt besloten : "Al de verzoeken zij n
enkel bedoeld om aan het kapittel last en moeilij kheden te
bezorgen. Ook om de inkomsten van de tienden te compense
ren, die het gevolg zij n van het feit dat de pastoor niet meer
in het bezit was van de tienden op goederen , die de kerk in
pacht van het kapittel had " .
Op 26 j uni 1 709 luidde de verdediging van de pastoor als
volgt : " Het motiveren dat voordien nooit een onderpastoor is
geweest i s totaal ongegrond . Men moet niet zien wat er in het
verleden is geweest, maar wat er heden nodig is De noodzaak
van een onderpastoor spruit niet alleen voort om de 800 com
municanten, maar ook om de uitgestrektheid van de parochie
'
die 1 000 bunder groot is.
De verst afgelegen kouters zij n 3/4 uur van de kerk verwij
derd. I ngevolge mijn grote ouderdom is het mij ook niet moge
lij k deze ver afgelegen gebieden te bezoeken.
De verweerders weten eveneens ,zo goed als hun naa�' dat
de aartsbisschop deze noodzaak inziet .
Wat de bezoldiging van de onderpastoor betreft moeten zij
zich niet verontschuldigen met te verklaren wat zij aan de
tienden over hebben. Eens te meer zij n zij niet alleen de grote
tiendenheffer, maar ook de patronen ad prinitini pastores.
Als antwoord op wat het concilie van Trente betreft voerde
de pastoor aan dat de aartsbisschop van Mechelen de ond r
pastoor noodzakelij k geacht heeft.
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Het j aar daarop komt men met het kapittel overeen om op
de parochie een onderpastoor te plaatsen . Zijn onderhoud
26 ponden, was ten laste van het kapittel plus daarbij nog een
stuk land verhuurd voor 2 pond 1 0 stuivers. Het kontrakt dat
de pastoor met het kapittel privé aanging werd op 5 februari
1 7 1 0 bevestigd. Als notaris trad op, Frans Kiekemans en de
getuigen, Josse Bredart, ontvanger van de E . H . proost-deken
en het kapittel van Kamerij k en Germanus de Paepe, pastoor
van Balegem .
Van dan af werd de parochie bediend door een pastoor en
een onderpastoor zonder dat evenwel een vroegmis of tweede
mis gelezen werd . Dit was niet in het kontrakt vermeld.
Over de bezoldiging van de onderpastoor heeft men achteraf
nog een halve eeuw getwist. Zo lezen wij in een verslag van
1 760 dat deze compensatie geen 28 pond netto bedroeg maar
gemeenlij k getakseerd werd met 1 0 pond.
In 1 72 1 werd er een tweede mis met een vergoeding gelezen
door de onderpastoor ; 1 6 ponden werden hiervoor door de
gemeente betaald. Dit volgens het kontrakt van 1 1 . 1 1 . 1 72 1
tussen kerk en gemeente.
Op 19 juni 1 759, na het advies door 3 rechtsgezetenen werd
bovenvermeld kontrakt ongedaan verklaard . Daarentegen
betaalde de gemeente een som voor een vreemde biechtvader
die 6 maal per j aar kwam biechthoren, prediken enz" . zonder
dat hij hiervoor boter, graan of iets dergelijks mocht rond
halen .
De goederen waarop de heer onderpastoor de j aarlij kse
inkomsten ontving waren gelegen op de parochie Scheldewin
deke (8) .
1 . Een stuk grond genoemd " geweedt " is een planterij van
5 dagwand, 43 roeden groot .
ten 0 . begrensd door Martinus Meerschout
Z. D'Hoors Mevr. Van Werrebroeck en Joos vander
Smissen
W. Welchiar Verschueren
N. D'Hoore Appolonius de Bosscher
2. Een stuk rooiland aan de streekt of Schaerebeke, 78 roeden
groot
ten 0. D'Hoors Nicolaas de Noyette
Z. Geraert Van Overstraete
W. Mevr. Werrebroeck
N. De Schaerebeke
Dit stuk is tevens belast met het derde van 2 capoenen
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3 . Een stuk land op " de houw" genoemd "het rot " , 58 roeden
groot
ten 0 . Joes Bapta van der Scheuren
Z. De Schoert
W. Joes Bapta van der Scheuren
N . Den Houw
4. Een besloten veldeken aan de "outsche straete " 1 dagwand
38 roeden groot
ten 0. " De Schoert "
Z . Lieven Bravenier
W. " De outsche straete "
N . De weduwe Schits
Dit stuk is belast met een cyns van 1 blanch per j aar
5 . Een stuk land aan de Meere straete, 2 dagwand, 56 roeden
groot
ten 0. landerij Goossens
Z. Mevr. Werrebroeck
.W . het volgende stuk
N. Mevr. Werrebroeck
6. Een stuk land in het Vlaemsche veld, 92 roeden groot
ten 0 . voorgaande stuk
Z. Mevr. Werrebroeck
W. landweg
N. Mevr. Werrebroeck
7. Een stuk land aan de " outsche straete "
ten 0 . D'outsche straete
Z. Gillis Van Hecke
W . Lieven Francis
N . Jacobus Ryckaert
hierop rust een " cleyns " van 9 stuivers per j aar
8. Een stuk rooiland op " Roubout couter " , 1 dagwand, 70 roe
den
ten 0. De Varen straete
Z. de grens van Dikkelvenne met Scheldewindeke
N. D 'Hoors van Joos Clemens
Dit stuk grond werd verkocht toen het kapitel van Kame
rij k het curehuis van Scheldewindeke boekte.
PASTOOR ADRIAAN SCHELIN

-

1 7 14-1721 ( 9 )

Hij was d e pastoor die tij dens zij n ambt heel veel tof he ft
doen opwaaien. De verstandho uding met de plaatselij ke burge
meester en zij n schepenba nk liep zeker ni t van e n 1 i n
dakj e. In 1 72 1 schreven de balj uw, de burgemee ter en h p
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nen, de midtgarders, poynters en de notabele, ingezetenen der
parochie, aan de aartsbisschop van Mechelen dat zij te klagen
hadden over volgende feiten :
De pastoor verkeert steeds in een dronken toestand.
Hij laat mensen sterven zonder biecht te horen . Als reden
geeft hij op dat het geen weer is om buiten te gaan .
Vele kinderen van 1 6, 1 7 en 1 8 j aar hebben nog niet gebiecht.
Tij dens een preek " in de stoel der waarheid " , zei hij , dat er in
Balegem geen eerlij ke en degelij ke mensen zij n . .Wie zulke zou
aantreffen wordt verzocht deze eerlij ke personen bij de
pastoor te brengen, die hem dan met goud zou beleggen.
Zo is hij ook de opstoker van vele processen en ruzies onder
de parochianen. Wanneer hij een zieke bezoekt is dit het ogen
blik om de vermaningen te geven .
De brief besluit als volgt : Zodanig dat de herder weinig
goeds is voor de parochianen, wij vragen U dit te veranderen
en hem naar een andere parochie te verplaatsen.
Dit alles werd door menig persoon uit de parochie onderte
kend. Het dossier werd tevens aangevuld met getuigenissen
van parochianen.
Een eerste getuigenis is die van Catharina de Cock, vrouw
van Lieven de Witte, die plechtig verklaart dat zij in de paas
dagen voor haar hof, het was al tegen de avond, de heer pas
toor heeft zien staan " gans besmoord van de modder " . Hij
sloeg de armen in de lucht en zei dat hij de H. Olie was gaan
halen te St .-Lievens-Houtem en dat hij deze verloren had . Zij
werd verzocht deze mede met hem te gaan zoeken tot zij ze
gevonden hadden . " Mede gegaan zij nde heb i k ze gevonden
aan een houten stiechel . " De pastoor zei nog dat ik begunstigd
was van God, dat hij er anders met zij n voeten zou zij n over
gelopen .
Jan de Cock en Lieven Stevens getuigen dat zij met de pas
toor van Gent waren gekomen. De pastoor was nogal goed
bedronken, hij sprak wartaal en van zij n woorden konden wij
niets begrij pen .
Een laatste uit de reeks getuigenissen is deze van J oosyne
Boterberg.
"De pastoor kwam op een middag bij haar, iets na de noen,
in de goede week van het j aar 1 7 1 8 . H ij zag hoe haar j ongste
kind lag te slapen in zij n wieg, en vroeg haar het kind te wek
ken en dat ik mij n borsten zou wij d laten open hangen om
alzo mij n kind te zuigen . Hij wilde namelij k zien hoe dat te
werk ging. Na dit alles gedaan te hebben zei hij dat hij ook
een dergelij k kindj e wilde. "
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Wij zouden al te voorbarig zij n, moesten wij aan de hand
van deze sensationele getuigenissen een oordeel vellen over
deze priester. D aarom heb ik speciaal al de stukken van het
kerkarchief die over deze periodes handelen nagezien . Het was
pastoor Adriaan Schelin, die het initiatief nam, de armenzorg
onder de loep te nemen, hij was het ook die de slavenhandel
aan de kaak stelde. Wij kennen dan ook nog de hoog oplopende
discussie tussen de pastoor en het gemeentebestuur om een
omgevallen kerkhofmuur, ten oosten van de kerk, en reeds
lang in slechte staat. De kerkraad besloot dan maar deze volle
dig af te breken en te vervangen door een haag. ( Volgens de
wet moest het kerkhof volledig afgesloten zij n ) . Op het proces
in september 1 7 1 7 tegen de pastoor was duidelij k de twist waar
te nemen . Beiden beschuldigden elkaar van feiten die niets met
de zaak te zien hadden . De pastoor beweerde, dat de schepen
de bevolking aanspoorde om processen in te spannen, waarvan
de brief aan de bisschop een sprekend voorbeeld was . De sche
pen zei dat de pastoor een tegenspreker was enz . . .
Wel is waar, d e schatkist van d e kerk zag er maar pover uit.
De kerkfabriek was niet in staat een nieuwe kerkhofmuur op
te richten, hetgeen de burgerlij ke overheid van de pastoor
eiste.
In de verdediging van de pastoor verduidelij kte hij de arm
zalige toestand van de schatkist door te zeggen dat de kas niet
in staat was de breuk te herstellen . H ij verklaarde dat de kerk
hofmuur reeds een j aar voordien afgebroken was zonder dat
toen iemand reageerde. De pastoor beweerde ook in orde te
zij n met de wet van 1 672, artikel 64, door het kerkhof met een
behoorlij ke haag af te sluiten. Een uitspraak over deze zaak
werd niet teruggevonden .
Wij mogen besluiten dat de haat van de burgerlijke partij
duidelij k naar voor komt. Dat men naar motieven zocht om
het de priester moeilij k te maken. Dit betekent niet, dat in de
getuigenissen van de parochianen geen waarheid steekt. Wij
moeten dan ook toegeven dat hier te weinig gegevens voorhan
den zij n om een j uist denkbeeld te vormen van de toen heersen
de toestand. Zeker niet om aan de hand van de beschikbare
inlichtingen een oordeel te vellen over deze priester.
ARMANDUS HELSEN

-

1 766-1769

( 10)

Hij was de oudste zoon van een familie van 9 kinderen. Zij n
ouders waren vroeg gestorven zodat hij voor de gan e famili
een vader betekend e. Een broer was pater in de orde van d
Capucijnen. Zij n oom Frans Helsen was reeds 42 j aar ond r60
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pastoor te Oosterzele. I n 1 769, na een langdurige ziekte en
1 3 dagen koorts stierf pastoor Belsen als een waardig priester.
Zijn broer en oom stonden in voor de uitvaart .
In hetzelfde j aar, nog vóór de pastoor, was ook onderpastoor
R.D . Petrus Buys ( 8 ) , die reeds lange tij d ziek was, overleden.
Als j ong priester was hij in 1 742 op de parochie gekomen .
Om aan deze toestand, geschapen door het overlij den van de
twee priesters, te verhelpen werd aan de bisschop voorgesteld
Frans Belsen als deservitor aan te s tellen en Constant Van
Der Beken als coadj uctor. Gezien de grootte van de paro
chie zouden hier 2 priesters wel kom zij n .
Moest men op dit voorstel niet kunnen ingaan, dan zouden
wij toch vragen of Adriaan Franciscus Rollier, seminarist,
afkomstig uit Ertegem ( Erwetegem ) , die reeds hielp op de
parochie, als deservitor aan te stellen met daarbij nog iemand
om hem te helpen.
Deze brief werd door E . H . Van Herreweg, deken van Oorde
gem en pastoor van Scheldewindeke ondertekend.
IV. KERKELIJK EN PAROCHIAAL LEVEN ( 3 )
1 . GODSDIENSTONDERRICHT

Een van de grote plichten die aan de pastoors worden voor
gehouden door het concilie van Trente ( 1 543- 1 565 ) is het kate
chismusonderwij s en de prediking. De deken doet daaromtrent
dan ook regelmatig navraag. De pastoors te Balegem zij n in dit
opzicht blij kbaar nogal ij verig geweest.
In 1 608 heet het dat de pastoor gewoon is te catechiseren
en zij n predikambt goed uitoefent . De prediking heeft plaats
onder de H. Mis en wordt soms meestal om de 14 dagen ver
vangen door katechismusonderwij s . Voor de kinderen die zich
voorbereiden op hun H . Kommunie is er echter elke zondagna
middag godsdienstles, gewoonlij k voor of na de vespers. Kan
de pastoor daar zelf niet regelmatig zij n dan roept hij wel eens
de hulp in van de paters Jezuïeten van Aalst zoals in 1 629 en
1 630 aangetekend werd. In meerdere hedendaagse geschiedeni s
handboeken kunnen we lezen dat de Sociëteit van Jezus in
dienst stond van de Contrareformatie in de XVIde eeuw, onder
meer door het katechismusonderricht op het platte land. Bale
gem biedt daarvan een concrete illustratie. In de XV I I I de eeuw
heeft de eerste kommunie plaats tussen palmzondag en Beloken
Pasen. De dagelij kse voorbereiding begint dan meestal vanaf
2 februari .
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2. BROEDERSCHAPPEN EN PROCESSIES

Het broederschap van de St.-Jozef bestaat van in 1 654. Van
Gestel zegt dat de feestdag van de H . Jozef bij zonder gevierd
werd. Op deze feestdag ( 1 72 2 ) zagen wij bijzondere personna
ges in de kerk met name : Mr. Karel Philip Rodoan, heer van
Bieze Beerlegem.
De kerk werd op de grote feestdag versierd met groen en
bloemen . In de loop van de XVIIe eeuw worden er in alle paro
chies broederschappen van het H . Sacrament opgericht. Ook
te Balegem gebeurde dit vóór 1 734. Processies worden er rond
het midden van de XVI I de eeuw gehouden, op sacramentsdag,
op de kerkwij ding ( d .i . de zondag onder het oktaaf van 1 5
augustus ) , op het feest van de H . Jozef en op de zondag vóór
het feest van de H . Michaël ( 29 september ) ; men draagt er het
H . Sacrament en het beeld van St .-J ozef mee .

3. GODSDIENSTIG EN MOREEL GEDRAG VAN DE GELOVIGEN

Over het b ij wonen van de zondagsmis zij n er geen gegevens .
Wat d e paasplicht betreft luiden de berichten : Alle kommunice
renden vervulden hun paasplicht. Verslagen die wij vinden op
de dekenij blijven beperkt tot een twintigtal wat klachten
betreft .
In 1 602 onttrokken zich enkelen aan hun paasplicht om niet
nader vermelde reden en in 1 603 wordt er een echtpaar aan
geklaagd dat trouwens 's zondags in de kerk ook niet te zien
is.
In 1 608 doet zich het feit voor dat 25 personen van Balegem
en Scheldewindeke niet in orde geraakten binnen de gestelde
tij d omdat de pastoor te veel biechtelingen had. ( De pastoor
van Balegem was toen ook pastoor te Scheldewindeke ) .
In 1 63 1 en ook in 1 632 kommuniceerden niet allen, ze staan
aangetekend op een afzonderlij k blad zegt de deken en in 1 634
werden ze vermeld in de vergadering van de dekens. In 1 638
vervulden allen hun paasplicht uitgezonderd een drietal . In
1 653 zij n er alweer enkelen die de pastoor zal opgeven indien
ze zich met Pinksteren niet in orde stellen .
In 1 684 is er nog een die zich schuldig maakte aan o
en daarom niet biechtte.

rsp 1

In 1 685 kommuniceerden bij na allen, vier jaar later en ook
in 1 690 heeft de pastoor te klagen over een echtpaar dat zi h
niet goed gedraagt.
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In 1 724 twij felt hij aan een man die op eigen gezag geschei
den leeft van zij n vrouw en met een verdachte meid woont, tot
schandaal van de hele parochie, vermaningen blij ven zonder
resultaat .
In 1 746 onttrok zich een vrouw aan haar paasplicht, de lij st
van diegenen die slecht en schandelij k leven gevoegd bij het ver
slag van 1 7 1 8 brengt heel wat meer gevallen aan het licht .
Een vij ftal personen staan openlij k bekend als dieven en
onverbeterlij ke drinkebroers, zij dronken van 's morgens tot
's avonds en maakten van hun woning zelf een drankgelegen
heid.
Een van de schepenen is een ruziestoker die vele geschillen
veroorzaakt en dikwij ls de schuld is dat de parochie meer dan
rechtmatige belastingen betaalt . Een andere stookt de mensen
op om processen tegen elkaar in te spannen.
4. DE KERKELIJKE RECHTSPRAAK : 1 570-1795

( 11 )

4. 1 . De werking van de kerkelijke bestraffing in een bisdom
De bisschop bezit als drager van de rechterlij ke macht in
zij n bisdom, het recht voor zij n bisdom wetten uit te vaardigen
en te doen toepassen . Hij bezit de bevoegdheid een persoon
aan te duiden die in zij n naam recht spreekt bij niet-naleving
van de uitgevaardigde wetten . Bij het toezicht wordt hij ter
zij de gestaan door de deken en de pastoor.
De deken noch de pastoor bezitten ingevolge hun ambt enige
rechterlij ke bevoegdheid. Toch heeft de deken in de loop der
eeuwen een beperkte rechtspraak weten te verwerven. Deze
werd hem toegekend door de bisschop in wiens rechtsmacht
hij , met diens goedvinden, participeert. Ook de pastoors waren
enigszins bij de rechtsmacht van de bisschop betrokken, in
zover nl. dat zij moesten nagaan of de door de bisschop uitge
vaardigde wetten werden nageleefd, zij moesten tevens de
overtreders opsporen en een helpende hand verlenen bij het
uitvoeren van de vonnissen van de official iteit, het rechts
l ichaam door de bisschop ingesteld.
a. De pastoor
Het toezicht op de plichtsvervulling en de naleving van de
Kerkelij ke wetten door de gedoopten was op de eerste plaats
opgedragen aan de pastoor voor zij n parochianen .
Zowel door de provinciale concilies als door de verschillende
synodes werd aan de pastoors opgedragen toezicht uit te oefe63
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nen op de geloofspraktij ken en de geloofsbeleving van hun
parochianen . H iertoe moesten zij een l iber status animarum
b ij houden, waarin de deugden en vooral de ondeugden van
hun schapen werden opgetekend . Vandaar dat ook, bij veran
dering van woonplaats, een testimonium vitae een bewij s van
goed gedrag, van de vorige pastoor aan de nieuwe diende te
worden voorgelegd.
De pastoors moesten nagaan of hun parochianen de paas
biecht niet verzuimden en nominatim deze aantekenen die aan
deze verplichting voldeden. Zij moesten zich vergewissen of
hun parochianen regelmatig op zon- en feestdagen mis hoorden
en ook de zondagsrust onderhielden. Het was de pastoor, als
vertegenwoordiger van de Kerk, die toezicht uitoefende op het
naleven van de kerkel ij ke wetgeving op gebied van huwelij ks
moraal en geloofsbeleving.
Werd een van zij n parochianen in overtreding bevonden, dan
zal de pastoor hem eerst vriendelij k en daarna strenger, ver
manen zij n leven in overeenstemming te brengen met de voor
schriften van de Kerk. Uitdrukkelij k wordt op de vergadering
van de dekens te Antwerpen, op 2 augustus 1 6 1 3 , aan de
pastoors voorgehouden dat zij in het vervolg niemand mogen
aanklagen wegens niet-nakoming van de paasplicht, dan na
zelf eerst deze die in gebreke bleef te hebben vermaand ;
slechts hierna mag de aanklacht geschieden met een door de
pastoor ondertekend schrijven .
b . De deken
De aanklacht van de pastoor zal veelal hiërarchisch geschie
den. Ging de overtreder op de vriendelij ke en strenge verma
ningen van zij n pastoor niet in, dan werd hij , in de meeste
gevallen, opgeroepen om voor de deken te verschij nen, wan
neer deze op kerkvisitatie kwam. Deze liet veelal aan de verzui
mer van de paasplicht een zekere tij dsruimte nl. tot Pinksteren
of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, om zich met dit voorschrift
van de Kerk in orde te stellen. Bleef evenwel de vermaning,
j a, zelfs de oproep, zonder gevolg, dan werd de naam van de
schuldige langs de dekanale verslagen om, aan het vikariaat
van het bisdom meegedeeld.
D e deken bezat immers ook rechtsmach t over de gelovigen
van de kristenhei d waarover hij door de bisschop al aart priester of deken was aangesteld . In een brief van 1 0 eptem
ber 1 577 bepaalt aartsbiss chop Mathias Hovius de r chten an
de deken, nl. hen die de voorschr iften van de Kerk ni t ond r
houden aan te klagen en zelfs, geholpen door d burg rlij k
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macht, te doen aanhouden ; waar het gaat o m geestelij ken
geldt dit altij d, terwij l voor leken de overtreding van een ker
kelij ke wet of een gemengd geval wordt vereist. H ij verleent
( of bevestigt ?) hen ook de macht fornicationes et leviores
festo rum violantione te bestraffen.
Onder de bevoegdheid van de deken vielen de fornicatio
simplex zonder konkubinaat, de overtreding van de zondags
heiliging en -rust, huwelij ksbelofte en andere kleine overtre
dingen als herbergbezoek onder de goddelij ke diensten, dron
kenschap en kerkelij ke kultusvoorschriften . De deken kreeg
verbod te oordelen in huwelij ks- en kriminele zaken, tenzij
mits een speciale toelating van de bisschop .
Een derde van de door de deken opgelegde geldboeten, kwam
hem ten goede, terwij l twee derden naar de bisschop gingen .
Wie naar de pastoor of de deken niet luisterde ofwel voor
ernstiger vergrij pen in overtreding werd bevonden, werd naar
het geestelij k gerechtshof of de officialiteit verwezen . Zowel
de deken als de pastoor had verplichtiing, ten minste bij
geheime brieven, de publieke overtredingen en ergernisgeven
de excessen bij de officialiteit aan te klagen . Dat een " geheime
aanklacht " boven een publieke soms te verkiezen was, moest
Thomas Smolders, pastoor te Maarke, deken van het distrikt
Ronse ervaren . Immers op 6 april 1 637 stelde Jacques d'Hont,
die in beschuldiging was gesteld bij het geestelij k hof wegens
omgang met zij n meid, met kind tot gevolg, aan drie personen
voor, de voornoemde deken " te smij ten ende te slaan, midtga
.der te deur schieten en te brij nghen van levende ter doodt
en inghelyckx zij n pert ' ' .
c . De officialiteit
De overtredingen van de kerkelij ke wetten werden ten
gronde behandeld voor de officialiteit of het geestelij k gerechts
hof, dat werd voorgezeten door een officiaal, bij gestaan door
een promotor causae, een zegelaar, een griffier, een aantal
prokuratoren, advokaten en appariteurs.
De officiaal oefent in naam van de bisschop de rechtsmacht
uit. Hij vormt samen met deze slechts één rechtbank, zodat
beroep op de eigen bisschop onmogelij k is. Beroep tegen de
uitspraak kon al leen worden aangetekend vóór de officialiteit
van een ander bisdom, of geschiedde, wanneer beroep op Rome
werd gedaan, vóór een synodale rechter, nl. de prelaat van
Koudenberg, de abt van Grimbergen, de deken, de kantor of de
schatbewaarder van Sint-Goedele te Brussel, de deken van Sint
J akob te Leuven en de abt van Sint-Gertrudis te Leuven .
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4.2. Uitspraken met betrekking op inwoners van onze paro
chie ( 1 1 )
Officialiteiten : de godslastering.
In de meeste gevallen gaat het om beledigende uitspraken,
zelfs ketterse verklaringen die tot de gemengde zaken behoren
en dus zowel door de kerkelij k als wereldlij ke instanties kon
den worden berecht.
Uit het dekenaal verslag van 1 774 meldt de pastoor van Bale
gem dat er onder zijn p arochianen vele " gallice blasphemantes "
ZIJ n .
Overtredingen betreffende het religieuse leven : de paasplicht.
Petrus Baele, van Balegem, wordt gedaagd wegens het niet
houden van zij n p asen op zij n parochie. Sinds 3 maand komt
hij niet meer naar de mis en reeds 7 à 8 j aar liet hij zij n vrouw
in armoede achter. Tevens sprak hij ketterse taal.
Het sakramenteel leven :
Onderzoek tegen Lieven Bale, van Balegem, om reden dat
hij zijn broer liet sterven zonder biecht en sakramenten .
Overtredingen van de seksuele moraal en huwelijkswetgeving :
Het verbod iemand anders te huwen opgelegd aan de j ongen :
Petrus de Nil moet zij n huwelij ksbelofte met Elisabeth de
Moor, dochter van Judocus, van Balegem, nakomen en met
haar trouwen of een dotatie van 48 gulden per j aar betalen +
haar kind erkennen + 20 gulden kraamgeldkosten + 4 gulden
1 0 stuivers dementatiegeld per maand ( 1 8- 1 2- 1 705 ) . Hij gaat in
beroep .
Ontheffing huwelij ksbeloften : beslissingen van het geestelij k
hof
Peter van Hoyck, zoon van Marinus en Margriete de Vos,
dochter van Laureus, van Balegem.
Verzoek tot ontheffing :
Bernardus van de Velde, van Melle en Albertina Abraham,
weduwe van Joannes de Mulder van Balegem.
Incest of bloedschenn is : wegens bloed- en aanverwant chap
Gheraert Aelbrecht, van Balegem, en Guillemiene d Moor
worden ontslagen van aanverwan tschap en incest met d zelfd
penitentie.
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5. DE ARMENZORG
De zorg voor de armen is een taak die wij reeds in de Kerk
der eerste eeuw vaststellen . Te Balegem is dit zeker zo oud als
de parochie. Tot aan de Franse revolutie was de armendis in
feite het enige organisme dat zich met de armen inliet .
De hierna volgende laïcisering deed de openbare onderstand
ontstaan en verdrong de Kerk uit haar eeuwenoude positie als
officiële wel doenster. Bij het decreet van 2 1 .3 . 1 795 werd deze
zorg aan de gemeentebesturen opgedragen . Na de aanhechting
van ons land bij Frankrij k 1 . 1 0 . 1 795, werden ook onze oude
instellingen opgeheven. Zij hadden tot opdracht, de behoeftigen
bij te staan door onderstand te verlenen aan huis . Meestal
werd dit gedaan in natura : bedeling van brandhout, klederen,
levensmiddelen, opname in armenhuizen of uitbesteding bij
landbouwers . Deze opdracht werd ten laste gelegd van het wel
dadigheidsbureel door de wet van 2 7 . 1 1 . 1 796 en 1 0 .3 . 1 797 . ( 12 )
Op onze parochie verkeerde deze armenzorg in het begin van
de 1 8de eeuw in groot verval, niettegenstaande dat de pastoor
en de plaatselij ke heer gebonden waren op deze dienst toezicht
uit te oefenen . De armenzorg die toen onder de naam van
"
" Pleeg of Gebryck voorkwam, werd als dekmantel gebruikt
voor de bestaande mensenhandel .
Het uitbesteden van behoeftigen aan landbouwers was een
bron van inkomsten voor sommige ambtenaren en werd op
onze gemeente het laatst toegepast in het begin van de 1 9de
eeuw. Deze ambtenaren waren meer bekommerd om hun per
soonlij ke zaken dan om de armenzorg.
Aan deze toestand wilde pastoor Adriaan Schelin een einde
stellen. Op 1 6 maart 1 7 1 4 kwam men tot het besluit : betreffen
de de dag waarop de rekeningen van de kerk en de armen zou
den verantwoord worden en tegenover wie, hoe de kerk een
armenmeester zal aanstellen ; het purgeren van de sloten der
rekeningen van de kerk en de armen . Voornoemd besluit werd
uitgewerkt in de aanwezigheid van Jan De Corte, burgemeester,
Gillis Bale schepen, Joannes De Groote, kerkmeester en Pieter
de Cock. ( 13 )

5.1 . De rekeningen van de kerk en de armen ( 13 )
I n 1 686 was er een proces aan gang bij d e Raad van Vlaande
ren tussen de heer pastoor Germain De Paepe en de heer Mar
kies Van Rode, omtrent de aanstelling van de kerk- en armen
meesters .
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In 1 687 kwamen beide partij en tot een akkoord over de dag
waarop de rekeningen van de kerk en de armen zouden nagezien
worden, namelij k iedere eerste maandag van de maand j uli,
wanneer deze dag een heiligdag was, zou deze verschoven
worden naar de eerstvolgende werkdag. Voornoemde overeen
komst kwam terug in voege vanaf 1 7 1 4 .

5.2. Het aanstellen van de kerk- en armenmeesters ( 13 )
Er zouden steeds twee kerkmeesters en twee armenmeesters
aangesteld worden. Deze ambtenaren werden ook wel eens
Heilige Geest-meesters genoemd . Ieder j aar treedt de oudste
kerkmeester in dienst, af. De eerste H . Geest-meester werd
tweede kerkmeester. De tweede H . Geest-meester werd eerste
en er werd een tweede H . Geest-meester gekozen. De nieuwe
armenmeester legt de eed af in de handen van de baljuw.
Deze aanstelling had plaats ten overstaan van de heer van
Balegem en de pastoor en dit bij ordonnantie van de Raad
van Vlaanderen . De heren van Balegem waren J oncker Ignace
de la Tour et Tassis en de heer Meaulne Julfieq. Indien hierin
een wij ziging kwam diende men de pastoor te verwittigen.
Het was de pastoor die een van beide heren uitnodigde om
mede de aanstelling te ondertekenen, zij waren trouwens be
last met het toezicht.

5.3. " Het purgeren van de sloten " der kerk- en armenmeesters
( 13 )
Op 1 6 november 1 7 1 4 ontbood d e pastoor bij zich, d e bur
gemeester, schepenen, de kerk- en armenmeester. Samen zou
den zij naar een middel zoeken om de verschillende sloten van
rekening te " purgeren " en te doen betalen . Hierbij rekening
houdend met de in 1 608 uitgevaardigde plakkaten van Albrecht
en I sabella. De provinciale synode van het aartsbisdom Meche
len, gehouden op 26 j uni 1 607 en de statuten van het bisdom
Gent, uitgevaardigd door bisschop Antonius Triest . Dit alles ter
uit-v·oering bevestigd door de raad van Vlaanderen op 30 septem
ber 1 65 1 .
Iedere kerk werd hierdoor gebonden " het slot van zij n
administrati e te purgeren " . Oorlogen en onlusten waren de
oorzaak dat niet de nodige mensen gevonden werden om d ze
"
Baele, schepen werd in 1 7 1 4
" sloten in orde te brengen . Gillis
hiervoor voldoende bekwaam geacht. Hij werd door de p a toor
belast met de regeling van de ontvangsten der kerk n arm n.
Zoals Guillaine Buysse het reeds gedaan had voor de parochi
Scheldewindeke.
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In het boek met de rezoluties van de kerk- en armen zij n
ook de volgende ambtenaren opgetekend.

DATUM

20 juni 1 7 14

juni 1 7 1 5

1 755

KERKMEESTER

ARMENMEESTER

de Heer
van Balegem en de
Burgemeester

1 . Joannes
DE GROOTE

1 . Pieter
DE COCQ

de TOUR et TASSIS

2. Jan
DE BAKKER

2. L. Maarten
DE SMET

François
V. D. BERGE

1 . Jan
DE BAKKER

1 . L. Maarten
DE SMET

de TOUR et TASSIS

2. Pieter
DE COCQ

2. Joannes
SCHINKEL

François
V. D. BERGE

1 . Adrianus
DE WINNE

1 . Peterus
MAGERMAN

DU BOIS voogd van
de Tour et Tassis

2. " " " " " ..

1760

2 1 .4.1761 bij
de dood van
Carolus F.

1764

1766
bij het op
rust gaan van
A. DE MOOR

""" . . . . " ..

""

.

2. .

"."

."

1 . ."."""""".".""".""

1.

2. Carlolus
FOUQUART

2 . Livinus
V . D. BULCKEN

1 . Livinus
BAELE

1.

2. Joannus
RUMBOUT

2. " " "

1 . Hubertus
LOUWAERS

1 . Adrianus
DE MOOR

."

" "

""

".

N. ORBAN

.""."""."."""

""

"

""

" ""
.

"".

DU BOIS

" " " . " "" . " " " " "".

.""

" "
"

".""

"""

1

DU BOIS

.

de TOUR et TASSIS

Livinus
V. D. BULCKEN

Uit de hiervoorgaande lij st blij kt dat de ambtenaren enkel
vervangen werden in omstandigheden zoals, dood of ontslag.
Van het beurtelings omwisselen zoals voordien opgesteld kwam
niet veel in huis. ( 13 )
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Het toezicht over de armenzorg werd aan de gemeentebe
sturen opgedragen bij het decreet van de Franse Republiek op
2 1 .3 . 1 795 . Tot in 1 795 werd door de armenmeesters in al hun
geschriften de eigen streektaal het Nederlands gebruikt. Het
bewij s van toezicht werd door de landsdeken gewoonlij k in het
latij n geschreven . De Franse minister van B innenlandse Zaken
schreef in 1 796 dat de bedienden der landelij ke gemeenten die
de franse taal niet machtig waren dienen vervangen te worden.
Het is bij K .B . Willem I 1 8 1 9 dat de Nederlandse taal terug in
gevoerd werd.
Zoals uit bij gaande lij st blij kt zien wij dat tot aan de op
richting van de burelen van Weldadigheid geen sprake was van
leden van het armenbestuur, van voorzitters, secretarissen of
ontvangers . Men ken de enkel de armenmeesters die gelast
waren met de steunvedening en het opmaken van de rekenin
gen . ( 12 )
L . DE SMET

Wij danken E.H. J. De Brouwer voor de toestemming om enkele passages over
te nemen uit zijn werk : " Kerkelijke rechtsspraak in de bisdommen Antwerpen,
"
Gent en Mechelen tussen 1575 en 1796 .
Eveneens gaat onze dank naar dhr. J. De Cocker voor zijn toestemming tot overname
"
uit " Instellingen voor Armenzorg te Melsen .

70
Land van Rode Jaarboek 1975

(1)

R.A.G., Kerk Balegem, nr l l .
R.A.G., Dekenij Oordegem en Oosterzele.
( 2 ) Gemeente Balegem, verslagen van de gemeenteraad.
( 3 ) R.A.G" Dekenij Oordegem.
( 4 ) De Potter en Broekaert, Geschiedenis der Oostvlaamse gemeenten.
·

( s ) Balegem, Kerkarchief.
( 6 ) R.A.G" Kerk Balegem, nr 1 2 .
( 7 ) R.A.G" Kerk Balegem, n r 14-10.
( B ) R.A.G" Kerk Balegem, nr 1 ( nieuwe nummering ) .

( 9 ) R.A.G" Kerk Balegem, nr 3 .

( 10 ) R.A.G" Dekenij Oordegem e n Sint-Lievens-Houtem.
R.A.G" Kerk Balegem, nr 2.
( 1 1 ) De Brouwer, Kerkelijke rechtspraak in de bisdommen Antwerpen, Gent en
Mechelen tussen 1575 en 1 796.

( 1 2 ) De Cocker, Melsen, Instellingen voor Armenzorg te Melsen.
( 1 3 ) R.A.G" Kerk Balegem, nr 2.
Gelieve ermee rekening te houden dat intussen de archiefnummers van het Rijks
archief te Gent werden gewijzigd.
De volgende archiefstukken werden geraadpleegd :

Resoluties van de kerk en de armen 1 7 1 4- 1766.
Stukken betreffende de kerk, de parochie en de pastoors, 1680- 1 759.
Renteboek van de kerk, 1 66 1 .
Testamenten e n schenkingen, 1 709- 1840.
Verpachtingen van kerk- en pastorijgoederen, 1679- 1 780.
Stukken betreffende kerk- en p:istorijgoederen, 1683-1795.
Novale tienden, 1 684- 1 755.
Kerkrekeningen met Leemten, 1 7 19- 1772.
�Proces Germanus de Pape, 1 708- 1 7 1 1 .
Werken uitgevoerd aan de kerk, 1697- 1 8 14.
Verschillende processtukken, 1652-1 795.
Opgave van pastorijgoederen, 1 7 19-179 1 .
Proces Germanus de Pape.
Aartsbisdom Mechelen.
Dekenij Oordegem.
Aartsbisdom Mechelen
Dekenij O ordegem

M2 en M163, Staat van de parochiekerken.
Ml2, Dekanale verslagen, 1614- 58.
M 1 3 , Dekanale verslagen, 1659-1 774.
M252, Kopieboek van diverse akten.
Dekenij Oosterzele.
Dekenij O osterzele

MlO, Dekanale verslagen, 1 599- 1 6 1 3 .
M 174, Balegem, 1 565-1788.
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Wandeltocht doorheen Gentbrugge

Deze wandeling voert ons langs de Kasteelstraat, de Voor
dries ( Heldenplein ) , Mac-Leodstraat, Delorilaan, Voordries
straat, Grote Dries en Bosstraat .
We wensen deze wandeling aan te vangen bij het Braem
kasteel, dat van 1 946 tot 1 974 als gemeentehuis dienst deed.
De huidige gevel dateert van 1 908. Het middeleeuws kasteel
wordt reeds in 1 387 vermeld. In de loop der j aren werd het
aangeduid als : Braemkasteel ( 1 6 1 9 ) , Braamburgis ( Flandria
Illustrata ) , Huis van Kanunnik Triest. Het was een met een
sloot omgeven kasteel . Een deel van de sloot werd gevormd
door de Rietgracht.
In de veertiende eeuw was het eigendom der familie Braem
uit Gent . Ser Braem was balj uw-raadsheer in de Raad van
Vlaanderen . Rond de j aren 1 600 behoorde het kasteel aan de
familie Triest ; de eigenaar Karel Triest was de vader van de
kanunniken Jan en Nikolaas en tevens oom van de bekende bis
schop Triest. In 1 669 werd het aangekocht door Raadsheer
De Bock, na diens overlij den kwam het in het bezit van Abra
ham Théry. In 1 7 1 3 ging het over op Joachim Temmerman, in
1 734 op Albert Triest, achterneef van bisschop Triest . Nog
maals verkocht in 1 754 aan Karel Bouwens en in 1 767 aan
Judocus Clemmen . Deze laatste was een vriend van Li ven
Bauwens . H ij was de eerste die te Gent bedrukt katoen ver
vaardigde. Van hem komen de geweven taferelen die de vro ge
re trouwzaal versieren.
Tij dens al deze verwisselingen van eigenaar was ook het
domein uitgebreid en strekte zich uit tot de Oud Brus el ' g
en de Leemstraat ( nu F. Burvenichstraat ) , tot M 1 1 .
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De volgende eigenaar Pierre Regis du Rot, schoonzoon van
de vorige, verbouwde het kasteel zodat veel van het vroegere
voorkomen verloren ging. In deze familie kwam tenslotte het
kasteel aan Robert Groverman in 1 903 die het grondig veran
derde en het zij n tegenwoordig uitzicht gaf.
Zoals het gebouw heden in de schaduw van de autosnelweg
ligt, omgeven met de schamele resten van de eens zo prachtige
hovingen, is het een getuige ten laste van de eenzij dig-techni
sche, niets ontziende instanties die Gentbrugge hebben ont
luisterd. De twee enig mooie en zeldzame ceders zij n verdwe
nen, het grasperk vóór het kasteel is verkleind maar nog
omgeven door de zware ketting van een zeeschip, deze ketting
werd door Louis Lauwick, schoonzoon van du Rot, aangekocht
te Antwerpen.
Dat het kasteel ook eens getuige was van oorlogsgeweld, zou
blij ken uit een kroniek die verhaalt dat op 25 j uni 1 584 bij
schermutselingen tussen voorbijtrekkende soldaten hier 25
Spanj aarden gedood werden terwijl vele gekwetsten en gevan
genen achterbleven.
Even denken wij nog aan de Rietgracht. Dat was een vrij
brede gracht die de Opperschelde met de Neerschelde in ver
binding stelde om de eerste van het overtollig water te ontlas
ten en aldus Ledeberg, de Lede van St.-Pietersberg, het laagste
punt, van overstromingen te vrij waren. De Rietgracht vertrok
bij Mils, liep langs de Botermarkt, verder langs Naeyerskasteel,
het Braemkasteel en zo verder doorheen de Gentbrugse velden
naar de oude Schelde aan de Bosstraat. Heden is de Rietgracht
vervangen door betonnen kokers onder de E3.
Vertrekken wij verder noordwaarts langs de Kasteelstraat,
eertij ds een groene landelij ke dreef, heden verworden tot een
brede weg van druk verkeer, dan komen wij aan de Kleine
Dries of Voordries, een overoude driehoekige ruimte, eens
omgeven door een krans van kastelen .
Op deze plaats werd ( om de vier j aar) een vierschaar gehou
den . Veroordelingen werden hier uitgesproken en volksverga
deringen hadden hier plaats.
Uit de j aren vóór de eerste wereldoorlog herinneren velen
zich nog hoe hier in de meimaand de kinderen samenkwamen
om van hieruit, met takken en lintj es versierd, hun liederen
te gaan zingen bij de omliggende kastelen en 's avonds met een
gevuld mandje thuis te komen .
Twee kastelen zij n heden verdwenen, nl . " Het Kamp " van
Ridder Lefèvre de ten Hove en het kasteel van De Keyser de
la Kethulle, later Morel de Westgaver.
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Waar heden de lusthof " Pic-Nic " gelegen is, was voorheen
het kasteeltje van barones de Tserclaes, eigendom van het
Braemkasteel .
De twee overblij vende kastelen bevinden zich aan weerszij
den van de Mac-Leodstraat, rechts het kasteel Van den Hove,
later Bourdon, Verstraete, links het kasteel Speltinck. Naast
eerstgenoemde l igt, ietwat verscholen, een woning uit de zeven
tiende eeuw. Het is in zij n oorspronkelij ke stij l bewaard ge
b leven.
Het kasteel Speltinck dat tot 1 904 omgeven was door een bre
de sloot, in 1 830 bewoond werd door Neytens, toenmalig bur
gemeester van Gentbrugge, en tij dens de eerste wereldoorlog
door een brand geteisterd werd, staat op de grondvesten van
een zeer oud kasteel, vermoedelij k van Jamoigne waarvan de
oorkonden vermelden dat het in de nabij heid van het Braem
kasteel gelegen was . B ij het bouwen van een nabij gelegen villa
werden overigens oude, zware grondvesten gevonden die om
wille van de overdreven kosten niet verwij derd werden, zodat
de villa enkele meters verder van de straat werd gebouwd.
Volgen wij de Julius Mac-Leodstraat, vroeger de " Boeknot
dreve " , d .w.z. Beukenootdreef genoemd, dan zij n wij weer ge
tuige van de teloorgang van een prachtige weg waar nog enkele
bomen als anachronismen tussen moderne villabouw op hun
einde staan te wachten.
Midden de Mac-Leodstraat slaan wij rechts af en nemen de
Jan Delorilaan die feitelij k op de voormalige sloot van het
klein kasteeltj e naast Van den Hove ligt . Het is een stemmige,
geslaagde, rechthoekig verlopende straat die in de Voordries
straat uitmondt, recht tegenover de plaats waar tot in 1 970
de· hofstee van Victor Schaapmeester lag ; dat was een twee
honderd j aar oude hoeve waarnaast het kleinste huisj e van
Gentbrugge lag, bewoond door de oude Theresia met haar
zoon Isidoor.
Draaien wij nu links de Voordriesstraat in, dan volgen wij
ook hier een vroegere mooie dreef, ontdaan van haar 4 rij en
bomen, verbreed met het oog op mogelij k druk verkeer dat
evenwel .door de weg fangsheen de viaduct naast de autosnel
weg kon afgeleid worden. Wat deze eertij ds zo heerlijke ver
binding van Voor- met Achterdries zal worden wanneer de
in het vooruitzicht gestelde· aanplantingen zullen uitgevoerd
zij n, dient nog afgewacht.
Links van de Voordriesst raat treffen wij het verbouwde hui
van Frederik Burvenich, aangeduid door een kleine en in ietwat
vervallen toestand geraakte gedenkstee n tussen de haag. R cht
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daartegenover staat de woning van baron De Meulenaere. Vóór
1 9 1 0 was hij de bezieler van de folkloristische gebeurtenis
"
" het Zomerlief , bovendien was hij de bevelhebber van de
Burgerwacht.
Een eindj e verder bereiken wij de " Lindekens " , de vroegere
herberg bij Angeliek en Fons Verscheuren, het middelpunt
van het Zomerlief, waar tij dens de kermis op de eerste zondag
van Mei een danstent met een groot Mortierorgel stond ; dat
was de tij d van polka, wals, mazurka, striep, de tij d van een
"
"
" tsuurke bier met een " harde mastelle , van de rolbaan en de
makronkas, eenvoudige geneugten voor eenvoudige mensen,
waarop onze verwende tij d natuurlij k misprij zend neerkij kt .
Naast de Lindekens lag indertij d de b loemisterij Mussely.
Daarop volgde het kasteel van Bossu-Blommaert . Deze was een
der grootste grondeigenaars van de gemeente, hij bezat 55 ha
land en liet de St .-Antoniuskapel, heden St .-Antoniuskerk, in
de Van Houttestraat bouwen.
Tegenover de Lindekens was de hofstede van boer Hoste
gelegen. Een van zij n zonen was " de roste champetter " , de
eerste veldwachter van Gentbrugge.
Eindelij k komen wij aan de Grote Dries waar eeuwen gele
den de feestelijkheden gevierd werden. Wij beschikken nog
over het programma van een toneelspel in 1 767 op deze plaats
opgevoerd ( zie j aarboek v.h. Heemkundig Genootschap 1 97 1
blz. 1 1 4-1 23 ) .
Heden is de Grote Dries ingenomen door het SchÓ lierenhof
en een school. De vrij e ruimte volzet met hoogstammige bo
men werd aldus afgesloten . Dat gebeurde in de dertiger j aren .
Slaan wij links a f achter d e Grote Dries, dan bereiken wij
de Achterdries ook Slinken Dries genoemd, een brede straat
eertij ds ook afgezoomd met hoge canada's ; waar heden de
boerderij De Guchteneëre ingebouwd wordt om als het ware
een langzame verstikkingsdood te sterven . Deze hoeve was
de woning van twee burgemeesters van Gentbrugge uit de
vorige eeuw.
Keren wij terug naar de Grote Dries, dan kunnen wij de
Bosstraat volgen. Hier betreden wij opnieuw een van die eer
tij ds prachtige, maar heden gans vermoorde hoekj es van onze
gemeente. Het uitzicht wordt beheerst door het profiel van de
viaduct van de autosnelweg en de straat zal weldra gans recht
en breed, een comfortabele maar banale betonbaan geworden
zijn. Aan onze rechterhand ligt een villawij k, de verkaveling
van het vroegere domein Van de Velde. In 1 964 werd het kas
teel, benevens de mooie kunstmatige grotten, afgebroken . Het
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was toen een 1 50-tal j aren oud, gebouwd in een bosrij ke omge
ving bij het begin van de Kromme Bosstraat, met ten westen
de " Kampheuvel " waar vermoedelij k eens een Romeins kamp
gelegen was, ten noorden de uitgestrekte meersen met turf
putten waar tot 1 850 turf werd gestoken, in het oosten eiken
bosj es, in het zuiden de akkers van de " Doorewie " ( Doorn
weide ) in de Krekelstraat. In de huidige wij k ligt nog het oud
ste kasteeltje dat als zomerverblijf dienst deed. Aan de krom
ming van de Bosstraat kunnen wij nog de duiventoren en de
hoveniershuisj es zien die tot het kasteel behoorden.
Philippe Van de Velde en later zijn zoon Rector, waren grote
weldoeners van de gemeente. Zij lieten het St.-J ozefgesticht
bouwen op akkers die hun eigendom waren.
Verderop begon het groot bos, in oude kronieken ook het
verbrande bos genoemd, tot bij Heusdenbrug. In 1 840 waren
er nog 55 ha.
In de Bosstraat hebben wij links de Leeuw van Vlaanderen
straat, zij doorkruiste de Merestraat, ook J ansensdreef, ge
noemd, heden de Van B iesbroeckstraat. Hier lagen de uitge
strekte eikenbosj es één meter hoger dan de dreef gelegen. In
1 9 1 0 werden deze bosj es gerooid en de grond uitgezaveld. Op
die plaats verrijzen nu de huizen van de Gentbrugse Haard .
Wij volgen de bocht van de Bosstraat en komen aldus aan
de oude hofstee van Boer Janssens, ook " de Groene Bogaert "
genaamd, voordien was hier een rozenkwekerij gevestigd. Dat
was eens het lustoord der Gentenaars. Hierheen kwam men
van heinde en ver per vigilante tij <lens de zomermaanden
rij stpap of een mastelijnen boterham met boerenhesp eten.
Voor de kinderen was er een hippodroom waar men ezeltj e
kon rij den. Ook op boerenpaarden kon men een rit tot bij de
oude Scheldearm maken.
Links van het hof lag de Beukendreef naar de Oude Schelde.
Tij dens de oorlog 1 4-1 8 stortte hier in de haag van het hof van
Boer Janssens een Duits vliegtuig neer dat volledig uitbrandde,
zodat de sporen in de haag heden nog merkbaar zij n.
Dit gebied had ook veel te lij den van overstromingen . Tij dens
een der grootste nl. in 1 870, was het gans onder water gezet tot
bij de kapel op de Achterdries .
Wij keren terug in de richting van de Krekelstraat want he
'den i s de Bosstraat onderbroken door de berm van de E3,
hetgeen niet het geval zou geweest zij n indien men de viadu t
een vij ftigtal meter langer had gemaakt. Bij het begin van d
Krekelstr aat treffen wij nog de kleine bouwvallige hofstee aan
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van boswachter Bruneel. Later werd het bewoond door Schau
broeck die er een herberg " In de nieuwe Wandeling " hield ( zie
opschrift ) . Hier begon het groot bos.
Het was een heerlij k bos met hoge varens en braambesstrui
ken, waar het in de zomer fris was, waar vele vogelsoorten
nestelden. En daar doorheen liepen brede diepe beken en van
hieruit liep de Rietgracht naar de bocht van de Oude Schelde .
O p deze plaats bevinden wij ons o p peil 5 , dat is het laagste
punt van Gentbrugge. Tot Merelbekestation stijgt de bodem tot
1 5 m.
Dit groot bos verdween tij dens d e oorlog 1 4- 1 8 . In het bos
vond men oude grondvesten vermoedelij k afkomstig van het
klooster der Arme Klaren rond de j aren 1 200.
Hier kunnen wij waarlij k van een historische plaats spreken,
de oudste plaats die voor onze gemeente een uitzonderlij ke
betekenis heeft.
De meers, omsloten door een meidoornhaag wordt op oude
plannen als het " Land der Arme Klaren " aangeduid, gelegen
aan de uitmonding van de Rietgracht in de Schelde aan de
Kromme Bosstraat .
Nog tij dens het leven der H . Clara ( 1 1 93-1 253 ) werd dit
klooster te Gentbrugge gesticht rond 1 234 en gebouwd door
Willem van der Ameide en zij n vrouw. In 1 285 was het gebouw
reeds in zulkdanige bouwvallige toestand dat moest uitgezien
worden naar een ander gebouw. Dat werd gebouwd op de
"
" Gulden Meersch te Gentbrugge, nu B assij nwij k . Daar namen
de zusters de verzachte regel van Paus Urbanus IV aan ( 1 26 1 )
die hun toeliet renten en vaste goederen te bezitten, vandaar
de naam Rij ke Klaren.
Tij dens de E3-werken werd hier een Balegemse steen opge
graven, waarschij nlij k afkomstig van het oude klooster. Sedert
1 97 1 is deze steen verdwenen .
Wij overschrij den nu de Rietgracht, waartegen het oude
klooster aanleunde, en die nu geen dienst meer vervult als
waterafvoer voor de Opperschelde. Zo komen wij aan de hof
stede van Naard De Mol , aan de Oude Schelde gelegen. Daar
tegenaan is de herberg " In de zwarte Flasche " gebouwd waar
Barbara Kockers woonde . In die omgeving kwamen zelfs voor
aanstaande Gentenaars rust en verpozing zoeken . In de herberg
werden visgerief en karabij nen in bewaring gehouden ; want
in het helder water van de Schelde werd druk gehengeld, en in
de meersen ter hoogte van de Rietgracht stonden tronken
waaraan schietschijven gehangen werden. Toen later deze
tronken geveld werden, bleken zij nog vol lood te steken. Bar77
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bara deed zeer goede zaken : per week verkocht zij een vat
bier van 1 68 liter en vij f flessen jenever. Een " tsuurken" bier
kostte toen maar één cent !
Vóór de herberg stond indertij d een prachtige notelaar ;
deze verdween tij <lens de oorlog 1 4- 1 8, opgeëist voor het ver
vaardigen van geweerkolven.
Tegenover Naard De Mol woonde onze laatste en reeds
lang overleden welgekende wagenmaker Gomar Van Seymor
tier, zoon van de oude Adolf uit de Boerderij . H ij was een
meester in het vervaardigen van zware wielen voor steenwa
gens en driewielkarren. I k zie hem nog met zij n zware hamer
tussen de in het rond vliegende gensters. Naast hem baatten
zij n broers, Ernest en Odilon, een boerderij uit.
N aast de herberg van Barbara Kockers staat nog de hofstee
( voordien een bloemisterij ) van Stientj e (Augustinus ) Maer
tens. De grootvader langs moederszij de van Prof. Dr. Leon
Elaut . Indertij d trok hij , met alle boeren uit den Bos, partij
voor de kandidaat burgemeester Edmond Block, die opkwam
bij de verkiezingen van 1 890.
Block was liberaal en had in zijn programma de aanleg van
een kasseiweg van Boer Janssens tot Heusdenbrug opgenomen,
alsook een brug over de Schelde bij het Center. Volgens burge
meester De Guchteneëre zouden de boeren het nog wel hon
derd j aar met een aardeweg kunnen stellen.
Block won de verkiezingen en de kasseiweg werd in 1 895
aangelegd, dezelfde straatstenen die daar nu nog liggen .
Stientj e Maertens , een diep gelovig man, was kerkmeester en
deed als dusdanig elke zondag tij dens de hoogmis de omhaling.
Wegens het openlij k partij kiezen voor de liberaal Block, werd
hij ontslagen uit de kerkraad.
Eindelij k komen wij aan de oude hofstede waar Dolf Van
Seymortier geboren werd in 1 846. Hij was de zoon van Lean
der Van Seymortier, geboren in 1 780. Daar heb ik het oude
Gentbrugge leren kennen tij dens de winteravonden bij de
haard waar Dolf vertelde over de steenbakkerijen en het Bos
hout in ver vervlogen j aren. Daar werd mij voor het eerst de
liefde voor onze geboortegrond en zij n verleden bij gebracht
door die eenvoudige verhalen van onze gewone volk mensen.
Tegenover het hof vertrekt een wegel die naar de plaats van
de vroegere steenbakk erij voert. Vandaar kan men de akker
van het Boshout bereiken, de Paepestu kken, de Zelfme r , h t
n
Schotlam en de Maelcam pham . Van daaruit kan men nog
ck.
blik werpen op Conincksdon
G. WAE TEN
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