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' 
Ten geleide 

Dit vijfde j aarboek zet het tiende j aar van ons Genootschap 
in. Het moge een gelegenheid zij n om even een blik terug te 
werpen op de j aren die voorbij zijn,  tij dens dewelke het Heem
kundig Genootschap groeide en werkte om op onze gemeente 
iets uit het verleden te behoeden al was het maar de herinne
ring aan het concrete vroegere leven van een deel van ons 
volk .  

Te Gentbrugge was Gerard Waeytens sedert zijn jeugd in 
de weer om allerhande gegevens betreffende zij n gemeente te 
verzamelen, ook Walter Patoor en Richard Van Damme had
den reeds een poging ondernomen om het verleden van Gent
brugge te doorvorsen, en de resultaten van hun arbeid in een 
plaatselij k weekblad gepubliceerd. Het was een l iefhebberij 
als een andere maar die toch na de tweede wereldoorlog op 
tal van plaatsen aanleiding gaf tot het stichten van Heem
kringen. Gerard Waeytens had op deze wijze een unieke reeks 
foto's en dia's samengesteld. Met - deze laatste gaf hij soms wel 
een diamontage voor het publiek te Gentbrugge. Eens op een 
receptie in het gemeentehuis kwam zij n optreden ter sprake 
en in die beperkte kring werd gewezen op de behoefte aan een 
vereniging die de heemkunde in onze gemeente zou bevorde
ren. Een afspraak werd gemaakt en op vrij dag 10 mei 1968 
had een samenkomst plaats ten huize van Gustaaf Dekesel 
waarop Gerard Waeytens en Oscar Van Wittenberghe aanwe
zig waren, drie personen slechts, maar daar werden voor het 
eerst de concrete mogelij kheden besproken . Het gevolg was dat 
personen werden bezocht en contacten gelegd, en reeds op 
vrij dag 7 j uni .1968 had de stichtingsvergadering op het ge
meentehuis plaats ( destij ds nog het Braemkasteel ) .  De aan
wezigen waren : schepen Gustaaf Van Maldeghem, als gast
heer, verder alfabetisch : Gustaaf Dekesel, kunstschilder Ray
mond Dewaegenaere, Luc. Lekens, Walter Patoor, kunst
schilder Raf Van Cauwenberghe, Oscar Van Wittenberghe, Ge
rard Waeytens, Jozef Waeytens en Dirk Wamback.  
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Eensgezind werd tot de stichting overgegaan en spontaan 
werd Gerard Waeytens tot voorzitter verkozen, als sekretaris 
Oscar Van Wittenberghe . Van dat ogenblik af volgden regel
matig de vergaderingen elkander op, waarin statuten werden 
opgesteld, een programma uitgewerkt, enz. Het voornaamste 
probleem was wel de keuze tussen een tij dschrift of een j aar
boek. Tenslotte kwam men tot een tussenoplossing : een jaar
boek goed verzorgd uitgegeven, met daarnaast een eenvoudig 
gestencild berichtenblaadje. B leef nog de leefbaarheid en de 
financiële grondslag van het Heemkundig Genootschap, con
tacten met verschillende gemeenten van het Land van Rode, 
zoeken naar bereidwill ige medewerkers en werven van leden. 
Dat laatste l iep wel het meest vlot van stapel .  Spontaan sloten 
heel wat personen aan, dat was het beste bewij s dat er belang
stell ing voor het initiatief bestond. 

Begin 1969 was het Genootschap reeds aangesloten bij het 
Verbond voor Heemkunde . Dr Jozef Weyns,  de Verbondsvoor
zitter en tevens de bestuurder van het openluchtmuseum te 
Bokrijk, stuurde in zij n karakteristiek achttiende-eeuws hand
schrift zijn beste gelukwensen . Van nu af aan maakten wij 
ook deel uit  van het Provinciaal Verbond van Heemkundige 
Kringen in Oost-Vlaanderen, waarvan pastoor J .  De Brouwer 
voorzitter was . 

Tenslotte verscheen in januari 1 969 ons eerste bescheiden 
berichtenblaadje gevolgd door twee andere waarin onze akti
viteiten meegedeeld werden. Intussen werd ha"rd gewerkt aan 
een eerste j aarboek dat nog vóór het einde van dat jaar ver
scheen. Dat was voor het bestuur een ware triomf. 

Nu was de goede weg gevonden die de volgende jaren verder 
zou bewandeld worden : jaarlijks verschenen drie berichten
blaadjes en om de twee jaar een jaarboek. Het berichtenblaadje 
was evenwel àl te bescheiden en toen in januari 1 973 nr. 13 
aan de leden werd bezorgd wenste voorzitter Waeytens het 
over een andere boeg te gooien . In plaats van het blaadje 
kwam een l ij viger tij dschrift vier maal per jaar zodat einde 
1 977 reeds twintig nummers met heemkundige documentatie 
aan de leden ter hand gesteld zullen zij n .  

Onze aktiviteiten in de loop van die jaren wil len wij hier 
niet herhalen. Die aktiviteiten kan men opgesomd vinden in 
ons derde j aarboek ( 1 973 ) .  
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Het jaar 1 973 bracht ons : 

9 maart : voordracht van dhr. G . . Waeytens :  "De oude Klui " 

25 maart : bezoek aan het Heemkundig Mu eum te W tter n. 
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9 tot 1 1  juni : stand van het Genootschap in de handelsbeurs 

tij <lens de Sinksen.kermis aan het Arsenaal . 

11  juni : bezoek aan de kerk van Gentbrugge-Center en 

haar kostbaarheden ( dat dank zij de bereidwillige medewer

king van E .H .  pastoor D. Verroken ) ,  gevolgd door bezoek aan· 
het oude deel van het kerkhof, onder leiding van dhr. G.  
Waeytens .  

23 september : bezoek aan de abdij t e  Drongen e n  tentoon
stelling. 

6 oktober : bezoek aan het klooster van de zusters van 
Nieuwenbos, Lange Violettestraat te Gent.  

27 oktober : bezoek aan de Sint-Baafskathedraal, leiding dhr. 
L. Lekens. 

1 974 

2 februari· : diamontage over het klein Begij nhof door dhr. 
G. Waeyens en dhr. G. Dekesel . 

De jaren '74 en '75 waren kalm, bezoeken zij n hier niet te 
vermelden . 

In  1 976 werd de vroegere traditie weer opgenomen : 

30 mei : bezoek aan Balegem onder leiding van dhr. L .  De 
Smet. 

27 oktober : bezoek aan de Sint-Baafskathedraal onder lei
ding van Mgr. De Kezel . 

Naast deze aktiviteiten willen wij ook op de voordrachten 
en diamontages wijzen die dhr. G. Waeytens gaf op verzoek 
van verschillende verenigingen te Gentbrugge alsook in het 
Sint-J ozefgesticht voor de ouden van dagen. 

Een paar hoogtepunten in het bestaan van ons Genootschap 
waren ongetwijfeld :  
1 .  De herdenking van het honderdj arig bestaan van de paro

chiekerk te Gentbrugge-Center in samenwerking van geeste
lijke en burgerlijke overheid met inhuldiging van een ge
denksteen in de voorgevel van het kerkgebouw op 22 sep
tember 1 974. 

2.  De onthulling van een klein monument in de Bosstraat op 
de plaats waar in de dertiende eeuw het klooster der Arme 
Klaren stond en een monument in de Bassij nwijk als herin
nering aan het klooster der Rijke Klaren. Dat gebeurde 
j uist vóór de samenvoeging met Gent op zondag 26 dec . 1 976. 

Het plaatsen van deze drie gedenkstenen was mogelijk dank 
zij de welwillende steun van het Gemeentebestuur dat de wer
ken bekostigde. 
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Ons ledenaantal zal zeker ook onze leden belang inboezemen. 
Het spreekt vanzelf dat wij over een vaste kern trouwe leden 
beschikken, deze kern groeit  regelmatig, de laatste tij d zelfs 
in enigszins versneld tempo. Daarnaast zijn zoals in elke 

. vereniging, leden die na een tij dje om een of andere reden 
verstek geven . 

Het totaal aantal leden dat ooit tot op heden aansloot be
draagt 393. In  1 976 telden wij 303 daadwerkelij ke leden. Som
migen blijven wel eens achter wegens onachtzaamheid, zodat 
het een bepaalde moeite vergt die personen aan te schrijven 
of te bezoeken, doch verloren zij n diè niet . Ook zijn tot op 
heden een aantal leden overleden . Als aandenken wensen wij 
hier hun namen alfabetisch te vermelden : 
Dr. Bergez ( Gentbrugge ) 
Dhr. M .  De Coker ( Gemeenteraadslid Gentbrugge ) 
Dhr. G .  De Sitter ( Gentbrugge ) ,  rustend leraar, gedurende 

een paar jaren bestuurslid 
Dhr. P. De Winne (Gentbrugge ) 
Mevr. Dupont ( Gent ) 
Mevr. M .  Kokelaere ( Gentbrugge ) ,  deze dame schonk ons een 

Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dr. 

legaat onder vorm van een mooi gebeeldhouwde eiken 
zitkamer benevens enkele sierstukken 
J. Moeraert ( Gemeenteraadslid Gentbrugge ) 
E .  Moreau ( Ledeberg ) 
H .  Rigelle ( Gentbrugge ) 
P .  Roggé, dichter en historicus ( Gent ) 

Dr. R. Rombaut ( Sint-Amandsberg) 
Dhr. G .  Schockaert ( Gentbrugge ) 
Dhr. T .  Steyaert ( Gentbrugge ) 
Dhr. A. Van den Meersschaut, leraar, lic. wiskunde ( Gent-

brugge ) 
Dhr. A. Van de Woestij ne ( Gentbrugge ) 
Mevr. Van Effelterre ( Gentbrugge ) 
Dhr. E .  Van Hoorde ( Gentbrugge ) 
Dhr. F. Vercruysse ( Gentbrugge ) 
Dhr. R. Verhaest, burgemeester van Gentbrugge, dr. jur. 
Dr. P.  Verstraeten ( Munte ) 
Dhr. A. Waeytens ( Gentbrugge ) 
Mevr. Westerlinck ( Gentbrugge ) 

De ondervinding heeft ons geleerd dat bekendheid in ruim r 

kring van belang is voor het winnen van leden. Heel wat P r

sonen sluiten bij een eerste kennismaking aan wegen �un 

interesse voor hun gemeente en alles wat erop betrekk�ng 

heeft, maar doorgaans weten zij niet dat en heemkrmg 

bestond. 
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Er mag ook wel op gewezen worden dat voor ons Heemkun
dig Genootschap het ledenaantal van groot belang is wegens 
de kosten die onze publikaties vooral in deze tij den van hol
lende inflatie meebrengen, daarbij streven wij er naar de 
bij drage zo laag mogelij k te houden. Ook doet het bestuur 
een inspanning om alle nutteloze kosten zoveel mogelij k uit  
te schakelen zoals bv. door het vermij den van port e .d .  Vooral 
ons jaarboek betekent een zware post op het budget, maar 
onze finanties zij n gezond en wij zij n ervan overtuigd dat 
onze leden toch iets van waarde ter hand gesteld wordt . Het 
moet overigens geen geheim zij n voor hen dat het boek, op 
500 exemplaren gedrukt, een kostprij s vertegenwoordigt die de 
bij drage der leden gevoelig overtreft. Gelukkig ondervinden 
wij steeds steun vanwege de gemeenten Gentbrugge, Melsen 
en Balegem. Ook een provinciale toelage wordt onder de 
Heemkringen verdeeld volgens een puntenstelsel in verband 
met hun prestaties . 

Ter volledige informatie van onze leden wensen wij hier een 
korte historiek van het Verbond van Heemkringen in Oost
Vlaanderen aan toe te voegen. De stichter van het Verbond 
voor Heemkunde die gans het Vlaamse land overspant is Dr. 
Jozef Van Overstraeten, de vroegere voorzitter van VTB. Dat 
Verbond geeft een boeiend maandblad uit "Ons Heem", en 
overkoepelt vij f gouwbonden : West-Vlaanderen, Oost-Vlaan
deren, Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg. Jaarlij ks richt 
het een Landdag in ( meestal twee dagen ) .  Deze landdagen 
hadden plaats (aanvanklijk om de twee jaar te Bokrij k )  : 
1 957 : Bokrij k 1 968 : Sint-Amandsberg 
1 958: Wemmel 1 969: Bokrij k 
1 959: Bokrij k 1 970: Ieper 
1 960: Male 1 97 1  : Aarschot 
1 96 1  : Bokrij k 1 972 : Bokrij k 
1 962 : Sint-Martens-Latem 1 973 : Heist-op-den-Berg 
1 963 : Heist-op-den-Berg 1 974: Sint-Martens-Latem 
1 964: Bokrij k 1 975: Varsenare-Brugge 
1 965 : Aalter 1 97 6 : Overij se 
1 966: Asse 1 977: Bokrij k 
1 967 : Voerstreek 

Het Provinciaal Verbond voor Oost-Vlaanderen kwam tot 
stand in 1 964. Op een voorvergadering ( 2 1 - 1 1- 1 964 ) was initia
tiefnemer en gastheer Dr. M .  Grypdonck, inspecteur-generaal 
van de culturele diensten der Provincie Oost-Vlaanderen. Wa
ren daarbij aanwezig de heren : 
- Lic. Raf Van den Abeele, sekretaris-penningmeester van het 

Verbond; 
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- Dr. J. Wouters en J. Clinckspoor van Wetteren; 
-·Dr. J. Behets en R .  De Backer van Sint-Amandsberg; 
- W.  Daelman van Lede ; 
- Lic. R .  Van der Linden ( Bond der Oost-Vlaamse Volkskun-

digen ) .  

Op de vergadering een week later, 28-11-1964, waren volgen
de heemkringen de stichters van het verbond : 

1. HK Beveren-Waas ( R. Van Gerven en G. Willems ) 
gesticht in 1958 

2 .  HK Lede ( W .  Daelman en P. Verschelde ) 

3 .  HK Mere (A.  D'Hoker) 
4. HK "Jan Broeckaert" Wetteren ) 

gesticht 23- 1-1961 
gesticht 1- 9-1959 

( Dr.  J. Wouters en J. Clinckspoor) gesticht 1938 
5 .  HK "de Oost-Oudburg" Sint-Amandsberg e .a . )  

( Dr.  J. Behets en  A.  Verbeke ) gesticht 1- 4-1962 
6. HK "Marka" Mariakerke ( Gent ) 

( J. Braekeleirs ) 
7.  HK "Sylva Meentocht" Zaffelare 

gesticht 24- 2-1964 

H .  Van Hooreweghe en G. Puimège ) gesticht 4- 2-1961 

Verder waren aanwezig : R. Van den Abeele ( namens het 
Verbond ) en R.  De Backer die als sekretaris fungeerde, functie _ 

die hij ook in het vervolg waarnam. Met eenparigheid van 
stemmen werd· het voorzitterschap aan E .H .  J. De Brouwer 
aangeboden die reeds waardevolle 'heemkundige en histori
sche werken op zijn naam had. 

Vanaf deze stichting werden regelmatig nieuw gestichte krin
gen opgenomen. Deze opname gebeurde telkens op de voor
jaarsvergadering : 

- op 22-2-1969 : 
- 8. HK Land van Rode ( Gentbrugge e.a . )  

- op 7-3-1970: 
9.  HK Scheldeveld ( De Pinte e .a . )  

- 10. HK Land van Nevele 
- 11. HK "De ?ouvereinen" Lokeren 

- op 27-2-1971 : 
12 . HK Gent 
13 . HK "Triverius" Brakel 
14. HK "Braem" Elversele 
15 . HK Zele 
16 . HK Oud Wachtebeke 
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gesticht 7- 6-1968 

gesticht 4- 4-1969 
gesticht 8- 3-1969 
gesticht 1969 

gesticht 11- 1-1970 
gesticht 19- 5-1970 
gesticht 23- 8-1968 
gesticht 28- 3-1969 
gesticht 10-12-1967 
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- op 24-3-1972 : 

- 17. HK "Dronghine" Drongen gesticht 19- 8-1963 

- 18. HK "Morcelle" Moorsel gesticht 27-11-1970 

- op 23-2-1974: 

- 19. HK Wichelen gesticht 1958 

v.z.w. 1- 3-1973 

- op 8-3-1975: 

- 20. HK Schellebelle gesticht 7- 4-1973 

- op 6-3-1976 : 

- 21. HK "Filip De Pillecij n" Hamme 
- 22. HK Buggenhout 
- 23. HK Okegem 
- 24. HK "Het Syreentje" Waasmunster. 

Op 18 september 1976 werd het bestuur van het Provinciaal 
Verbond vernieuwd. Als voorzitter werd verkozen prof. Dr. 
M. Gysseling ( Sint-Amandsberg, Gent ) als sekretaris dhr. J:  Van 
Twembeke ( De Pinte ) .  

Eerlij kheidshalve dient vermeld dat hier of daar wel een 
heemkring werkzaam is , niet aangesloten bij het Verbond, 
zoals bv. de zeer verdienstelij ke Heemkring Gonda te Melle 
die reeds echt archeologisch werk op haar aktief heeft en een 
klein museum met vondsten uit eigen gemeente heeft ingericht . 

Elk jaar richt een der heemkringen de gouwdag 
'
in waarop 

de verschillende kringen en hun bestuur kunnen verbroederen 
en nieuwe denkbeelden uitwisselen . 

De eerste gouwdag had plaats te Sint-Gillis-Dendermonde op 
23-10-1965. Dat was de inzet van de tradit ie: Daarop volgden : 
15-10-1966: Wetteren 27- 5-1972: Gentbrugge 
16- 9-1967: Beveren-Waas 12- 5-1973: Lokeren 
26-10-1968: Lede 4- 5-1974: Mere 

6- 9-1969: Mariakerke 10- 5-1975: Elversele 
30- 5-1970: Sint-Amandsberg 16- 5-1976: Wichelen 

5- 6-1971 : St .-Mart .-Latem 15- 5-1977: Nevele 

In 1970 werd door het provinciaal Verbond voor het eerst 
de Reinaertprij s uitgereikt . Deze prij s bestaat uit een oorkon
de en een artistiek beeld van onze nationale Reinaert de Vos 
van de hand van beeldhouwer Firmin De Vos. Deze prij s heeft 
als oogmerk een hulde te bieden aan verdienstelij ke heemkun
dige werkers . 

De eerste aan wie deze prij s te beurt viel was voorzitter 
pastoor J .  De Brouwer om zij n uitgebreid heemkundig en hisfo
risch werk van grote waarde . 
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De volgende Reinaertprijzen, telkens uitgereikt ter gelegen
heid van de gouwdag, gingen naar : 
1971 : Dr.  M .  Gysseling omwille van zijn hoog-wetenschappe

lij ke toponymische bedrijvigheid. Geleerde van Euro
pees formaat, had hij kort tevoren de Baron Holvoet
prij s ontvangen. 
Op de landdag van dat j aar werd ook een Reynaertprijs 
aan Dr. J .  Weyns ( stichter en conservator van het 
openluchtmuseum te Bokrij k )  geschonken omwille van 
zij n uitzonderlij ke verdiensten en wetenschappelij k 
werk . 

1972: Dr. J .  Behets omwille van zij n talrij ke historische en 
heemkundige publikaties . 

1973: Dr. Wouters en R .  Van Gerven : twee baanbrekers van 
de heemkunde en op wier naam tal van publikaties 
staan . 

1974: Dhr. R .  De Backer : de steeds bedrijvige sekretaris van 
het provinciaal verbond die talloze initiatieven op zijn 
naam heeft . 

1975 : E.H.  Frans Penne : stichter van het Boerenkrijgmuseum 
te Overmere. 

1976: Dr. R. Van den Abeele : historicus en onvermoeibare 
werker en bezieler van het Landelij k Verbond.  

1977 : An toon Janssens : stichter-eigenaar van het heemkundig 
Rietgaverstede museum te Nevele. 

Al de hiervoor vermelde kringen publiceren regelmatig de 
resultaten van hun heemkundige bedrijvigheid en studie. Toe
gewij de personen .zetten zich daarvoor belangloos in.  Die uit
gaven en publikaties zij n in onze bibliotheek ter beschikking 
van onze leden . Vooral in onze t ijd  van vervlakking l igt hier 
een waardevol gebied van geestelij ke verruiming aan de bron
nen van onze eenvoudige volkse en Vlaamse eigenheid. 

0. VAN WITTENBERGHE 
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. Het kerkhof te Gentbrugge 

Elke oude parochie, elke gemeente heeft haar begraafplaats 
en wij mogen ons erover verheugen dat die gewij de plaatsen 
voor ons nog meer zijn dan wat zij betekenen in sommige 
hoog-industriële landen, waar hetgeen niet meer rendeert ook 
geen belangstelling meer verdient .  

Een kerkhof is veel meer dan het voor een oppervlakkige 
waarnemer schijnt  te zijn : een aaneenrijging van minder 
smaakvolle of pompeuze grafzerken waarachter een naam
loze afgeschreven mensenmassa schuil gaat.  

Afgezien van de problematische estetiek is een graf een 
schakel in een of andere familieketen die niet gelost wordt, 
die in vele gevallen verzorgd en gekoesterd wordt als een blij
vend protest van de levenden die niet kunnen aanvaarden dat 
de dood het laatste woord zou hebben . 

Een wandeling op het kerkhof toont ons allerwege vertrouw
de namen van personen die wij eens kenden, die tal van herin
neringen oproepen in . een vergezicht va,n vergankelij kheid met 
eeuwigheidswaarde. In die geest willen wij hier een beschrij
ving van het kerkhof te Gentbrugge laten volgen als een kleine 
handleiding voor wie eventjes wegwij s wil geraken in die 
schijnbare doolhof van gangen en wegels . Vooraf willen wij 
toch een korte historiek van het kérkhof schetsen aan de hand 
van de tegenwoordige plattegrond. 

De oudste docu_menten waarover wij beschikken tonen ons 
de kerk van Gentbrugge omgeven door een kerkhof, vanzelf
sprekend daar men oorspronkelij k de overledenen in de scha
duw van de kerktoren wilde te ruste leggen in afwachting van 
de Opstanding. De godsdienstige zin van leven en dood werd 
door iedereen zonder uitzondering aanvaard en het was een 
noodzaak elke overledene in gewij de grond te begraven. 

Ook in een stad zoals Gent trof men een kerkhof aan rondom 
de kerk van St .-Niklp.as, rondom de kerk van St .-Baafs enz. 

Onder Keizer Jozef II van Oostenrij k, werden in 1 784 de 
begraafplaatsen in de steden afgeschaft, onder voorwendsel 
dat deze plaatsen besmettingshaarden zouden zijn .  
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Tengevolge daarvan richtten de parochies St .-Baafs, St .-Ja
kobs en H .  Kerst samen een kerkhof op langs de Dendermondse 
steenweg. Terwij l de St .-Niklaas- en St .-Michielsparochies 
een kerkhof openden in de De Smetstraat . 

Van het eerste kerkhof blijft heden vrijwel niets meer over. 
Op de plaats van het tweede is heden een speeltuin aangelegd 
waar men aan de rand nog oude grafstenen langs de muur 
geplaatst kan aantreffen . 

I n  1872 besloot de Gentse magistraat één enkele begraaf
plaats aan de Brugse Poort aan te leggen voor de ganse stad. 

Daar dit laatste kerkhof niet gewij d werd, in verband met 
de toenmalige antiklerikale politiek, verkozen vele katholieke 
ingezetenen van de stad Gent hun doden te Gentbrugge of te 
Sint-Amandsberg te laten begraven l iever dan op het toen 
zogenaamde "Geuzenkerkhof" . Dat verklaart het groot aantal 
Gentenaars dat op de kerkhoven van Gentbrugge en Sint
Amandsberg rusten . 

Een eerste uitbreiding van het kerkhof van Gentbrugge had 
plaats in 1869 tengevolge van de afbraak van de oude kerk 
terwij l de aangekochte percelen voor de bouw van de nieuwe 
kerk ook een bepaalde ruimte aan de begraafplaats toevoegden. 

Aanvankelijk ging alles goed, maar spoedig dreigde het kerk
hof te Gentbrugge te klein te worden. Ons gemeentebestuur 
besloot derhalve op 21 juni 1877 een taks te heffen op de 
parochianen van St .-Anna die alhier begraven werden. 

In datzelfde jaar schonk dhr. Van de Velde en een jaar later 
mevr. de Meester de Ravenstein ( geboren I dalie Van den 
Hecke de Lembeke)  een terrein aan de kerkfabriek met een 
gezamenlij ke oppervlakte vah 87 a 30 ca waarvan 7 a van eerst
genoemde. De gemeente voegde daarbij de gronden der oude 
pastorij ( fig. blz.  19) in de Kouterstraat ( gemeente-eigendom ) 
bovendien een perceel grond aangekocht vmi de "Cottonière 
de Braine le Chateau" en een hoekje verkregen van de Papier
fabriek, al les samen 1 ha 10 a 36 ca. 

In het geheel bedroeg de oppervlakte van het kerkhof dus. 
nagenoeg 2 ha of 20.000 m2, waarvan een groot deel aan de 
kerkfabriek toebehoorde. 

Intussen werd de vraag naar "eeuwigdurende grondafstand" 
zo groot dat het Gemeentebestuur opnieuw moest optr d n. 

Op 6 november 1877 werd besloten dat , gezien de kerkfabri k 
eigenaar was van het kerkhof en de gemeente er de la ten an 
afsluiting, onderhoud enz. van te dragen had, in h t r olg 
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voor grondafstand een som van 30 fr. per m2 zou betaald wor
den voor een overleden inwoner der gemeente en 50 fr. per in2 
voor vreemdelingen. 

Tussen de twee eigenaars ( Gemeente en Kerkfabriek) werd 
in 1 878 een overeenkomst gesloten steunend op het dekreet 
van 23 Prairial jaar 1 2  ( 1 2 j uni  1 804 ) die bepaalde dat de 
onkosten van onderhoud, afsluiting enz. voor gans het kerkhof 
ten laste vielen van de kerkfabriek, terwij l de Gemeente er het 
recht van politie en toezicht zou op uitoefenen. De opbrengst 
van het kerkhof : putgeld, kelders, enz. zou verdeeld worden 
tussen Gemeente, Kerkfabriek en Commissie van Openbare 
Onderstand, elk voor. 1 /3 .  

In  1 896 stond de Kerkfabriek aan de  Gemeente het kerkplein 
af in rui l  waarvoor de Gemeente een strook betwiste grond 
afstond aan de ingang van het kerkhof, tevens de straat· vóór 
en rond het kerkplein zou kalseien en een ij zeren hekken 
naast de kerk, als toegang tot het kerkhof plaatsen. De kerk
fabriek bleef eigenaar van de straat vóór de kerk gelegen, doch 
zou die nooit afsluiten . Daartegenover verbond zich de Ge
meente, nooit ,  hetzij door kermissen, hetzij door enig ander 
middel of oorzaak, de toegang tot de kerk te belemmeren. Tot 
slot was de kerkfabriek ermee akkoord dat haar toelage niet 
zou vermeerderen door het feit dat de gemeente het kerkhof 
zou uitbreiden. 

Deze toestand bleef onveranderd tot 1 937. Toen nam het 
gemeentebestuur alle kosten van onderhoud, afsluiting enz. 
van het kerkhof op zich mits aan de Kerkfabriek en aan de 
COO een forfaitaire vergoeding van 1 5 .000 fr. per j aar te beta
len. De Kerkfabriek van harentwege stond de nodige grond af 
voor de verbreding van de Kouterstraat. 

· 

In  1 938 werd de zaak definitief geregeld toen de Kerkfabriek 
afstand deed van al haar eigendomsrechten op de gronden die 
ze tot dan toe op het kerkhof had . Van dat ogenblik af werd 
de Gemeente eigenaar van gans het kerkhof 1 ha 93a 1 0  ca en 
behield de Kerkfabriek alleen de grond waarop de 

·
kerk staat 

met daarrond een strook, in totaal 20 a 20 ca. 

Intussen had het gemeentebestuur in 1 924 een groot lang
gerekt perceel langs de Schelde aangekocht met een brede en 
een smal le uitloper naar de Kouterstraat, de oppervlakte 
bedroeg 3 ha 65 a 41 ca en werd langzamerhand volgens de 
noodwendigheid in gebruik genomen . 

In 1 958 werd daaraan een deel van de gronden der voormalige 
papierfabriek toegevoegd nl .  : 36 a 00 ca. 
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Tenslotte kocht de Gemeente nog twee percelen in· 1 968 en 
1969 een van 75 a 82 ca en een van 1 0  a 35 ca, door dat laatste 
perceel reikt het kerkhof nu tot de weg die naar de Schelde 
leidt en ter hoogte van de J. Van Biesbroeckstraat begint. 

De volledige oppervlakte bedraagt dus heden ten dage: 
6 ha 80 a 68 ca. 

Wij moeten nederig bekennen dat onze begraafplaats te 
Gentbrugge niet kan bogen op een schare uitgelezen doden 
zoals het kerkhof te Sint-Amandsberg. Een vergelij king met 
het Campo Santo in dat opzicht is inderdaad uitgesloten . Daar
voor is de ligging ongetwij feld verantwoordelij k:· achter de 
Schelde, in een uithoek gelegen, toen ·nog geen spraak was 
van de brug over de Schelde, kon het wel moeilij k anders 
of de elite van Gent moest wel ·de voorkeur geven aan Sint
Amandsberg waar de begraafplaats langs een der voornaamste 
verkeerswegen lag die uit Gent vertrekt .  

Niettegenstaande kunnen wij te  Gentbrugge toch enkele 
graven aanwijzen van figuren die het louter plaatselij k vlak ver 
overstijgen: Louis Van Houtte, Emiel Hullebroeck, Oscar De 
Gruyter." 

Bovendien mogen wij wel beweren dat het kerkhof te Gent
brugge een der meest verzorgde begraafplaatsen uit het Gentse 
is .  Misschien is dat juist de oorzaak van het gemis aan een 
eigen karakter. 

De grafmonumenten ·vertonen er, naargelang de periode 
waarin zij geplaatst werden een verschillende "architektuur" 

die wij niet bepaald stemmig of estetisch kunnen noemen. 
Soms vinden wij er wel eens pogingen tot overdadige luxe. 
Maar evenals in onze straten is het moeilij k er een passende 
harmonie te herkennen. Een eigen voorkomen vinden wij 
enigszins in het oudste deel van het kerkhof waar een aantal 
grafstenen uit de vorige eeuw nog een eigen cachet vertonen 
en getuigen van een bepaalde oorspronkelij kheid en familie
geest. 

Het oudste kerkhof was zeer klein zoals trouwen in elk 
landelij k dorp . De oppervlakte was amper twee maal .groter 
dan die van de kerk . 

Nadat de oude kerk was gesloopt in de zeventiger jarèn an 
<le vorige eeuw werd de vrijgekomen ruimte ook als b graaf
plaats gebruikt, terwij l grafstenen in de kerk of t g n d 
kerkmuur een andere plaats kregen. Waar h t altaar an d 
oude kerk eens stond werd een arduinen krui opgeri ht,  d t 

is op het einde van de wegel die begint bij h t h kk n t g n
over de Kerkstraat (dit hekken i b t ndig g lot n). 
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4 

1 

...--------� KOUTERSTRAAT 

\ \ ) r------_ 

Kaart van de uitbreidingen van het kerkhof te Gentbrugge (sectie A, nr . . .  ) 

Van elk perceel geven wij het kadastraal nummer, het jaartal waarin het eigen
dom der gemeente werd en de oppervlakte. 

1 .  424 d ; 1 846 ; 84 a 70 ca ; dit perceel werd indertijd gedeeltelijk in beslag 
genomen door de vroegere pastorij . 

2. 422b ; 1 878 ; 1 8  a 10 ca ; dat was de grond van het oude kerkhof waarop zich 
ook de oude kerk bevond. 

3. 419r; 1 896 ; 4 a 70 ca. 

4. 432m ; 1924; 3 ha 65 a 41 ca. 

5. 420f; 1938 ; 85 a 60 ca. 

6. Deel van 430 p; 1958 ; 36 a. 

7. 439r; 1968 ; 75 a 82 ca. 

8. 432h; 1969 ; 10 a 35 ca. 

Totale oppervlakte : 6 ha 80 a 68 ca. 

Een bezoek aan het kerkhof in zijn tegenwoordige toestand 
met de aanduiding van de grafstenen die ons belang kunnen 
inboezemen zal in onze volgende tij dschriften uitvoerig behan
deld worden. 

De toestand rond het midden van de vorige eeuw kennen wij 
heden nog nauwkeurig dank zij het werk "GRAF- EN GEDENK
SCHRIFTEN DER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN" ( Gent 
1 866 ) waarin Gentbrugge behandeld wordt door Baron Jules 
de Saint-Genois.  Die verhandeling drukken wij op de volgende 
bladzij den over omwille van de waardevolle gegevens en ten 
gerieve van onze belangstel lende leden . 

G. WAEYTENS 

1 9  
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Uit  
GRAF- EN GEDENKSCHRIFTEN 

DER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

De gemeente Gentbrugge is tegen de stad Gent gelegen en 
daervan s lechts door de Schelde afgescheiden . Zy maekte voor
heen deel van het land van Rode ( zie Gontrode ) ,  en behoorde 
in de middeleeuwen aen dat deel van het graefschap Vlaende
ren, dat van het Keizerrijk leenroerig was. 

Wat de geestelyke overheid aengaet, hing Gentbrugge van 
het bisdom Kamerijk af, tot de inrichting van het bisdom van 
Gent in 1 555 .  

Men vindt di t  dorp in de oudste geschiedkundige bewijsstuk
ken van Vlaenderen vermeld. Zijn naem is uit twee woorden, 
die zynen oorsprong gemakkelijk uitleggen, samengesteld: 
Gent en brugge, omdat er vroeger op den stroom eene brug 
bestond die Gentbrugge aen de stad Gent verbond. 

De heeren De Potter en Broeckaert hebben eene breedvoerige 
beschrijving dezer gemeente gegeven in hun verdienstelij k 
werk : Geschiedenis van de Gemeenten der provincie Oost
Vlaenderen, deel I .  Gent ,  1864, in-8°. 

Volgens Castillon waren er slechts 300 kommunikanten te 
Gentbrugge, in het jaer 1 7 1 2  ; heden beloopt de bevolking 
aldaer tot 2050 ; de uitgestrektheid der gemeente is van 733 
hektaren. 

Men ziet er talryke lusthuizen en kasteelen, onder de welke 
het slot Rattendaele, de familie des graven de Thiennes toebe
hoorende, dat nog zyne oude uitterlyke gedaente heeft bewaerd. 
Dit gebouw is gegraveerd geweest op den boord der kaert van 
Gent, door Hondius vervaerdigd ten jare 1 6 1 2 . 

De heerlijkheid Gentbrugge, die verscheidene leenen en 
leenroerige wyken vervatte, heeft opvolgentlij k den eigendom 
uitgemaekt der familien de Rode, de Brune, Boeve en Mael
camp. 

Op het grondgebied van Gentbrugge, ter plaetse genoemd 
Gulden-Meersch, rees eertijds een klooster van nonnekens,  
Ryke-Klaren gezeid, op,  niet ver van de Schelde, en ten jar 
1 285 gebouwen. Het werd afgeschaft en ten tyde der Neder
landsche beroerten ( 1 578 ) afgebroken. In de nabyheid zag 
men ook een godshuis ,  dat den naem van 't Hof-te-Sinte-Clara 

droeg en door broeders onderhouden werd. Dit ge ticht er
dween in denzelfden tij d. 

Gentbrugge, zoo men beweert, heeft ook har kam r an 
Rhetorika gehad. 
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Wat het geestelyke betreft , had dit dorp eene kapel waer 
men reeds te rekenen van de XIP eeuw de mis vierde. Doch 
het is slechts in 1 366 en 1 367 dat men het onder den naem van 
parochie ziet te voorschij n komen. Omtrent dit laetste jaer 
werd dit gebouw verbrand, te gelij k met de cel , aldaer in het 
kerkhof opgemaekt en in dewelke eene geestelyke dochter, 
Catharina Karrembroec genaemd, haer verblij f had gekozen. 

De abt van Sinte-Baefs, welke het patronaet over die parochie
· 

uitoefende, gebood die twee gebouwen wederom op te maken. 
Misschien dagteekent de hedendaegsche kerk, de heilige Maegd 
en den heiligen Antonius toegewij d, van het tij dstip dezer 
herbouwing. Deze kerk heeft overigens, wat de architektuer 
aengaet, geen der minste verdiensten ; eene beuk met kruisbeuk 
of transept en een vierkantige koor, zie daer hare hedendaeg
sche gedaente. Dit laetste deel en een gedeelte van den beuk 
schynen aen het oorspronkelijk gebouw, waervan wy gesproken 
hebben, te behooren. 

De kerk is opvolgentlij k vergroot geweest ,  maer het oude 
deel daervan is zoo dikwij ls  veranderd, dat men er den bouw
stij l niet kan van vaststellen . De muren zij n uit dikke onregel
matige steenen, zoogezeide veldsteenen, samengesteld. Het 
overige is van hedendaegschen trant .  Een torretje, zonder 
uerwyzer en met schalien bedekt, rij st in het midden der kerk 
op. De klok, waerop het jaer 1 625 staet, draegt de wapens van 
den bisschop Antonius Triest. 

De schildery van het hoog:altaer is van Erasmus Quellyn en 
is goed bewaerd. Zij werd ten jare 1 568 vervaerdigd ; zy ver
beeldt de Predikatie der Apostelen. De veertien kleine tafereelen 
van den Kruisweg zijn van den brugschen schilder Garremyn, 
welke ook de 0. L.  V. ,  het kind Jesus dragende, aen den zyde
altaer links, heeft uitgevoerd. Eene zilvere remonstrantie, met 
weinigen smaek ten jare 1 850 hersteld, draegt het jaer 1 543 . 

Op het kerkhof ryzen talryke hedendaegsche praelgraven. 
De oudste grafsteenen, uit den vloer voortskomende, zijn in de 
buitenmuren en in den vloer der sakristy gemetseld. Eene 
schoone blauwe zark, van het begin der xve eeuw, is in den 
zydemuer der kerk vastgemaekt ;  hy verbeeldt twee priesters, 
natuerlyke grootte,  halve hoogte gebeeldhouwd. Het daerop
staende opschrift is byna onleesbaar, doch heeft men er den 
tekst van kunnen herstel len. Wy geven hierna dit opschrift. 

Wy zul len hier byvoegen dat deze kerk, die onvergenoegend 
is geworden voor de hedendaegsche bevolking, eerstdaegs door 
een grooter gebouw zal worden vervangen. 

Gent, february 1 867. 
J . D. S . G. 
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Gentbrugge 

N° l * .  Vóór de communiebank (1) ,  rechts, aen de zyde van den 
Epistel, ziet men, op een ruitvormig wit marmer, het vol
gend opschrift : 

Hic j acet 
Reverendus 

Dominus Franciscus VERTIERT, 
Ecclesire hujus dignus Pastor quam 

et Pastoralem Domum ampliavit egregie, 
tria Anniversaria in perpetuum 

fundavit cum distributione panum, 
obiit anno regiminis 26, retatis 

62, die 8 octobris 1 738. 

Requiescat In Pace. 
Amen. 

( 1 ) Wy bepalen hier voor de elf eerste grafschriften de plaetsen waer zy nog lagen 

in 1 851, als de vloer der kerk van Gentbrugge vernieuwd werd. 

N° 2*. Nevens den voorgaenden steen, gelijk ruitvormig mar
mer, in eenen blauwen steen gevoegd : 

Se pul ture van eerweerden Heer 
Petrus VAN BUTSELE ( 1), 

pastor dezer prochie, 
overleden den 30 october 1 702 . 

R. I . P. 

( 1 ) Petrus Van Butsele was pastor te Wondelghem van 1679 tot 1682, en te 

Vinderhaute ten jare 1687 ; waerschynelijk van deze laetste parochie trad hy in 

de pastory van Gentbrugge. In de doopregisters en andere boeken te Wondel
ghem, is zijn handteeken : P. Van Budtsele. 
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N° 3 * .  Nevens den voorgaenden zark, op een ruitvormig wit 
marmer : 

D. O . M.  

Hic  jacet Rdus Adm Dominus 
Jacobus DE BRAUWERE, 

Pastor hujus Ecclesire annis 1 7  
vigilantissimus migravit 1 3  xbrls 

anno 1 695, retatis 52.  

Requiescat In  Pace . 

N° 4* . Nevens den voorgaenden, op een gelijk wit marmer, in 
eenen blauwen zark gevoegd : 

D. O . M. 

Sepulture 
van den eersaemen 

Judocus GHYSELS, f" Cornelius, 
uyt Denderhautem ( aldaer 
in huwelyk geweest met 

Catha VAN MUYLEM, fa Joannes ) ,  
overleden den 20 sbcr 1 78 1 ,  oud 74 

jaeren 4 maenden. 

Al die dit opschrift comt te lesen, 
Wilt deze ziel gedagtig wesen, 
Ende seggen met een groot oodmoet, 
ö Jesu dees ziel genade doet . 

R. I . P. 
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N° 5 * .  Nevens den voorgaenden, wit marmer, in eenen blauwen 
steen gevoegd : 

Sepulture 
van den seer Eerweerdigen 

Ignatius COSMAN, f8 
sr Jan, Bass. Form. in de H .  Godts

geleertheyt, Notaris Apostelick, 
Pastor geweest der prochie 

van Vyve-St-Eloy, 1 3  j aeren 
en alf, ende van dese ten tyde 

van 33 jaeren, overleden den 1 7  
Maerte 1 77 1 ,  oudt 73 j aeren. 

Gefondeeit synde tot lavenisse 
van syne ziele, ses solemnele 

Missen j aerlyckx, ende eeuwich 
met Broodt voor den Armen. 

Die dit leest seght met devosie, 
dat hy rust in vrede. 

N° 6 * .  Nevens den voorgaenden, op een gelijk marmer, in 
blauwen steen gelegd : 

24 

Sepulture 
van den Eerweerden Heer 

Joannes-Baptiste 
MESTAGH, gebortig van Russe
leëde, f8 Jacobus, ende Joffrouw 

Marie-Chatrina Cosman, 
in syn leven Disvieter tot 

Wasmunster ende Onderpastor 
tot Beveren by Antwerpen, 

ende Onderpastor tot Knesselaere, 
overleden tot Gend, den 

20 Meye 1 8 1 6, in den ouderdom 
van 86 j aeren. 

Bidt voor de ziel . 
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N° 7* .  Nevens den voorgaenden, op een gelijk marmer, in 
eenen blauwen zark gevoegd : 

Sepulture 
van Heer ende Meester 

Petrus-Jacobus VAN DOORESELE, 
Presbiter, in syn leven onderpastor van s•e 
Salvator, geseyt H .  Kerst ,  overleden den 
29 ·April 1 77 1 ,  in den ouderdom van 3 1  

jaeren, P Pieter en de Jo0 Elisabeth Vander 
Stocke, respectivelyck begraven in 

· 

dese kercke, ende de gonne van 
Laerne ; hebben achtergelaeten boven 

den voorseyden onderpastor, noch vier 
kinderen, te weten Joannes-Franciscus, 

overleden tot , ende 
Livinus-Jacobus Van Dooresele, 

overleden tot 
Alsmede Anne-Marie, overleden 

ende tot Laerne begraven. In houwelyck 
geweest met Livinus Seghers . 

Mitsgaders Isabelle-Livine Van 
Dooresele, overleden tot 

R . I . P . 

N° 8 * .  Nevens den voorgaenden, ter linker zyde, naest het 
Evangelie, vóor de communiebank, op een wit marmer, in 
eenen blauwen zark gelegd : 

Sepulture 
van 

Jacobus VAN DOORESELE, 
getrauwt geweest met 

Magdalena VAN KERSGA VER, 
t'saemen geprocreëert hebbende thien 

kinderen, te weten : 
Franciscus, Catharina, Livinus, 
Petrus, Marie-Anne, Isabelle, 

Religieuse vicaresse in de Conceptio
nisten, Joannes, Adriana, alle 

overleden, ende Servaes-J oseph, 
noch in 't leven ; ook Catharine overleden. 
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De selve 
Magdalena VAN KERSGA VER 

is in tweeden huwelycke getrede 
met Joannes-Franciscus STEVENS, 

ende hebben t 'saemen gewonnen 
J oanna-Carolina ende J udoca-Petro

nelle, oock beede overleden anno 1 782. 

R . I . P .  

N°  9*. Vóor den trap van den Predikstoel, op een wit marmer, 
m eenen blauwen steen gevoegd : 

Sepulture 
van 

sr Judocus CRIEL, f" 
Franciscus, borgemeester deser 
parochie den tyt van 36 jaeren, 

overleden den 1 7  xb r 1 760, oudt 73 jaeren . 
Ende van 

Joe Joanne DE BUCK, fa 
Guilu", syne huysvrouwe, overleden den 

26 Meye 1 769, oudt 67 jaeren. 
T'samen in houwelyck geweest 47 
jaeren vier maenden. Geprocreëert 

hebbende x kinderen, waervan noch 
in 't leven zijn : 

Jo" Joanne-Livine, 
Jo0 Marie-Joanne, in houwelyck 

met sr Franciscus ( 1 ) De 
Somere, 

Livine-Thérèse, in houwelyck 
met sr Franciscus 

Hebbelinck, ende Heer Franciscus, 
Licentiaet in de Medecynen, in houwelyck 

met Jo0 • • • •  ( 2 )  Haemel inck. 

Bidt voor de zielen . 

( 1 ) Lees : Pieter. Nagezien op den burgerstand van Gentbrugge. 

(2) Wy laten ongevuld de deelen der opschriften die nooit waren volledigd n wy 
stippen aen met puntjes diegene door ouderdom ui tgesleten. 
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N° 10* .  Niet ver van den voorgaenden, op een ruitvormig wit 
marmer : 

Sepulture 
van 

Judocus SCHOLLAERT, 
f8 Pieter, overleden den 1 2  7ber 1 722, 

oudt 4 1  j aeren. 
Ende 

Joanna DE WILDE, fa 
Jacques, syne huysvrouwe, 

overleden den 24 9w 1 723, oudt 38 
jaeren. T'saemen geprocreëert 

vj ( 1 )  kinderen, waer van noch dry 
in 't leven syn, te weten : 

Jacobus 
Catharina 
en Theresia 

Bidt voor de 
zielen . 

N° 1 1  * .  Vóor den biechtstoel, in den vloer, ruitvormig wit 
marmer, in eenen blauwen steen gelegd (2) : 

D. O . M. 
Hier light 
begraven 

J or Guilliame-Franciscus 
VAN HULTHEM, 

in syn leven gecommitteerden 
van de groote ghelande deser 
prochie, overleden den 1 5  sber 

1 721 . 

Bidt voor de ziele.  

In den vloer, uit doornijkschen steen samengesteld, lagen nog, 
boven degene wy hier hebben vermeld, eenige witte en blauwe 
zarken, wier opschriften gansch uitgesleten zijn ; zy liggen 
met de andere in de kleine sakristy. 

( ' )  Dit getal is door ouderdom twyfelbaer en moeijelijk om lezen. 

(2) De zarken waervan wy hier, onder hummers 1 tot 1 1  medebegrepen, de op

schriften hebben gegeven, zijn ten jare 1 85 1  in de kleine sakristy gelegd, waer 

zy heden nog in den vloer zijn. 

27 

Land van Rode Jaarboek 1977



N° 12* . Tusschen het zydealtaer rechts, den heiligen Antonius 
toegewijd, en den biechtstoel, is tegen den muer een gedenk
teeken geplaetst, uit verschillig marmer samengesteld, met 
een vergulden kruis bovenaen ; het rust op eene zwart
marmeren plint. 

D . O . M.  

H ier agter legt begraven Mr Augustinus-Mar
tinus VAN Tl EG HEM, zoon yan M" Joannes 

en van J of" Anna Dutoict, gepoortig van Cortryk, 
overleden tot Gent,  den 20 February 1 842, in den ouderdom 

van 72 jaeren en 7 maenden, in huwelyk geweest met 
J of° Coleta VANDER MEERSCH, geboortig van 

Gent,  aldaer overleden den 19 April 1799. Zy hadden 
gewonnen dry kinderen : Jof" Ferdinande, in 

huwelyk met Mr Leonardus Huyttens.  
geboortig van Gent ; J of° Melanie, in huwelyk 

met M" Franciscus Van Hamme, geboor
tig van Brugge, en Augustinus, overleden 
in den ouderdom van 4 jaeren tot Gent.  

Den welken alhier gefondeert heeft twee eeuwige 
solemnele j aergetyden, te celebreeren in deze kerke 

van Gentbrugge, t 'elkens op zynen sterfdag, en een 
op den sterf dag van zyne vrauwe, t'  elkens met 

- uytdeeling van eenen zak tarwbrood, en eenen 
zak aerdappelen aen den armen van de gemelde 

parochie. Voorders heeft hy gefondeert een eeuwig 
duerende lof, te celebreeren in de zelve kerke, moge

lyk zynde, den donderdag van elke weke. 

Hy was iverig voor den luyster van t'Huys Godts, 
Gaef vele almoessen, en bidde gedueriglyk den Almogenden. 

28 

P" 25. v .  8 .  en Act . Apot.  C .  10, V. 11. 

Gylieden, zyne vrienden en inwoonders 
van Gentbrugge, gelieft hem indagtig te zyn, in 

uwe gebeden. 

R. I . P.  

Land van Rode Jaarboek 1977



0 13* .  In de kapel links, tusschen het altaer en de doopvont, 
is in den muer gehecht een gedenkteeken van zwart en wit 
marmer. Op het wit-marmeren bovenste staen de wapenen, 
ook in wit marmer, in verheven beeldwerk gebyteld, op eene 
eivormige ronde van zwart marmer. 

D. O . M.  

Hic jacent in sepulcro familice 
mortalia prcenobilis dominee 

Sophice Agnetis Ghislence DE LA KETHULLE, 
matrimonio junctce Gandce, 

die xxvi septembris MDCCCIX, 
nobilissimo et consultissimo viro 

Joanni Baptistce Francisco Xaverio DE LIMON, 
vita functo Ypris, in patria sua, 

die vi junii MDCCCXXXIX, cetatis LI I  annorum, 
quce pie obiit Gandce, in loco suo natali, 

die xviii februarii MDCCCLV, 
cetatis LXVII .  

Benedictio perituri super me veniebat 
et cor viduce consolatus sum. 

Job . cap. 29. 
R. I . P . 

Piam memoriam optimce matris hoc monumentum 
mrerentes posuere proles .  
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N° 14* .  Lijkblazoen van Mher Emmanuël-Ghislenus de la Ke
thulle, zoon van Lodewijk, en van Mevrouw Coletta van der 
Bruggen ; echtgenoot van Mevrouw Maria-Josepha-Carolina 
Schoorman. 

N° 15 * .  Lijkblazoen van Mevrouw Evelina de Meester, dochter 
van wylen Mher August de Meester de Ravestein en van 
Mevrouw I dal ia van den Hecke ; echtgenoote van Mijnheer 
I rénée Le F evere. 
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N° 16* .  Op eene vergulde zilveren remonstrancie : 

Anno MDXLIII  creatum, 
ab ignarä manu mutatum; 

Anno MDCCCL in pristinum 
·
sta turn restitutum, 

cura J .-B. BLOMMAERT, 
reditui ecclesire parochire 

de Gentbrugge. 

KLOK 

N° 17* .  Op de klok ziet men het opschrift, het jaerschrift en 
de wapenen die volgen : 

� Perillustris et Reverendissimus Dominus 
Antonius Triest,  

Episcopus cathedrre ecclesire Sancti Bavonis Gandavi.  
F .  1.  Pauwels G. 

1 625 . 
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BUITENKANT DER KERK 

N° 18* .  In den buitenmuer, ten zuiden, niet ver van de ingang
deur, klein arduinen geden/<teeken, met bovenstuk en plint. 

32 

Sépulture 
de la famille 

STORY-NUYTENS. 

N° 19* .  By den voorgaenden, blauwe zark in den muer 
gemetseld. 

D . O. M .  

Sepulture 
van 

d'Hr Judocus Franciscus HEBBELINCK, 
f• Franciscus, borgemeester dezer 

parochie, overleden den 1 8  j anuary 1 820, 
oud 57 j aeren. 

Ende van 
Jow Isabelle Carolina GEERAERT, 

fa Jean, overleden den 3 7bcr 1 829, oud 65 
j aeren. In houwelyk geweest 32 jaeren, 

gewonnen 8 kinderen, waervan 
nog in leven zyn : 

Therese J 0311, 

Victoire nr0, 26 mye 1 822, overleden, 
Julie, 
François Dr0, 
Camil le, 
Justine, Adolphe, Henriette, alle dry 

overleden, 

Bidt voor de zielen . 
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N° 20*. By den voorgaenden, blauwe zark, met bovenstuk 
en plint. 

D . O . M .  
& 

Tot zaliger gedagtenis . 

Hier vooren ligt begraeven 
Marie LACHAERT, 

overleden te Gentbrugge, 2 october 1835,  
geboren te Ledeberg, 1 j anuary 1797, 
iri huwelyk getreden 6 february 1 827, 

met 
Petrus Franciscus VAN DE PUTTE, 

koster in Gentbrugge, 
aldaer geboren den 28 meye 1795, 

overleden
· 

verwekt vier kinderen, 
alle geboren te Gentbrugge, 

Coleta VAN DE PUTTE, geboren den 24 september 1 827, 
overleden 

Petrus, den 10 december 1828, 
overleden 

Isidor, den 27 november 1 830, 
overleden 

Marie Joanna Eulalia Guislena, 
geboren den 21 february 1833, 

overleden 
In 2•d huwelyk met cta VAN PE PUTTE, 

overleden 
verwekt een kind, 

Ad. VAN DE PUTTE, overleden 

- �
� 

Bewaert in uw hert het geheugen van uwen vriend. 
M.  J .  Thomas. Eccl .  37, 6 v. 

R. I . P.  
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N° 21 *. Niet ver van den voorgaenden, op eenen blauwen 
arduin met bovenstuk, in den muer gehecht. 

34 

D . O . M. 

Sepul ture 
van 

Egidius VAN MOSSEVELDE,  
geboortig van Overmeire, overleden den 

4 juny 1 784, in den ouderdom van 83 jaeren. 
Ende van zyne huysvrouwe, 
Joanne Marie DE CNUYT, 

geboortig van Beirleghem, overleden den 
29 april 1 809, in den ouderdom van 74 jaeren; 

Te samen gewonnen zeven kinderen, 
te weten : 

Judocus, overleden den 22 january 1 840, 
oud 80 jaren; 

Jacobus Hubertus, in huwelyk geweest met 
Coleta Van de Vyver, overleden zonder 

kinderen, den 26 january 1 822, oud 59 jaeren; 
Joannes, overleden den 3 october 1 836, 

oud 72 j aeren ; 
Joanna Catharine, in huwelyk geweest met 

Jan Ghislain, overleden zonder kinderen, 
den 1 1  mey 1 8 1 1 ,  oud 43 jaeren; 

Franciscus, onbedegen overleden den 26 
april 1 823, oud 52 jaeren; 

Pieter, t'huwelyk hebbende Marie 
Josephine Philippo, overleden 

den oud jaeren, 
ende Livinus, t'huwelyk hebbende 
Francisca Van Hoorde, overleden 
den oud j aeren ; 

zoon Francies, overleden 1 9  xbcr 1 835.  

Bidt voor de zielen . 
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N° 22* . By den voorgaenden, blauwe steen m den muer. 

D . O . M.  

Sepulture 
van 

M" Carolus Ludovicus 
GEERAERT, 

secretaris dezer gemeynte, 
overleden den 24 j uny 1822, 

in den ouderdom van 39 
jaeren, zoon van de overl{!dene 
Joannes Geeraert ende Joanna 

Jacoba De Crane. 

Bidt voor de ziele . 

N° 23* .  By den voorgaenden, blauwe zark, in den muer 
gevoegd. 

D . O . M. 

Sepulture 
van 

Joffw Joanne GEERA.ERT, 
in haer leven particuliere 

in dit gemeente, overleden den 
13 augustus 1823, in den ouder
dom van 53 jaeren ; dochter van 
de over led ene Joannes Geeraert 
ende Joanna Jacoba De Crane, 

Bidt voor de ziele . 
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N° 24*. By den voorgaenden, gelyke steen, in den muer, 

D. O . M.  

Sepulture 
van 

vrouw Sophia Francisca 
GEERAERT, 

echtgenoote van Mynheer 
Norbertus Maria Jqcobus 

EGGERMONT, 
notaris te Gend, overleden in den ouderdom 

van 60 jaeren en 6 maenden, binnen 
de stad Gend, den 20 october 1841. 

Bidt voor de ziele.  

N° 25*. Op weinigen af stand van den voorgaenden, klein wit 
marmer, in eenen blauwen steen gevoegd en in de muer ge
hecht. 
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D. O . M. 

Hier ligt 
J offrauw Joanna Carolina 

DE B ISSCOP, 
fa Joannes Remy et J oannre Theresire 

Van Rulle, 
onbedegen overleden den 5 xbrr 1 792, oud 60 jaeren, 

tot Gend. 

Bidt voor de ziele. 
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N° 26* . Niet ver van den voorgaenden, is in den muer een 
groote blauwe steen ( 1 )  gemetseld, waerop twee priesters
beelden, natuerlyke grootte en in half verheven beeldwerk 
gehouwen staen. Boven hun hoofd loopt een dunne band met 
een engelenkop en een opschrift. Op hunne borst rust een 
kelk. Rondom den steen staet hun grafschrift, op eenen 
breeden zoom gesneden, en aen deszelfs hoeken ziet men de 
zinnebeelden der vier Evangelisten ; in het midden bemerkt 
men de wapens der twee priesters, doch door den ouderdom 
zeer uitgesleten. 

Op den boord, boven het beeld rechts, leest men : 

Miserere mei Deus secundum misericordiam tuam. 

Op den boord, boven het beeld links : 

Amplius lava me Deus ab iniquitate mea, etc . 
Op den zoom leest men : 

Hic j acet Mr Aegidius de Munta, 
magister in artibus et l icentiatus in medecina, 

curatus huius Ecclesie, qui obiit a0 m .cccc.xix, 
die xxja novembris. Orate pro eo. ffi 

Hic j acet Mr Willelmus Ketels, 
magister in artibus et licentiatus in 

theologia, curatus Sti J acobi Gandensis, 
qui obiit a0 Domini m.cccc.iij , ia die feb . 

Orate pro eo. ffi 

Zie Plaet G. 

( 1 ) Op het einde der laetste eeuw lag deze zware steen nog vóór het altaer van 

0. L. V.,  in de kerk ; omtrent dien tijd werd by op het kerkhof overgedragen 

en in den muer achter den koor gezet. Hy bleef aldaer tot het jaer 1828. Al dan 

ten gevolge van eenige veranderingen aen dit deel der kerk toegebragt, werd de 

steen tegen den zydemuer, ten zuiden, geplaetst, waer men hem heden nog ziet, 

doch zeer beschadigd. Het opschrift is hersteld naer het H . Van Hoorebeke 

( Gen tsche Bibl. ) .  
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N° 27*. In den muer van Sint Antonius-kapelle, ten westen, 
niet ver van het beenderhuis, wit marmer in eenen blauwen 
steen gevoegd. 

Sepulture 
van 

Joannes DE MEYERE, 
overleden den 27 december 1 756, audt 54 j aeren, 

ende syl1'e huysvrouwe, 
Jacoba DE GUCHTENAERE, 

overleden den 2 september 1805, oud 78 j aeren. 
Te samen gewonnen dry kinderen, 

te weten : 
Joanna, overleden den oud jaeren ; 
Pieter, overleden den 5 jan 1 806, oud 50 j aeren ; 

Joannes Livinus, getrouwt met 
Joanna Bauwens, overleden den oud jaeren. 

Ende in haer 2ct0 houwelyk met 
Joannes WILLE, 

overleden den 9 april 1 796, oud 69 jaeren, te 
samen gewonnen vyf kinderen, 

te weten : 
Livinus, getrouwt met Barbara 

Buyse, overleden den 1 7  july 1 816, oud 58 jaeren ; 
Marie Theresia, getrouwt met Bernar-
dus Nuytens, overleden 26 april 1 8 1 4, 

óud 54 j aeren ; 
Joannes Franciscus, Emmanuel 

Josephus en Livina, alle dry 
minderj aerig overleden. 

Bidt voor de zielen . 

39 

Land van Rode Jaarboek 1977



N° 28*. By den voorgaenden, gelyke zark. 

Hier vooren 
light begraeven 

J offrouw Marie-Anne-
J acqueline VAN HULTHEM ( 1 ) ,  

fa d'Heer ende Meester Jan, ende 
J off0 Anne Pharaïlde De Smet, 

overleden jonghe dochter binnen dese 
prochie, den 26 Jul 1 784, in den 

ouderdom van 7 1  jaer. 

Bidt voor de ziele. 

( 1 )  ·
Hare zuster, jufvrouw Anna-Catharina Van Hulthem, geestelyke dochter, over

leden te Gent den 22 november 1789, oud 65 jaren, ligt begraven te Wondel

ghem, met een grafschrift. 

N° 29*. In den muer, ter hoogte van Sint Antonius-kapelle, 
ten zuiden, blauwe arduinen zark. 

D. O . M. 

Bid voor de ziel van den Heer 
Joannes DE CIYPER ( 1 ) , 

geboren te Gendbrugge den 1 3  november 
1 787 en aldaer overleden den 

30 january 1 86 1 , en zyne huisvrouw 
Maria Sophia VANDERSTRAETEN, 

geboren te Gaver den 1 9  february 1 78 1 ,  
en overleden te Gendbrugge den 8 september 1 86 1 . · 

R. I . P . 

( 1 )  Sic ; moet zijn : DE CUYPER. 
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N° 30* . Wat verder, ter hoogte van het graf schrift die bestaet 
in Sint Antonius-kapelle, binnen de kerk, kleine blauwe 
steen. 

Ostium monumenti 
Familire Domini 

Augustini VAN TIEGHEM. 

N° 3 1  * .  In den buitenmuer van het kruis, achter het altaer den 
heiligen Antonius toegewijd, ten oosten, blauwe zark, met 
wapenen ( 2 ) . 

D. O . M. 
Hier vooren is de rustplaets 

van den Edelen Heer 
Ludovicus Desiderius Guislenus 

DE LA KETHULLE, 
overleden den 3 January 1 826, 
in den ouderdom van 75 jaeren . 

Midsgaeders van zyne Edele Vrouwe, 
Coleta Joanna Francisca 
VAN DER BRUGGEN, 

overleden den 1 9  Maerte 1830, in den 
ouderdom van 69 j aeren en 8 maenden 

en van hunne kinderen . 

R. I . P.  

(2) Men bemerke dat het wapen van d e  la Kethutle verschilt met het blazoen in 

den koor staende ; dit blazoen is mis geschilderd, doch wy geven er het wapen 

van gelijk het is. 
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N° 32* .  In den muer, tusschen de twee vensters van het koor, 
ten zuiden, blauwe gedenkzuil, met bovenstuk en kruis. 

Rustplaats 
van den Heer 

Ludovicus Jan BLOMMAER T, 
zoon van Laurentius Ludovicus 

en van Anna Catharina Van Meerbeeck,  
geboren te  Gent,  den 1 j anuarij 1 784, 

gewezen lid van den gemeenteraad 
der stad Gent,  . 

aldaar overleden den 26 april 1864 ; 
en van den Heer 

Jan Ludovicus BLOMMAER T, 
geboren te Gent den 4 november 1832 .  

N° 33* .  Wat verder, blauwe vierkantige zark, in den muer 
gehecht. 
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D . O . M. 

Sepulture 
van 

d'Hr Benoit VERBRUGGHEN, 
overleden den 12 april 1846, 

in den ouderdom van 58 jaeren 
en 8 maenden. 

R. I . P. 

Land van Rode Jaarboek 1977



N° 34* .  Achter het koor, onder de venster der sakristy, kleine 
arduinen steen, in den muer gehecht. 

D. O . M. 

Ci git la mei lleure 
des mères, Anne 

Catherine VERHAEGHE, 
épouse de François  

Norbert Verhegghen, 
décédée Ie 23 août 

1820, ägée de 70 ans. 

Passants, priez pour 
son äme. 

N° 35* .  Niet ver van den voorgaenden, arduin in den muer 
gehecht. 

D. O . M.  

Ci-devant repose Ie corps de 
Monsieur Pierre Joseph 

GEERTS, 
en son vivant avocat, né à Gand 

et décédé à Gendbrugge Ie 26 
juin 1822, ägé de 65 ans.

· 

Et  de son épouse, 
Dame Anne Marie Caro line 

Antoinette WAL WEIN 
décédée Ie  30 juillet 1 824, à l 'äge 

de 52 ans . 
Ainsi que de leurs enfans : 

Justine Jeanne Marie Louise, 
Edouard Marie 

et Louise Jeanne Marie Aldegonde. 

Priez Dieu pour leurs ämes. 
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N° 36*. By den voorgaenden, gryze steen ; in het midden staen 
de wapenen, en rondom, het opschrift in gothieke letteren. 

� Hier l igt . Oscar: de Kemmeter ( 1 ) ,  die starf int jar 
xviij0 1 ,  op den xxvij" dag in juny. 

Sinite parvulos et nolite .eos prohibere ad me venire, 
talium est enim regnum crelorum. 

Matthaei , xix, xiv. 

Zie Plaet H .  

( 1 )  Geboren te Gent den 2 3  mey 1 847, en te Gentbrugge gestorven dan 27 juny 

1850, Oscar Lodewijk Isidor de Kemmeter was zoon van Frederik Lod \ ijk 

Steven baron de Kemmeter, professor in de Hoogeschool te Gent, n van 

Desirée Louisa Joanna Heye. 
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N° 37* . By den voorgaenden, wit vierkantig marmer, 
in den muer gehecht. 

D. O . M. 

Devant cette pierre sépulcraie, 
souvenir d'affection et de regrets, 

repose Louise Marie DE MEULEMEESTER, 
qui, née à Gand Ie 6 février 1839, 

et à peine ägée de neuf ans, 
y mourut Ie 1 août 1848. 

Adieu, bonne et chère enfant 
Adieu, et repose en paix. 

R. I . P .  

N°  38* . By den voorgaenden, witte zark op eenen blauwen 
voetsteen, tegen den muer geplaetst. 

D . O . M .  

Devant cette pierre sépulcraie 
repose Auguste Jean Marie 

VAN GROOTVEN, 
né à Termonde Ie 22 avril 1831, 

décédé au collége de Notre-Dame à. 
Tournay, Ie 23 juillet 1 847, à l'äge 

de 1 6  ans,  3 mois et un jour. 

Priez pour Ie rep os de l '  äme de eet 
enfant chéri, enlevé si jeune encore 

à l'affection de ses parents .  

R. I . P. 
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N° 39*. By den voorgae.nden, blauwe arduin, met bovenstuk 
en plint, in den muer geplaetst. 

46 

D. O . M.  

De  gedagtenis van den regtverdigen 
zal eeuwig duren. Ps . cxi, vi .  

Hier vooren ligt begraven 
den wel edelen en zeer eerweerden Heer 

Franciscus Leopoldus VAN GROOTVEN, 
zoon van Joannes Franciscus, 

raed-pensionnaris van den landen 
van Dendermonde, 

en van Maria Regina Verspecht, 
geboren te Dendermonde, den 1 5  febr 1 766, 

priester gewyd den 1 8  december 1 790, 
gedurende een j aer onderpastor 

dezer parochie ; 
kanonik benoemd van St0 Baefs, 

den 1 8  april 1 803, 
overleden te Gent, den 1 7  january 1 844 . 

Hebt medelyden met my, gy ten minste 
myne vrienden . Job . xix, xxi . 

Gedenkt uwe overste, die u Gods woord 
gepredikt hebben. Heb.  xiii, vii .  

R. I . P . 

. 9. 
� 
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N° 40* . Arduinen kruis, alleenstaende, op eenigen afstand van 
de muer, achter het koor. 

Op de zyde kerkewaerts, leest men : 

D. O . M. 

lei  repose en paix 
Monsieur Edmond Joseph Marie VAN GROOTVEN, 

veuf de 
Madame Aline Van den Vyvere, 

décédé à Gand, 
à l 'äge de 56 ans, 

Ie 2 mai 1 863. 

R. I . P .  

Op de andere zyde : 

D. O . M.  

lei repose en  paix 
Dame Aline Thérèse Louise VAN DEN VYVERE, 

épouse de 
Monsieur Edmond Van Grootven, 

décédée à Gand, 
à I 'äge de 50 ans, 

Ie 3 1  xbre 1 86 1 .  

R. I . P .  

Onder ieder opschrift, ziet men de volgende wapenen : 
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N° 41 * .  Niet ver van het voorgaende, op een alleenstaende 
kruis, ook van arduin, maer met hifte overgroeid, en met 
een yzeren traliewerk omringd. 

D. O. M.  

Ci git 
Dame Mathilde Catherine Norbertine 

METDEPENNINGEN, née VAN AKEN, 
décédée à Gendbrugge, Ie 29 octobre 

1849, 
à 

l 'äge 
de 
56 

ans, 
10 mois, 

R . I . P . 

N° 42 >) .  Achter de kerk, langs henen de sluithaeg van het kerk
hof, ziet men verscheidene arduinen gedenkteekenen ; de 
eerste dien men aentref t, heeft den vorm van een obeliesk, 
en is met een yzeren traliewerk omringd ; men leest er op : 
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lei reposent : 
Dame 

Cordelie Caro line J eannette 
DE MEULEMEESTER, 

épouse de 
Maximilien Macaire Van Aelbroeck, 

décédée à Gand, 
Ie 21 avril 1859, 

à l 'äge de 45 ans.  

R. I . P. 

Sépulture de la famille 
VAN AELBROECK-DE MEULEMEESTER. 
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N° 43* .  Niet ver van het voorgaende, staet op een arduinen 
gedenkstuk, met een yzeren traliewerk gesloten : 

D. O . M. 

Sépulture 
de sieur 

Charles Henri 
DE MEULEMEESTER 

chevalier 
de l' ordre du Lion 

Néerlandais, 
membre du conseil 

provincial de la 
Flandre orientale, 

veuf de Dame 
Adelaïde Henriette 

Fanny J osèphe Lefebvte, 
décédé à Gand 

le 18 décembre 1853, 
à l 'äge de 

72 ans et 6 mois. 

R. I . P. 

D . O . M. 

Sépulture 
de Dame 

Adelaïde Henriette 
Fanny Josèphe 

LEFEBVRE, 
épouse de Monsieur 

Charles Henri 
De Meulemeester, 
décédée à Gand, 
le 29 juin 1851, 

à l 'äge de 
5 1  ans et 10 mois. 

R . I . P .  

N° 44* .  By den voorgaenden, groot gedenkstuk van witten 
steen, eene kapel met yzeren ingangdeur uitmakende, waer
boven men leest : 

Sépulture 
de la famille MINNE-VANDERSTRAETEN 

En van onder op de deur : 

D. O . M. 
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. 
N° 45* .  By den voorgaenden, arduinen graf, met yzeren tralie-
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werk omringd ; in het midden, op een witmarmeren blad, 
leest men : 

D . O . M.  

Sepulture 
van d'Heer Joannes DUFOUR, 

zoon van Joannes Baptista 
( zoon van Adrianus en van Maria Van Haute ) ,  

en van vrouw 
Petronilla De Mil, 

overleden den 4den j anuary 1840, 
oudt 57 jaeren. 

Als ook 
van zynen broeder, d'Heer 

Amandus DUFOUR, 
overleden den 13den december 1845 

oudt 72 jaeren. 
als ook 

van hunne zuster, vrouw 
Maria Joanna DUFOUR, 

overleden den 11 sten j uny 1847, 
oudt 66 j aeren . 

Alle grond eygenaers, 
geboren te Gent en aldaer overleden ; 

en van haeren zoon, 
d 'Heer Jan Baptiste BLOMMAER T, filius Louis Jan, 

overleden den 6 october 1854, oudt 45 jaeren ; 
hy was 1 sten schepenen en kerkmeester dezer 

communne Gendbrugge. 

_{.;.) 
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N° 46* .  Arduinen gedenkstuk, by het huis, ten zuiden, het 
kerkhof afsluitende, regt over den zark waerop de twee 
priesters verbeeld zijn, met het volgende opschrift, in ro
meinse he letteren : 

D. O. M. 

Sepultura privata 
quam sibi et l iberis in perpetuum fundavit 

prrenobis Domu• Ferdinandus Maria Josephus Ghislenus 
LE FEVERE DE TENHOVE, 

eq. J .  U. D., filu• prreni• D; Ludovici H. G .  et prrenis 
nae Mariae J osae Amelbae 

baronissre Du Bois, <liet . Van den Bossche et de Herderssem, 
natus Gandre 6 - octob . 1 798, obiit 

Hic jacent 
prren1" na Evelina J. M. J. G. DE MEESTER DE RA VESTEIN,  

fila prren1s D i  Augusti e t  prren1s nae 
Idalire van den Hecke-Lembeke, uxor prrenis D1 I renaei 

Le Fevere de Tenhove, fiP prredidi et prreni• nae 
Eulal1ae d'Hoop-Synghem ( 1 ) , 

illa obiit 2 apri• 1 865, rett• 22, ille 

Et pire memorire 
charissimre uxoris et dilectissimarum 
filiarum qure hic sepultre non sunt : 

prren. na Eulalia d'HOOP-SYNGHEM ( 2 ) , 
uxor prred1 Ferdi1 Le Fevere de Tenhove, 

filia prren. D1 Anton1 et prren.  
nae Helenre van Alstein, 

obiit Gandre 28 mart . 1 84 1 ,  ret. 39. 
Sepulta in monum0 avorum, in cremeter0 

St1 Martini Ackerghem, via Brugensi ; 
prren. puella Tharsi lla, prredm Ferd1 et Eulala0 fila, 

obi .  1 856, ret. 23, sepul. ibi et mater. 
prren. na Valentina, eorumdm fila, uxor Dom1 Alfred1s Serdobbel, 

fil1 Voctor1" et Clotild1" de Contreras ; 
obiit 1 863, ret.  26, sepulta in monum0 famila0 conjugis 

in Wondelgem. 

R. I . P .  

Zie Plaet I .  

( '  e n  2 )  E r  schijnt hier een misslag t e  bestaen, Synghem i s  altijd in het bezit der 

familie van Hoobrouck gebleven. In het Dictionnaire des communes, hameaux, 

etc., vindt men geene andere plaets waervan de naem op deze wyze geschreven 
is, zelfs niet dat er op trekt. 
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N° 47* .  By het voorgaende, arduinen gedenkstuk met kruis ; 
bovenaen staen de wapenen ( 1 ) ; in het midden, op eene 
wit-marmeren taf el, het opschrift in gouden romeinsche 
letteren : 

D. O . M.  

Hier voor i s  de  rustplaets 
van 

J onckheer Philippe François Exavier 
Auguste HAMELINCK, f" François Joseph, 

overleden den 30 april 1 86 1 ,  
in huwelyk met 

Dame Anne Françoise Constance ODEMAER, 
fa François Joseph, overleden den 30 mey 1 846 . 

Te saemen geprocreëert drie kinderen, te weten : 
Coralie Marie Françoise Constance, overleden den 28 mey 1864 ; 

François Philippe Marie, overleden den 1 8  j uny 1 816 ; 
I sidore Pierre Louis, overleden den 1 5  december 18 14, 

en voor hunne nakomelingen . 

Requiescant in pace. 

( 1 )  De kenspreuk : Decresce ut crescas, behoort alleen aen het geslacht Odemaer ; 

niettemin is zy hier onder de twee wapenen geplaetst. · 
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N° 48* . Y zeren gedenkteeken, met eene yzeren traliewerk 
omringd. 

Aan den Heer 
J. B. HOSTEN, 

door zyne werklieden . 
1866. 

N° 49* .  Yzeren kruis, afgesloten met yzeren traliewerk. 

54 

D. O . M.  

Sépulture de la  
famille de  Monsieur NUYTENS-ENTRESANGLE. 

R . I . P .  

N°  50* .  Houten kruis, tegen de haeg, nevens het graf 
Minne-Vanderstraeten. 

D. O. M. 

Hier 
rust 

Mynheer Napoleon DE PAUW, 
overleden 

den 16 8ber 1 859. 

R. I . P .  

N°  51 * .  Yzeren kruis, omringd met eene yzeren hek. 

D. O. M.  

Hier 
ligt 

be gra
ve 

den 
Heer 

Adrianus Franciscus ·CLAEYS, geboren t Gent, 
den 21 december 1 772, aldaer overl den 

den 1 2  maerte 1859. 

R. I . P.  
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N° 52*. Houten kruis, op het kerkhof, noordkant. 

D. 0. M. 

Hier l icht 
begraven 
Eugenia 

Francisca 
PHILI PS, 

huysvrouw van Max Lobert, geboren 
te Gend, den 22 february 1 8 1 2 ,  

overleden den 24 meye 1 860 . Bid voor 
de ziel.  

R . I . P .  

N°  53*. Yzeren kruis, by het graf van het geslacht 
Van Grootven-Van den Vyvere. 

Hier ligt begraven onzen beminden 
vriend Julius DE ROCKER, 

geboren te Gendbrugge den 5 j uly 1 84 1 ,  
aldaer overleden den 2 8  november 1 86 1 . 

N° 54*. Yzeren kruis, op het kerkhof, by het voorgaende. 

Hier l icht begraven onzen beminden vriend Benoni 
Joannes VAN TEEMSCHE, geboren te Gendbrugge, 

den 28 meye 1 836, 
en aldaer overleden den 27 january 1 862 . 

N° 55*. Houten kruis, op het kerkhof, by het graf 
Minne-Vanderstraeten. 

D. O . M.  

Bid voor de ziel 
van 

Charlotte Petronelle SPAE, 
overleden te Gendbrugge 

den 1 8  meye 1 86 1 ,  
aud 23 jaren 

en 7 maenden. 

R. I . P.  
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N° 56*. Houten kruis, weinig verder. 

D. O . M.  

Bid  voor de  ziel 
van 

Elisabeth COLMAN, 
geboren 

te Gendbrugge 
den 4cten 

february 1841, 
en alhier 
den 12stei� 

april 1863 
overleden. 

R . I . P .  

N °  57*. Yzeren kruis, op het kerkhof, digt by den zark 
van Benoit Verbrugghen. 

Ter nagedachtenis 
van 

ons dierbaer kind, 
Cesar Edmond Louis DE COCK, 

geboren te Gendbrugge 
den 25 september 1861, 

aldaer overleden den 28 october 1864. 

N° 58*. Yzeren kruis, nevens het voorgaende. 

D. O. M.  

Ter gedachtenis 
van 

onze beminde zuster Coleta VERVAET, 
overleden te Gendbrugge den 17 january 1864, 

in den ouderdom van 47 jaren en 2 maenden. 
Ik  eerde Maria heel myn leven, 
En ik droeg haer beeld zoo menig j aer ; 
'k Heb hopvol in het doodsgevaer, 
Myn ziel ter redding haer gegeven. 

R. I . P .  
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N° 59* . Weinig verder, houten kruis, op het kerkhof. 

Bidt voor my, gy ten minste myne vrienden, 
Want de hand des Heeren heeft my getroffen . 

D . O . M.  
/ 

Ter gedachte nis 
van 

wylen 
Jufvrouw Clemencia DE PUYDT, 

geboren te Gendbrugge en alhier overleden 
den 1 1  september 1 864, 

in den jeugdigen ouderdom 
van 20 j aren en 1 1  maenden . 

Bidt voor de ziel .  

R . I . P .  

N °  60* . Houten kruis, regtover en niet ver van het : 
Ostium monumenti Van Tieghem. 

D . O. M.  

Ter gedagtenis 
van wylen onzen vriend, 

Karel VERGELDER, 
geboren tot Waerschoot, overleden te Gendbrugge, 

den 24 november 1865, in den ouderdom 
van 48 jaeren. 

diep betreurd door zyn huisgezin 
en bloedverwanten . 

R . I . P .  

N° 61  * .  Weinig verder, houten kruis. 

Hier lig begraven 
d'echtgenoote van Bernardus 
Van Hecke, Tresia KLAUWS, 
overleden den 23 september 

1865, in den ouderdom van 
79 jaeren. 

Bid voor haer ziel . 

D . O . M .  
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N° 62* .  Yzeren kruis, op het kerkhof, in de nabyheid van het 
grafschrift van Joannes De Ciyper. 

58 

D. O . M.  

Bid  voor de  ziel 
van 

Barbara VAN DER HAEGHEN, 
echtgenoote van den heer 

J .  B .  De Guchteneere, 
geboren te Gendbrugge en aldaer overleden, 

- den 7 mey 1863, 
in den ouderdom van 67 j aeren en 4 maenden . 

Stil ,  reizer ! luister, kom eens nader, 
'k Was eens op aerde als gy, welaen, 
De dood zult gy ook eens onderstaen, 
Lees toch voor my een Onze Vader. 

R . I . P .  

N° 63 * .  Y zeren kruis, vóor het grafschrift van 
Maria Van Hulthem. 

· 

D. O. M.  

Rustplaats 
der familien 

CAUWERYKX en GOETGHEBUER. 
Bid voor de zielen . 

R. I . P.  

N° 64 *.  Weinig verder, yzeren kruis. 

D. O . M. 

Bid voor de ziel 
van 

Natalia VERGAERT, 
geboren te Gendbrugge, 
den 12 november 1840, 

overleden den 14 juny 1866. 

R. I . P. 
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N° 65 * .  Weinig verder, houten kruis. 

D. O . M.  

Bid voor de ziel 
van 

Bernardus VAN BEVERSLUIS,  
geboren tot  Gendbrugge, 

alhier overleden 
den 5 september 1866, 

in den ouderdom 
van 21 jaeren en 6 maenden. 

R . I . P .  

N°  66* .  Yzeren kruis, regtover het opschrift van Maria Lachaert. 

D. O . M.  

Bid  voor de  ziel 
van 

Josephus VAN OOSTENDE, 
echtgenoot van 

Sophia De Meyer, 
geboren te Seeverghem, 

den 13 january 1786, 
en alhier overleden 

den 15 november 1865 . 

R. I . P.  

N° 67* .  Y zeren kruis, weinig verder, op het kerkhof. 

D. O . M. 

lei 
repose 

Marie Louise BILLI ET, 
née à Lootenhulle, 
le 22 février 1832, 

décédée à Gendbrugge, 
le 20 septembre 1859, 

à l'äge de 27 ans. 

R. I . P.  
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N° 68* .  Yzeren kruis, op het kerkhof, nevens het voorgaende. 

60 

D . O . M .  

B i d  voor de ziel 
van 

Juffrouw 
Marie Julie DE WILDE, 
geboren te Gendbrugge 

en aldaer overleden 
in den ouderdom van 

1 9  j aeren 1 maend 23 dagen . 

R . I . P .  

N°  69* . Houten kruis, op het kerkhof, ten noorden. 

D. O . M. 

Hier l igt begraeven 
I sidor VAN MALDEGHEM, 

fs Francis, 
· 

geboren te Gentbrugge 
den 22°0 february 1 835, 

aldaer overleden 
den 20 mei 1 857. 
Bid voor de ziel . 

R. I . P.  

N° 70.  Houten kruis. 

D. O. M. 

Bidt 
voor 

de 
ziel 
van 

Anna DHAEZE, 
geboren te Melle, 

den 3 8ber 1 824, 
overleden te Gendbrugge, 

den 6 february 1 86 1 .  

R. I . P.  

Land van Rode Jaarboek 1977



N° 7 1 . Houten kruis. 

Hier l igt 
begraven 

Joanna Judoca VAN DAMME. 

Bidt voor haer ziele. 

N° 72. Houten kruis. 

Bid voor de ziele 
van 

Engel Albertus ELAUT. 

N° 73 . Houten kruis. 

Ter 
gedagtenis 

van 
P. DE MOERLOOSE .  

Andere kruissen staen nog op het kerkhof van Gentbrugge, 
maer zy vallen in stukken en hunne opschriften zijn gansch 
onleesbaer. 
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KLOOSTER DER RYKE CLAREN. 

N° 74.  In de kerk van het voormalig klooster der Ryke Claren, 
op het grondgebied van Gentbrugge, zag men in het koor, in 
den muer, het volgende opschrift ( 1 )  : 

Alsmen schreef duyst twee hondert vijfue, 
Sinte François sij n ordre began, 
Vijf j aer daer naer, hoort mijn vermaen, 
Es sinte Clare in orden gegaen. 
Int  j aer duij st W lxxx en vijfue, twelck ick mij schrijve 
Naer de doot van st• Claeren en leden lxxxij jaer, 
Soo was dit clooster gesticht tot dezer stede, 
Godt verleene ons allen zijn eeuwige vrede. 

Op het oogenblik dat wy deze regelen schryven, worden de 
gronden, die aen het klooster der Ryke Claren toebehoorden, 
voor het maken van een nieuw sas op de Schelde, doorgraven ; 
deze werken zullen misschien zarken met opschriften, tot 
heden in dezen grond versteken, ontblooten. 

" t 
. • /  ; 1 ' 1 1  . 1 
1 

( 1 )  HS. hoornband, voortkomende van J.-B. Aloïs Van der Mecrsch, schildknaep, 

heere van Cokelbergh, in de provinciale Archiven van Oo t-Vlaenderen 

berustende, zijnde een cartularium der abdy van Sint-Pieters neffen Ghent, 
n° 49, bi. 8 .  
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BURGERLYKE GEBOUWEN. 

N° 75* .  Op de gerechtspael ( 1 )  van Gentbrugge, aen de grenzen 
van Ledeberg, waren deze wapenen te zien : 

N° 76* .  In den gevel van de gemeenteschool, boven de deur, de 
wapenen van Gentbrugge. 

( 1 )  Deze steen bestaet hederr nog, in den eigendom van den heer Vincent, te 
Ledeberg. 
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Voor de belangstellende lezer die de grafzerken, in deze 
inventaris vermeld, zou willen bezoeken volgt hier een l ijst  
van de nog overblijvende gedenkstenen . 

Wij vermelden eerst het huidig nummer ( op het graf dicht 
bij de grond aangebracht ) ,  daarnaast tussen haakjes het num
mer van de oude l ij st en verder de naam op h�t graf vermeld.  

2.  ( 12 ) A.M. Van Tieghem-Vander Meersch. 
3. ( 20 )  Van de Putte. 
4. ( 13 ) So.phia de La Kethulle.  
5.  ( 47 ) Ph. Hamelinck.  
6.  ( 46 ) Le Fevere de Ten Hove. 

60. ( 31)  Ludovic de La Kethulle. 
181. ( 40 ) Van Grootven. 
218 .  ( 42 ) Van Aelbroeck-De Meulemeester. 
221. ( 43 ) Ch. H .  De Meulemeester. 
222. ( 45 ) J .  Dufour ( grafplaat verdwenen ) .  
224. ( 44 ) Minne-Van der Straeten . 
225 . ( 50 )  N .  De Pauw 

( het voormalige houten kruis werd in 1868 ver
vangen door een mooi arduinen monument ) .  

De nummers 2 tot en met 6 bevinden zich langs de zijmuur 
van het huis E .  Hielstraat nr 1. 

De andere nummers kan men met wat moeite vinden. In 
ons driemaandelij ks tij dschrift zal  eerlang de huidige toestand 
van ons kerkhof uitvoeriger behandeld worden met het oog op 
de sinds 1867 bijgekomen grafstenen die onze belangstel ling 
kunnen wekken. 
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Uit de Genthrugse eregalerij 

KUNSTSCHILDER 
RAYMOND DEWAEGENAERE 

Raymond Dewaegenaere is een rustige figuur die achter zijn 
bescheidenheid heel wat talent verbergt waardoor hij beslist 
een belangrij ke plaats veroverd heeft onder de betekenisvolle 
hedendaagse figuratieve kunstschilders uit het Gentse. Hij is  
daarenboven door en door Gentbruggenaar die, op enkele 
jaren na, steeds zijn geboortegrond trouw gebleven is en er 
zich nog steeds met hart en ziel mee verbonden voelt . Waar 
hij juist, op 24 mei 1 906, als zoon van Prudent en Maria Irma 
De Schaepmeester, te Gentbrugge geboren werd is tot heden 
met volstrekte zekerheid niet aan te wijzen . Hoogstwaarschij n
l ij k  was het in de Achterdriesstraat, het toenmalige nr 11 , 
dicht bij de vroegere Kerkwegel, een huisje  dat ondertussen 
tegelijk met enkele andere gesloopt werd, maar officieel staan 
zijn ouders in de gemeentearchieven op dit adres slechts inge
schreven vanaf 2 dagen na zij n geboorte komende van de 
Ongerijstraat 25, nu Emmanuel Hielstraat, waar ze zich in 
1 903 gevestigd hadden . Van 1 december 1 908 vinden we hem 
terug in de Sasstraat 1 8, toen zij n vader er als zelfstandig 
bakker begon waar we nu nog steeds een bakkerij aantreffen. 
Als jongeling woonde hij in de Neerscheldestraat op de plaats 
van het huidig huis nr 2 1 .  Na zij n huwelij k in 1 933, met Rachel 
Van Laeken verbleef hij gedurende 1 0  jaar te Gent ,

' 
aan het 

Jules Van Biesbroeckplein 1 /D, dicht bij de Schelde die er de 
grens met Gentbrugge vormt om zich in 1 943 opnieuw te 
Gentbrugge te vestigen in de Bosstraat, huidig nr 63, waar hij 
nog steeds woont .  

Zijn opleiding tot  de plastische kunst genoot hij aan de 
Koninklij ke Akademie voor Schone Kunsten te Gent.  Hij 
werkte er op vij f jaar tij d de volledige cyclus van tekenen en 
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beeldhouwen door en had er als bijzonderste leraars Oscar 
Codron, Karel Tremerie, Domien Ingels  en .Geo Verbanck . Voor 
schilderkunst , waarmee hij uiteindelij k het meest naam ver
wierf, is hij praktisch volledig autodidact .  Reeds zeer vroeg 
kwam hij in kontakt met de gekende volkstoneelschrijver 
Henri Van Daele, toen eveneens woonachtig te Gentbrugge, 
waardoor hij zich weldra ontpopte tot een veel gevraagd 
dekor-ontwerper en -uitvoerder, eerst voor de Minardschouw
burg en daarna ook voor het Gentse Coliseum en het Koninklij k 
Circus.  Bovendien was hij jarenlang bedrijvig in de reclame
wereld als dekorateur, etalagist en uitvoerder van talrij ke 
publiciteitsmuurschilderingen over gans België en het Groot
hertogdom Luxemburg. Te Gentbrugge zijn er nog enkele van 
dergelij ke uitvoeringen gedeeltelij k zichtbaar o.a.  op het Ko
ning Albertplein en in de Kapel lestraat rechtover de zij-ingang 
van het Sint-J ozefsgesticht.  Hij voerde eveneens geslaagde pa
vilj oenen uit op de Wereldtentoonstellingen van 1 935 en 1 958.  

Op het gebied van de zuivere plastische kunst ontving hij 
een belangrij ke onderscheiding voor schilderkunst in de Grote 
schilderswedstrij d van de stad Lokeren en kwamen er talrij ke 
tentoonstellingen tot stand over gans Vlaanderen en soms ook 
in Wallonië ; te Gentbrugge o.m. in Kasteel de Pelichie. Hij 
nam ook regelmatig deel aan kollektieven o .a .  te Gentbrugge 
van af de eerste gezamelij ke met de Gentbrugse Kunstkring 
in 1954. Hij was te Gentbrugge ook artistiek leider en lesgever 
bij "Lust en Kunst" in de Kring, Koningin Astridstraat, en in 
dezelfde funktie is hij nog steeds aktief in de Gentbrugse lief
hebbers kunstvereniging "Het Palet" . Verschillende werken 
van deze kunstenaar werderi door de gemeente Gentbrugge 
aangekocht .  

In  onze huidige tij d van ver doorgedreven mechanisatie en 
industrialisering, waardoor gedurig een aanslag gepleegd wordt 
op de rust en de eenvoud die men zowel in het landelijke als 
in s tadshoekjes kan terugvinden, een tij d waarin het extra
vagante een modegril is voor snobs en drukdoeners, werkt 
het beslist verademend wanneer men gekonfronteerd wordt 
met de kunst van Ray

.
mond Dewaegenaere. Niet alleen i zij n 

werk technisch verfij nd opgezet en uitgevoerd, daardoor al leen 
zou het reeds een zeer hoog peil bereiken, maar daarenbov n 
slaagt het erin door zij n gevoelsverbondenheid en diepere zin 
voor het inhoudelij ke, in vorm en betekenis, de kloof tu n 
kunstenaar en kunstliefhebber te overbruggen, zodat d in
drukken van de kunstenaar bij het beleven en zi n an zij n 
onderwerpen via zij n werk op derden ov rgaan . Ra mond 
Dewaegenaere is vóór alles een sociaal vo lend kun t naar 
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in die zin dat hij het niet in het hogere gaat zoeken, maar zich 
doodeenvoudig houdt bij wat voor hem als schoonheid over
komt en dit kan zowel een landschap, een achterbuurt, een 
hoevetje,  een bloemstuk, een naakt ,  een stil leven of wat ook 
zijn .  

In  zij n kunst leerde men hem tot voor enkele t ij d, in  
uiterste stemmingsvolle doeken, oyerwegend kennen als  de 
vertolker van het mizerabele in onze samenleving, benadrukt 
in tot krotten vervallende beluiken, uitgeleefde werkmans
buurten, vervallen woonwagens en barakken of afgetakelde 
windmolens en dito hoevetjes. Dit alles kenmerkte zich door 
asgrauwe bijna deprimerende kleuren die we eveneéns terug
vinden in fabriekswij ken en koolmijnen . Als een opflakkering 
daartussen kwamen zij n scheepswerven, met de indrukwek
kende op stapel staande schepen met rode-menieromp en het 
boeiend spel van vormen en l ijnen, naast kusthavenzichten 
met het silhouet van visserssloepen, masten en in de wind 
drogende netten tegenover de hoge dij ken . Enkele jaren terug 
kwam echter een merkwaardige evolutie. Hij bleef zijn onder
werpen trouw maar naast zijn tot dan toe alles dominerend 
typisch grij s kwam er langzaam meer kleur in zij n werk. De 
pessimistische nevel die over zijn ceuvre hing trok meer en 
meer op tot een gematigd optimisme dat zich bv. uit in een 
flits zon die over een omgeving glij dt en de kleuren optrekt ,  
de gezelligheid van een boereninterieur, de lichtschakering 
over een markttafereel of de seizoenwisseling in een land
schap, kortom zaken die, zonder afbreuk te doen aan de kunst
waarde van zij n schilderijen, ze veel gemakkelij ker doen over
komen en ze ook voor sommigen aantrekkelij ker maken. Zowel 
uit zij n vroegere periode als uit zij n huidige dateren talrij ke 
werken die hoekjes van Gentbrugge brengen, waarvan vele 
ondertussen reeds verdwenen zijn ,  zodat zij n doeken ook 
iconografisch van belang zij n .  

Uit  het geheel van zij n kunst komt Raymond Dewaegenaere 
naar voor als een kunstenaar van betekenis.  

LUC LEKENS 

Broeder JOZEF LEONIDE ( Florent Verloove ) 
Broeder Marist, missionaris in Kongo ( Zaïre ) 

Zij n vader, meester-schoenmaker Leon Verloove, woonde 
te Gentbrugge "Onder de Toren" tegenover de kerk . Leon de 
klokkenluider noemde men hem want hij was zowat hulpkos
ter, luidde de klokken over vreugde en droefheid, pompte de 
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lucht in het oude orgel en was tevens zanger in de kerk . Hij 
was lid van de toneelmaatschappij "De Korenaar" waar hij 
de kluchtige rollen speelde. Zijn  vak, waarin hij draad en pek 
hanteerde, terwij l hij koperen spij kers in het leder sloeg en 
met houten pennen het leder op de palmhouten leest opspande, 
had hij geleerd bij zij n oude leermeester te Hansbeke. De 
eenvoudige, diep kristelij ke man leefde volgens de oude tra
ditie geërfd van vader op zoon. Met zij n zuivere tenorstem 
zong hij bij zijn leest van de morgen tot de avond.  Toen hij 
in het huwelij k trad met Adèle Lawaese kende zij n werklust 
geen grenzen meer. Zij n geluk was volkomen toen hem op 
1 3  november 1919 een zoon geboren werd Florent .  

Florent was van jongs af een uitstekend leerling die van 
vader de ijver en de werklust, van moeder de diepe godsdienst
zin geërfd had . 

Zeer j ong, hij was niet eens twaalf j aar oud, trok hij in 
juni 193 1 als klein-novice naar Pittem met het inzicht Marist 
te worden. Als knap leerling nam hij de studies ernstig ter 
harte en drie jaar later trad Florent in het noviciaat van Mont
Saint-Guibert waar hij in 1935 het kloosterkleed aannam. 

Na de vormingstij d studeerde hij verder met dezelfde werk
lust van vader. In 1 937 legde hij zij n eerste jaarlij kse gelofte 
af. Toen hij in 1941 zij n eeuwige geloften aflegde behaalde hij 
in hetzelfde jaar te Brussel het diploma van geaggregeerd 
leraar en op 29 juli 1942 het bijzonder diploma leraar Neder
lands en Frans.  

Nu werd hij  ingevolge de noodwendigheden van de Congre
gatie als leraar naar Aarlen gestuurd waar hij in de Sint-Maria
school gedurende zeven jaar onderricht gaf en het beste van 
zichzelf schonk aan de jeugd die hem werd toevertrouwd. Dat 
was voor Florent niet voldoende omdat het arbeidsveld op 
deze wereld zo uitgestrekt en de noden zo groot waren. Als 
jongen had hij reeds gedroomd van Kongo. En in 1948 vertrok 
hij dan ook naar de kolonie waar zij n Congregatie die er reeds 
zulk verdienstel ij k werk verrichtte nog uitgebreider terreinen 
wenste te bestrij ken . 

Broeder Jozef Leonide kwam aan te Nyangezi waar hij wat 
betreft vormend onderwiJ s een nog braakliggend gebied aan
trof. Daar verrichtte hij echt pionierswerk door hervorming 
van het studieplan en verdieping van de studiegee t .  

In  1950 vertrok hij naar Stanleystad waar hij d ol ledig 
cyclus van het middelbaar onderwij s oprichtte. G ru t mag 

men zeggen dat hij de man was die de waard van h t ond r-
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wij s kende en het op een hoger vlak bracht, door zij n beste 
krachten zonder mate aan zij n ideaal te schenken. 

Enigszins vermoeid kwam hij naar Vlaanderen terug en 
werd leraar te Zele aan de middelbare school van 1 95 1  tot 
1 954, vanaf laatstgenoemd jaar werd hij er bestuurder. Doch 
in 1 958 werd hij terug naar Kongo geroepen. Daar waren 
scholen en bekwame bestuurders broodnodig. Hij werkte een 
drietal jaren achtereenvolgens te Byimana in Rwanda, te Stan-

. leystad, te Bukavu. 

Te Byimana, waar hij de normaalschool had bestuurd en te 
Stanleystad waar hij zich vooral had ingespannen om degelijke 
katechisten te vormen, had hij ervaren welke de hoge noden 
van Kongo waren, en had hij achterhaald hoe ze konden gele
nigd worden. 

In  1 96 1  waren echter hogere functies voor hem weggelegd, 
nieuwe plannen dienden op touw gezet die het onderwij s een 
hogere vlucht moesten verlenen . 

Broeder Jozef Leonide werd benoemd tot lid van de B .E .C.  
( Bureau van het Katholiek Onderwij s )  van Kongo. Dit orga
nisme zou zijn grootste aktiviteit opeisen, door zij n onderlegd
heid en kunde oefende hij er een bij zondere invloed uit .  Zij n 
werkterrein was thans immers aangepast aan de brede blik 
die hem kenmerkte en aan de ervaringen die hij gedurende 
een levensloop van praktij k had verworven. De overheid zou 
later getuigen welke waarde deze missionaris voor het onder
wijs in Kongo had. 

De zoon van Leon de schoenmaker woekerde met al zij n 
talenten voor de bloei van een iand in volle ontwikkeling en 
voor de verheffing van het geestelij k peil . Zal dat land ooit 
beseffen wat het aandeel is geweest van de Vlaamse missiona
rissen, die stille belangloze werkers zonder aanstellerigheid, 
lang voor er sprake was van ontwikkelingshulp ? Lang vóór 
de belangstelling voor de derde wereld opgang maakte en een 
alibi werd om onze tekortkomingen en het bedreven onrecht ,  
tegen eigen volk begaan, te bestendigen en te doen vergeten ? 

Nog was het volle kunnen van Broeder Jozef Leonide Ver
loove niet tot algehele ontplooiing gekomen, toen hij op 4 mei 
1 963 in het vliegtuig stapte dat hem als afgevaardigde van de 
B.E.C. naar een vergadering van de O.I .E.C. ( Intermediair 
Orgaan van het Katholiek Onderwij s )  in Kameroen zou bren
gen. Men was reeds boven het land van bestemming toen het 
vliegtuig neerstortte. Het stoffelij k  overschot van Broeder 
Jozef Leonide Verloove kon nog van Kameroen naar Gent
brugge worden overgebracht . . .  
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In  de pers kon men lezen : ( maand mei 1 963 ) : 

Broeder Leonide uit Gentbrugge 
als missionaris gestorven 
Tijdens vervulling van zijn taak. 

Zoals gisteren gemeld is bij het vliegtuigongeval in Kame
roen een Vlaams missionaris om het leven gekomen. Het be
trof hier Eerw. Broeder Leonide van de Congregatie der Broe
ders Maristen, die sinds 1948 in Kongo leraar was. Om zijn 
werkkracht en veelzijdige kennis werden de afgestorvene vaak 
zware opdrachten toevertrouwd, die vele en verre verplaatsin
gen noodzakelijk maakten. Het is tijdens het vervullen van een 
dezer opdrachten dat deze missionaris het leven verloor. Hij 
was immers aangeduid als Coördinator voor onderwijsvraag
stukken terwijl hij ook meewerkte aan de hervorming der 
leerprogramma's bij het onderwijsbureau te Leopoldstad. 
Broeder Leonide, in de wereld Florent V erloove stamt uit een 
bekende familie uit Gentbrugge. Ook in het Vlaamse land heeft 
hij zijn kwaliteiten ten toon gespreid en was hij o.m. de stich
ter van het Pius X-college te Zele. 

Zijn twee zusters zijn in het klooster getreden, één onder 
hen, is E.Z. Marie-Adelaïde, werkzaam als verpleegster in het 
Sint-Jozefziekenhuis te Gentbrugge. Zijn andere zuster, Zuster 
Marie-Anna is directrice van het pedagogisch instituut te Waar
schoot. Wij betuigen aan de achtbare familieleden onze chris
telijke deelneming. 

Inlichtingen werden ons verstrekt door zijn zuster, Zuster 
Marie-Adelaïde, ook raadpleegden wij teksten uit het Missio
narisalmanak door Lambert Swerts. 

Uittreksel uit  "Het Volk" van 4-5-1963. 

G. WAEYTENS 

MAURICE SîRUYVELT 

Maurice Struyvelt werd geboren te Eine op 1 3  mei 1 89 1 . 
Vader was aldaar koster en diens broer koster te Sint-Amands
berg. In de lij n  van de familietraditie wenste vader Struyvelt 
dat ook zijn zoon koster zou worden . Heel vroeg deed Maurice 
zijn studies in de kosterschool te Sint-Niklaas, en na e n chit
terend eindexamen werd hij reeds in 1 9 1 1 op de leeftij d an 
20 jaar benoemd tot koster orgelist te Denderleeuw E n jaar 
nadien werd hij door het bisdom benoemd te Gentbrugge
Center in 1 9 1 2, alwaar hij 50 jaar zij n welluidend t m zou 
laten galmen in de kerkgewelven. Hij huwde in 1 927 m t m 
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juffer Madeleine De Winne en kwam alsdan wonen op het 
Kerkplein "Onder de Toren". 

Maurice was een jongen met ingeboren erfelij k kunstgevoel 
en volgens de liturgische omstandigheden golfden uit zij n 
orgel, de heldere tonen van vreugde en droefheid, als een weer
klank van zij n innerlij ke piëteit .  

Niet met bombarden of zwaar daverende pij pen bespeelde 
hij het orgel ; zijn voorkeur ging naar de stille zachte registers, 

"voix humaines", "voix celestes", herdersfluit en andere oude 
spelen die hij na de restauratie van zij n oud orgel, een Van 
Petegem, uit het oud Gentbrugs kerkje nog absoluut wilde 
ingebouwd zien . 

Hij smaakte het geluk het herstelde orgel in 1 925 te kunnen 
introduceren en inspelen . Op die heuglij ke dag nam ook de 
wereldbefaamde orgelist Dom Verhaeghen van de abdij van 
Affligem, aan hetzelfde orgel plaats en liet eveneens zij n heer
l ij ke artistieke improvisatie onder de gewelven weergalmen. 
Een gedenkwaardiger dag kon onze kunstenaar-koster zich 
bezwaarlij k indenken. 

Met een bewonderenswaardige geest bezield, vertolkte Mau
rice in de stille stonden der eucharistische plechtigheden zijn 
geliefkoosde melodieën van Bach, Händel, Chopin en Mendes-
sohn . 

· 

Als jongeling alhier aangekomen bleef hij de eenvoudige 
sympathieke koster. Orgelspelen was zij n lievelingswerk . Ge
durende zijn lange muzikale loopbaan heeft hij heel wat reli
gieuze en andere liederen gekomponeerd, waaronder het mach
tig krachtige KLOKKELIED ter gelegenheid van de inwij ding 
der nieuwe kerkklok op 10 oktober 1 948. 

In het diepst van zij n gemoed was hij een groot kunstenaar, 
maar tevens de eenvoud zelf .  Dat verklaart waarom van zij n 
scheppend werk niets werd gepubliceerd. Naar buiten treden 
als kunstenaar lag hem hoegenaamd niet .  

Zijn zangkoor Sint-Cecilia was einde en ver bekend met zijn 
twee tenorspecialisten Edmond Colle en Rector Van Seymor
tier en de basstemmen van Frans Hoste en Frans Vercruyssen. 
Vele koncerten en feesten luisterde hij op met zij n echte pracht
stukken voor koor en orkest ; zelf was hij dan leider, dirigent 
en componist . 

Als voorzitter van de Kostersbond Bisdom Gent werkte hij 
met vastberadenheid en overtuiging voor de lotsverbetering 
van zij n collega's. 
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Hij was bovendien muziekleraar aan het College van de 
Paters Jozefieten te Melle en in het Sint-Gregoriuscollege te 
Ledeberg. 

Maurice Struyvelt  was de zevende koster die wij vermeld 
vinden in het kerkarchief sedert 1 800. Zo hadden wij hier op 
Gentbrugge-Center de volgende kosters : 
1 .  1 809-1 842 Bernadus Van De Putte · 
2 .  1 842- 1 854 Franciscus Van De Putte 
3 .  1 854- 1 862 Leo Vekeman 
4. 1 862- 1 865 Benj amin Venneman 
5 .  1 865- 1 879 Emiel D'Hooge 
6. 1 879-1 9 1 0  Aloïs Teurekens 
7. 1 9 1 2- 1 962 ·Maurice Struyvelt 
8. 1 962-1 977 Paul Van Durme. 

Maurice is  de eerste dag van de H. Hartmaand, na het lof 
in 1 962 op 7 1 -jarige leeftij d in volle aktiviteit gestorven . 

Hij stierf rechtop in zij n zetel . Zij n gelaat was rustig alsof 
hij insliep na een welgevulde dagtaak : zo is hij uit dit leven 
heengegaan. De grote rust na een verdienstelijk leven . 

Op zij n doodsprentje staat zijn leven kort samengevat : 
Looft de Heer in zijn heiligdom . . .  looft Hem met zang en 

orgelspel ( Ps. 150) 

Hij leefde voor zijn gezin, voor zijn kerk, en zijn muziek
kunst. Hij verborg een gevoelig hart, dat op tijd en stond tot 
uiting kwam in liederenzang en het componeren van religieuze 
muziek. 

Gerard W AEYTENS 

72 

Land van Rode Jaarboek 1977



Bijdrage tot de geschiedenis 

van de St. -Martin�skerk te Balegem 

vervolg van de bijdrage in jaarboek 1975 (blz. 49 - 7 1) 

V. DE TIENDEN 

1 .  OORSPRONG EN EVOLUTIE VAN DE TIENDEN ( 1 ) 

De betaling aan de Kerk van de tienden op de veldvruchten 
klimt op tot de 9de eeuw, deze betaling was een belasting ten 
voordele van de Kerk. De tiendheffing is steeds een bron ge
weest van tegenstand en processen en de Kerk zou in deze 
tiendheffing nooit geslaagd zij n,  zonder de steun van de konink
lij ke macht ,  vooral van Pepij n ( 751-768 ) en Karel De Grote 
( 768-814 ) .  Reeds in 803 luidde de wet : al wie een kerk bouwt 
in zijn domein moet de tienden afstaan aan de parochiekerk, 
er werd geen uitzondering gemaakt voor bisschoppen en abten, 
want ook zij moesten het tiende van hun beneficium geven. 

De tienden werden van in het begin geheven op de veld
vruchten , de graangewassen, de groenten, het hooi , de wij n, 
zelfs op veestapels en op het handwerk, zodanig dat elke 
ambachtsman een deel van zij n produktie moest afdragen aan 
zij n kerk. Maar in 858 waren er reeds zoveel moeilij kheden 
dat Herald, de aartsbisschop van Tours, afkondigde, dat geen 
enkele priester tienden mocht aanvaarden door twisten en 
processen, maar dat hij er moest voor zorgen dat alles in orde 
kwam door prediking en vermaning. 

Aldus stellen wij vast dat een eeuw later, van de tienden die 
vroeger in drie of vier delen werden verdeeld er tenslotte 
slechts één derde voor de pastoor overblijft. De twee andere 
derden, vroeger geïnd door de kerkfabriek en de armendis 
( armbestuur ) gingen uiteindelij k naar de grondbezitters, zo
dat van die tij d af er alleen nog sprake was van heerlij ke 
tienden en van pastorale tienden. De jacht der heren op de 
tienden was zo groot dat Paus Gregorius VII  ( 1073-1085 ) ,  de 
leken verplichtte de tienden terug aan de kerk te geven, zij 
mochten zelfs geen tienden meer overerven of doorgeven op 
straf van banvloek en weigering der kerkelij ke begrafenis . In 
de dekreten van Gratianus ( 1 2de eeuw ) werden bisschoppen 
die het aandierven tienden aan leken af te staan, als ket ter 
gebrandmerkt. 

73 

Land van Rode Jaarboek 1977



Door het Concilie van Lateranen ( 1 2 1 5 )  werden alle aan
winsten van tienderi verboden. Nu de heren-leken niet meer 
van zich lieten horen, zouden de machtige abdijen en kapittels 
in hun plaats treden . 

In  de l l de en 1 2de eeuw werden ontelbare abdijen en kapit
tels gesticht en rij kelij k begiftigd met parochiale goederen . 
Sint Bernardus ( 1 090-1 1 53 )  zal al de abdijen, vooral de Cister
ciënzers, bij de paus steunen. Al de abdijen worden dan begif
tigd met kerken, met de inkomsten van die kerken en met het 
aanvaarden van de zware lasten van j aargetij den of bedelingen 
van geld aan de armen. Zo kwamen van de l l de tot de 1 3de 
eeuw vele tienden terug in kerkelijke handen, maar toch moest 
de bisschop van Luik, Jan van Vlaanderen, nog verordenen, 
dat alle t ienden moesten terug gegeven worden zoniet zouden 
de sacramenten geweigerd worden aan de bezitters. 

Alles bleef van dan af rustig tot in de 1 7de en 1 8de eeuw, 
toen de abdijen de tienden terug aan de leken verkochten ; 
maar toch is het innen van de tienden vanaf de 9de eeuw tot 
aan de Franse Revolutie een bron van betwistingen gebleven . 

De j uristen van het Oud Regiem onderscheidden lekentiende 
en pastorale tiende, alhoewel noch historisch noch juridisch 
gefundeerd . Meestal bleef de pastorale tiende bewaard, maar 
de tienden van kerkfabriek en armendis gingen doorgaans · 
naar leken. Een pastoor die geen enkele tiende ontving was 
een zeldzaamheid, soms had de pastoor nog de drie delen van 
de tienden, maar dat kwam dan omdat de leken deze niet 
hadden ingepalmd ofwel ze hadden teruggegeven. 

In  de eerste helft van de 1 7de eeuw gebeurde bij na hetzelfde 
als in de 1 1  de en de 1 2de eeuw, toen de tienden aan de heren 
werden gegeven. Maar in de 1 7de eeuw waren het de pastoors, 
die hun tienden aan geestelij ke instellingen gaven ( abdijen 
e .d . )  omwille van het wegtrekken van de plattelandsbevolking 
en het verminderen van de culturen, waardoor de tienden niet 
meer volstonden om in het onderhoud van de pastoor te voor
zien. Deze geestelij ke instellingen verwierven aldus de tienden 
en gaven dan een vrije gift aan de pastoor. 

2 .  VERDELING VAN DE TIENDEN 

De grote of volle tienden werden geheven op tarwe, pelt , 
gerst, haver en alle andere produkten van de grote cultuur. 

De kleine of smalle tienden werden geheven op hooi, kemp, 
hofvruchten, wol en eieren. 

De vleestienden, ook de krij tende of bloedtienden geno md, 

werden geheven op de productie van stal en n rhof. 
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De tienden op het handwerk van elke ambachtsman of op de 
erkoop van zijn handwerk werden reeds vroeg afgeschaft . De 

oude tienden waren deze die geheven werden op gronden van 
oude cultuur en de novaaltienden op gronden die later in cul
tuur werden gebracht. De oude tienden op de grote cultuur 
werden van ouds gewoonlij k verdeeld in drie delen. De kleine 
tienden en de novaaltienden behoorden van rechtswege en zeer 
dikwij ls in de praktij k alleen aan de pastoor maar zelfs ook die 
kleine tienden interesseerden de schraapzucht van de groten . 
Van al de hogergenoemde tienden schij nen de vleestienden de 
jongste te zij n .  Er bestonden ook hooitienden, houttienden en 
geldtienden, onder geldtienden verstond men de tiende, die men 
betaalde bij de verpachting van de weiden . 

Bij het in cultuur brengen van heidegronden of van inge
dij kte polders kreeg men dikwij ls een min of meer lange tij d 
vrijstelling van de betaling van de tienden, die ging van 20 tot 
60 jaar. De novaaltienden interesseerden ook de bisschoppen 
en de abdijen zowel als de prinsen en heren, zodat paus 
Alexander IV ( 1 492-1 503 ) moest bevestigen dat de novaal
tienden alleen aan de pastoors toekwamen, zelfs als de grote 
tienden door anderen werden geïnd. 

In de 1 7de en 1 8de eeuw ontstonden problemen betreffende 
de aardappeltienden, toen de aardappel in zwang kwam. 

3 .  HOEVEELHEID VAN DE TIENDEN 

De gewone tiende bedroeg een tiende van de veldvruchten 
of van de veestapel, nochtans waren er veel afwij kingen. Men 
sprak van "volle" tienden, "dubbele" tienden en "lichte" tien
den. Zo gaven de gronden, die nieuw in cultuur gebracht waren 
het eerste jaar de "lichte" tienden of de 33ste schoof, het tweede 
jaar de "dubbeltienden" of de 22ste schoof en het derde jaar 
de "volle" tienden of de l üde schoof. 

Oorspronkelij k werden de tienden in natura geleverd, later 
werden zij dikwij ls verpacht en dan in speciën uitbetaald. 
Voor sommige tienden was ook de terugkoop praktisch moge
lij k en de tarieven voor deze terugkoop werden per dekenij 
vastgesteld, maar dat gebeurde meestal voor de vleestienden. 
Als de tienden in natura geleverd werden, mocht de tiend
heffer om zijn rechtsdeel of om zijn geld gaan naar de plaats 
waar de produkten stonden en mocht hij de hoeveelheid mee
nemen waar hij recht op had. Keizer Karel verbood aan de 
landbouwers ( 6 juni 1 554 ) hun oogsten van het land weg te 
halen vóór zonsondergang en verplichtte hen ook de tiend
heffers op de hoogte te brengen van het uur van het wegnemen 
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en van de plaats waar de produkten stonden . Wanneer de 
tiendheffer niet  op de afspraak verscheen, mocht de landbou
wer zij n vruchten wegnemen, maar was hij verplicht het deel 
van de tiendheffer op het land te laten. 

De meeste moeilij kheden had men met de vleestienden 
vooral als er geen tien dieren ( meestal biggen ) waren ; maa; 
in dat geval werd alles geschat en het tiende deel werd dan in 
geld betaald .  

De tienden waren tij dens de laatste jaren vóór de Franse 
Revolutie de voornaamste bron van inkomsten voor de abdijen. 

Zoals wij hoger vermeldden werden de tienden oorspron
kelij k verdeeld in drie delen : een deel voor de pastoor, een 
deel voor de kerkfabriek en een deel voor de armentafel .  Na 
verloop van tij d vielen de tienden voor de kerkfabriek en de 
armen weg ten voordele van de heren of de abdijen. Deze 
tiendbezitters ( heren of abdijen ) moesten dan de kerk onder
houden, daarin was begrepen het betalen van de gewone uit
gaven als de liturgische gewaden, de boeken, de gewij de vaten, 
brood en wijn ,  licht, altaarlinnen, de gordij nen rond het altaar 
en tussen de kolommen, ook herstellingen. Onder het herstel
len van het kerkgebouw verstond men het onderhoud van het 
gebouw, de toren, de v.ensters van de grote beuk en het hoofd
venster van het koor, want het koor zelf moest door de pastoor 
onderhouden worden. 

De tiendklok moest kunnen gehoord worden in het ganse 
gebied, waar de tienden dienden geleverd. te worden en daarom 
moest zij hangen in een toren, die minstens zeven voet hoger 
was dan het dak van het kerkgebouw. Met de inkomsten van 
de grote tienden moest ook de "portio congn.ia" ( onderhouds
wedde van de pastoor) betaald worden, wel te verstaan als 
de eigen inkomsten van de pastoor niet volstonden. Op elke 
parochie moest ook de heffer van de kleine tienden zorgen 
voor de vermenigvuldiging van de veestapel d.w.z. dat hij 
moest zorgen dat er een stier, een beer of een ram voorhanden 
was . Gewoonlij k was de pastoor de heffer van de kleine tienden 
en hoewel genoemde dieren voor algemeen nut vrij mochten 
grazen op al de gemeentelij ke eigendommen, bleven zij toch 
een zware last voor de pasfoor zodat hij van de kleine tienden 
afzag, omdat de aankoop van deze dieren hem geld lij k t 

zwaar viel . 

De tiendheffer moest ook het "cathedraticum" n h t "ob
sonium" ( kleine belastingen ) betalen, de synodeko t n an d 
deken en de aartsdiaken en ook zorgen voor de b taan mog 
lij kheden van de plaatselij ke koster. 
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Heel de tiendzaak werd nog beter omlij nd in de 1 6de en 
1 7de eeuw als de pastoor op vele plaatsen zelf een derde kreeg 
van de grote tienden. 

Op het einde van de 1 6de eeuw werden door de godsdienst
beroerten vele kerken vernield of beroofd van alle voorwerpen, 
die noodzakelij k . waren voor de eredienst .  Door de decreten 
van Albrecht en I sabella ( 28 maart 1 6 1 1 en 2 oktober 1 6 1 3 )  
weten wij dat het herstel van de kerken moest gebeuren door 
de kerkfabrieken en dat de t iendheffers moesten bij dragen als 
de middelen van de kerkfabriek ontoereikend waren . Dat was 
een nij pende zaak, zowel voor het buitenvolk als voor de ab
dijen die dan de tiendheffers waren. Vandaar de oorsprong 
van vele processen, want als de tiendheffers niet betaal
den, werden zeer dikwij ls de tienden aan de t iendheffers 
niet meer afgedragen. 

In die moeilij ke periode vroeg men aan het burgerlij k be
stuur om een lokale taks te mogen heffen ofwel om een beroep 
te mogen doen op de vrij gevigheid van de parochianen en van 
de heer van het dorp . Soms werd dan ook een taks op het 
bier gelegd of kregen de dorpsbewoners van de bisschop de 
zogenaamde "mendicatoria" of brieven om inzamelingen te 
mogen houden over gans het bisdom. 

In  1 666 kwam de aankoop van. liturgische gewaden ten laste 
van de parochianen en als deze laatsten absoluut niets konden 
doen, dan moest de tiendheffer instaan en jaarlij ks een vast 
bedrag geven, ook voor de kerkmeubelen . 

Vanaf 1 750 konden de tiendheffers zich van hu� verplich
ting vrijmaken, indien zij twee jaren op zes hun inkomsten 
ten voordele van de kerk afstonden. Hieruit blij kt  k laar en 
duidelij k dat voet voor voet de tiendheffers zich terugtrokken 
voor de lasten en in Vlaanderen ging dat zeer gemakkelij k ,  
want het Vlaamse volk aanzag het a ls  een eer zelf voor de 
voorwerpen van de eigen kerk te mogen zorgen. 

In het midden van de 1 7de eeuw had men getracht de lasten 
van de tiendheffers te verminderen, maar honderd jaar later 
wilde men deze weerom verzwaren . Intussen groeiden moei
lij kheden tussen tiendheffers en parochianen van dag tot dag 
en na consul tatie van gerecht en bisschoppen, besloot keizerin 
Maria Theresia tot de afschaffing van de oude gebruiken in 
de Zuidelij ke Nederlanden alsmede tot de herroeping van al 
de oude gebruiken over de tienden . Daardoor kwam alles op
nieuw ten laste van de tiendheffers, wel te verstaan met de 
verzachtingen van de dekreten van 1 6 1 1 en 1 6 1 3 .  Daardoor 
werden in de gehuchten die aangroeiden en groot genoeg waren 
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voor een kerk en een pastorie, de t iendheffers verzocht voor 
beide te zorgen . In de 1 7de en 1 8de eeuw werd de tiendheffer 
die de twee delen kreeg van de grote t ienden verplicht te voor� 

zien in het onderhoud van de parochiale geestelij kheid, zelfs 
op die plaatsen waar de pastoor het overblijvende derde deel 
kreeg, maar dan stonden veel t iendheffers liever hun t ienden 
af omdat zij op vele plaatsen niet voldoende waren voor dat 
onderhoud.  In de 1 8de eeuw kwam daar nog bij dat ook de 
t iendheffer verplicht werd te voorzien in het onderhoud van 
een onderpastoor, die dan ook noodzakelij k geworden was 
door de groei der parochies . 

Tenslotte zou Keizer Jozef I I  de zaak beslechten, want vol
gens zij n oordeel zullen best veel "nutteloze kloosters" ( tiend
heffers ) verdwij nen . 

De tienden verdwenen met de ondergang van het Oud Re
giem. De "Vertegenwoordigers van het Volk" schaften de Kerk 
in België af door de wet van 1 6  thermidor jaar V (3 augustus 
1 797 ) .  Kort daarop volgde de afschaffing van de kloosters en 
het op de vlucht gaan van de parochiale geestelij kheid,

· 
wat 

het definitieve einde van de t ienden betekende. 

Bij het vallen van het Directoire en het instellen van het 
Consulaat in de laatste dagen van 1 799 begon voor ons volk 
een nieuwe tij d .  Stilaan kwamen de pastoors terug naar hun 
parochies en de kerken werden opnieuw geopend. Men begon 
terug over de t ienden te spreken . De clerus erkende de wet 
van 1 6  thermidor jaar V niet en vele gelovigen wilden de oude 
gewoonten terug invoeren . Er ontstonden nieuwe spij tige kon
flicten . Zo b .v .  wilden enkele priesters geen absolutie geven 
aan degenen die de tienden niet wilden betalen, maar door 
het concordaat van 1 80 1  schafte de Kerk zelf de tienden af, 
die dan meer dan duizend jaar oud waren . Lang nog zouden 
priesters uit het Oud Regiem de tienden betwisten en zelfs in 
1 8 1 5  stuurde het Metropolitaan Kapittel van Mechelen een 
document naar de H .  Stoel om het herstel van de tienden te 
vragen . 

4. DE NOVALE TIENDEN OP DE PAROCHIE BALEGEM 

a )  De novale gebieden op de parochie ( 2 )  

Zij zijn voornamelij k gelegen i n  het NW van d paro hi . 
Als omlij ning kunnen wij . aannemen :  de Mol nbe k ( k  rk
weg ) ,  de Stationsstraat, de Route, de weg van de Hout naar 
de Pontslag, het Frankenbos en de Vrij keur. 

Ons bekend zij n de gronden waarop d ti nd n rd n g 
heven : 
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1 )  de Kerkweg : 6 dagwand, 4 1  roeden 
2 )  de Bechemstrate ( Stationsstraat + Route ) : 5 dagwand, 

75 roeden 
3 )  Van de Route naar de Pontslag : 20 dagwand, 25 roeden 
4) Van de Pontslag naar het Frankenbos : 1 1  dagwand, 80 

roeden. 

b) Transactie van de novale tienden te Balegem ( 3 ) · 

In 1 755 had er een transaktie plaats tussen de pasoor van 
Balegem en de minderj arige Carolus Ignatius de la Tour et 
Tassis, zoon van de heer van Balegem en diens echtgenote 
Marie Louise van der Haegen . 

Guillemus Du Bois, stiefvader en voogd van de minderj arige 
Carolus de La Tour handelde in naam van de minderj arige. Het 
ganse dossier werd aan de schepenen van de stad Gent voor
gelegd. 

De aanleiding daartoe gaat terug op een akkoord van 20 juli  
1 62 1 ,  ondertekend door de pastoor en G.  D'Aby, voogd van de 
toenmalige markies van het land van Rode. 

In het akkoord stond vermeld dat de partijen land, welke 
als novale tienden aanzien werden, aan het sterfhuis van de 
erfgenaam van de overleden markies toekwamen. Het origi
neel, bezegeld met het zegel van de stad Gent 1 622, werd goed
gekeurd door de edele schepenen van gedele en de opper
voogden van de markies van Rode ; het berustte bij de griffier 
der heerlij kheden Broekstraete te Deurle.  

In 1 684 gaf de pastoor Herman De Paepe, zij n koster Pieter 
van der Heyden, bevel om in de maand augustus de novale 
tienden op enkele van die partijen grond in te zamelen . Over 
dat feit bekloeg zich de markies van Rode ; de pastoor beweer
de dat deze landen hem toebehoorden als novale tiende . De 
heer Gislain D'Aby, voogd van de markies, herinnerde hem 
aan de eerder aangegane akkoorden. Een langdurig proces 
vloeide hieruit voort . 

Op 30 juni 1 685 kwam men tot een nieuw akkoord. De 
pastoor zou ten voordele van het sterfhuis al zij n rechten 
op novale tienden binnen de parochie Balegem aan de heer 
afstaan . Deze bedroegen 5 ponden groten plus een opleg van 
7 ponden groten te betalen op kerstavond en een bij komende 
"ordonans" van 3 ponden 1 0  schill ingen groot .  

De  latere pastoor Philippus Josephus de Haen ( 1 754- 1 766 ) ,  
begreep deze transactie niet en maakte aanspraak op de 
novale tienden in gans de parochie, met het gevolg dat in 1 754 
er een proces aangegaan werd tussen de pastoor en de heer. 
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De heer Louis De Schuiyter, notaris te Gent en bediende bij 
de administratie in de hoge raad van Vlaanderen, tekende 
daarbij de volgende personen op ; 
- Johan Joseph Dons, 

baron van Lovendegem Ter Broeke, 
heer van Scheldewindeke. 

- Jonckheer Jan Joseph Rodriguez De Evora Y Vega, 
heer. van Moortsele - Scheldewindeke. 

- Midtgaders Jonckheer Guillènus Dominicus Du Bois, 
voogd en stiefvader van Carolus lgnatius de la Tour et 
Tassis, zoon van de heer van Balegem. 

- De heer Philippus Josephus de Haen, pastoor van Balegem. 

Het nieuw akkoord luidt : 

De pastoor diende alle tienden ten voordele van de heer 
af te staan . Aan de pastoor zal door de heren elk jaar een 
som van 16 pond in geld uitbetaald worden op Allerheiligen. 

Elk geschrift of boek met betrekking op de tienden zal de 
pastoor aan de heren afstaan . 

Het akkoord was niet van toepassing op wij ken waar reeds 
door de heren t ienden geheven werden : 

- Het kapittel van Kamerij k 
- De heer Baron van Bellem 
- De heer Markies van Lede 
- De abdij van Ninove 
- De St.-Amandus- en St.-Christoffels-tienden. 

Deze overeenkomst werd gedaan te Gent in het bijzijn van 
de heer Guilliane Orban, met als getuigen Francis Vermeere 
en Filius Geevaert . 

Op gezegeld papier van 36 stuivers neergeschreven, werd 
deze transactie een definitief feit .  Op. 27 juni 1755 werd het 
onder het zegel van de stad Gent geplaatst en op 1 0  juli 1 755 
ging de aartsbisschop van Mechelen mede akkoord met deze 
beslissing. 

Kort samengevat ontving de pastoor van de gemeente Bale
gem vanaf 1755 nog volgende tienden : 

- 16 pond betaald door de heer van de heerlij kheid Balegem 
- 86 gulden 14 schillingen novale tienden te Scheldewindek 
- 7 gulden novale tienden te Scheldewindeke 
- 1 gulde 10 schill ingen novale tienden te Munte 

TOTAAL : 
16 pond 94 gulden 24 schill ingen. 
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Aan de grote t iendheffer, het Kapittel van Kamerij k betaalde 
de parochie 270 gulden . 

Vl . DE PASTORALE GOEDEREN ( 4 )  

DE BEZITTINGEN VAN DE KERK EN "DE ARMEN" 

De kerkelij ke bezit tingen kunnen wij in 3 groepen onder
verdelen : 

1 .  De cure goederen : 

I n  1786 ook nog de vaste goederen genoemd. Deze goederen 
werden meestal verpacht over 3 of 6 jaar, een klein deel 
werd in cijnspacht gegeven. 

2 .  Goederen 
·
van het Beneficie : 

De kapelanie van 0 .-L.-Vrouw binnen de kerk van Balegem. 
Dit waren goederen welke in het begin van de l Sde eeuw 
aan deze kapel geschonken werden en waarvan zij dan ook 
al de renten, daaraan verbonden, opstreek.  

3 .  Goederen in bruikleen : 

Deze goederen werden ter beschikking van de kerk van 
Balegem gesteld door de grote tiendheffer van de parochie, 
het Kapittel van Kamerij k .  

1. D E  VASTE GOEDEREN 

Deze omvatten het cure-huis met de daarbij behorende hoeve, 
oppervlakte : 94 roeden. Opvallend is wel dat we in geen 
enkele opsomming van de cure-goederen de oppervlakte terug
vinden van de grond waarop de kerk gebouwd was . Het kerk
hof daarentegen wordt er wel in vermeld .  

Onder de stukken welke zich in het rij ksarchief te  Gent · 

bevinden treffen we een boekje aan waarin alle cure-goederen 
vermeld staan. Daarin werden opgenomen : de naam van de 
pachter, de oppervlakte van het stuk grond, de ligging en de 
pachtsom. 

Het is aan de hand van deze bedragen dat bij benadering 
kan berekend worden wat deze goederen aan de kerk op
brachten. De totale oppervlakte van de cure-goederen bedroeg 
17 dagwand 808 roeden, met een opbrengst van 1 29 gulden 
3 1  groten . Door middel van een hierbijbehorende tabel is 
getracht een opsomming van deze goederen te geven . 
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Pastoor De Haen geeft in 1 755 nogmaals de opsomming van 
de cure-goederen eigen aan de kerk van Balegem. 

In 1 722 voegde E.H.  A. Schelin pastoor te Balegem sedert 
1 7 14 ,  er volgende nota aan toe : 

E .H. Luchers heeft , toen hij pastoor was, te Balegem uit 
genegenheid tegenover enkele personen goederen omgewisseld .  
Zijn opvolger Germanus De Paepe "volgde dit systeem nog 
sterker op" . . 

Pieter Vander Heyden was toen koster. Hij had het gewest
boek en Wet-landboek in zij n bezit en paste die in zij n voor
deel aan . 

"Ik,  onderschreven Pastoor van Balegem, moest al deze 
onregelmatigheden op punt zetten samen met koster Pieter 
Vander Heyden." 

Op 29. 1 . 1 722 zouden dus de cure-goederen terug in orde zij n 
gebracht. 

2. GOEDEREN VAN DE KAPELANIE VAN 0 .-L.-VROUW ( 6 )  

De overgrote meerderheid van de parochies hadden één of 
meerdere kapelanieën of stichtingen. Veelal dankten deze hun 
ontstaan, vooral vanaf de 1 3de tot de 1 5de eeuw, aan een 
schenking van de dorpsheer. 

Het begevingsrecht bleef over het algemeen in de handen 
van de stichter of van zij n erfgenamen. Talrij ke kapelanieën 
ontstonden uit een bepaalde devotie, waaronder 0 .-L.-Vrouw 
wel de voornaamste plaats innam. 

Enkele andere later tot stand gekomen, dankten hun stich
ting aan bepaalde godsdienstige noodwendigheden der ge
meenschap, zoals bv. de zondagse vroegmis,  om in de geeste
lij ke noodwendigheden van de gelovigen te voorzien . Oor
spronkelij k was een kapelanie een beneficie zonder zielelast, 
meestal eeuwigdurend belast met een aantal missen per week.  
Deze last diende nagekomen · op de plaats van de stichting 
maar al spoedig werd van deze verplichting afgeweken zodat 
dit in de 1 6de eeuw omzeggens algemeen in verval was . 

In  het begin van de 1 5de eeuw bestond er in de parochiekerk 
van Balegem een kapelanie met een priester om die te bedie
nen . Zij werd gesticht door Gillis van Heesegem, die door 
Robrecht Hertog van Bar en heer van Kassel daartoe gemach
tigd werd bij acte van 7 jul i  1 408. 

Uit 1 4 1 6  is ons een geschil bekend tussen de erfgenamen 
van Jan van Damme, priester en gewezen kapelaan, en de 
pachter van een hofstede te Balegem. Het geschil had betrek-
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king op schuld van huur. De priester beweerde de hofstede 
te bezitten "ter wille van zijn kapelanie in de kerk van Bale
gem" .  De zaak werd behandeld door de schepenen van Gent 
die achteraf oordeelden dat het onder de bevoegdheid van 
het kerkelij k gerechtshof viel .  ( 5) Ons is niet bekend waar de 
hofstede lag en welke de uitspraak van het kerkelijk gerechts-
hof was . 

' 

I n  1 68 1  was de kapelanie belast. met een zaterdagsmis waar
voor j aarlij ks 1 schellirrk en 8 groten aan de parochiekerk 
betaald werd. De goederen onder haar beheer bedroegen 
6 bunder 8 dagwand 87 roeden en waren gelegen binnen de 
parochie Scheldewindeke. 

Op de Hettinge : 
1 . bunder 1 dagwand 7 roeden - · 39 gulden 

Op de Schoge : 
1 bunder 1 dagwand 57 roeden - 42 gulden 

Het cynsveld : 
1 bunder 1 dagwand 87 roeden 
1 bunder 1 dagwand 1 roede 

3 roeden 
Een bos : 
1 bunder 1 dagwand 33 roeden 

- ·  5 1  gulden 1 5  deniers 
- ·  35 gulden 
- 4 gulden 

- ·  30 gulden 

In 1 688, aldus de Potter, werden deze goederen met de 
kerkgoederen verenigd alhoewel wij menen dat deze reeds 
eerder aan de kerk toevertrouwd werden. Zij werden reeds in 
1 68 1  bij de opgave van pastorale goederen vermeld. De kerk 
en armmeester waren belast met de ontvangst der kapelanie. 
In 1 7 1 9  zien wij dat zij niet meer op de hoogte waren van de 
wijze waarop dit diende te gebeuren. 

Over deze kapelanie is ons maar weinig bekend, van belang 
is dat men in de 1 5de eeuw spreekt van een parochiekerk. 

Wij kunnen ons de vraag stellen of het ontstaan van onze 
parochie niet in verband staat met een kapelanie uit de 
1 3 de eeuw. 

J .  De Brouwer vermeldt deze kapelanie in zijn werk : Ge
schiedenis van het godsdienstig lev�n binnen het land van 
Aalst .  

Het altaar was toegewij d aan de H.  Antonius en de kape
lanie was belast met een wekelij kse H. Mis. 

Binnen de kerk waren volgens de verslagen 7 altaren waar
van een van het H .  Kruis ( 1 60 1 ) ,  zou dat niet wijzen op nog 
andere kapelanieën ? 
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3.  GOEDEREN IN BRUIKLEEN 

Zoals de meeste buitenparochi�s kende ook de kerk van 
Balegem financiële moeilij kheden.  

De grote tiendheffer, het kapittel van Kamerij k had enkele 
goederen aari de kerk in bruikleen -gegeven, waardoor de kerk 
een extra inkomen verwierf. Bij pastorale conventie, beheerde 
de pastoor deze goederen waarvoor hij 1 2  gulden per jaar 
betaalde. 

Bij de opgave van de pastorale goederen in 1 786 meldt 
pastoor Saligo, dat dit kontrakt ieder ogenblik opzegbaar 
was . 

De totale oppervlakte bedroeg 1 bunder 5 dagwand 93 roe
den en waren gelegen : 

op de planterij 1 bunder 43 roeden 
aan de Schaerbeken 78 roeden 
aan de Houwstraat 1 dagwand 38 roeden 
aan de Meersstraat 2 dagwand 56 roederi 
aan de Houtestraat 78 roeden 

HET VERPACHTEN VAN PASTORALE BEZITTINGEN ( 6 )  

35 gulden 
5 gulden 

1 1  gulden 
25 gulden 

? 

De pastorale bezittingen werden volgens een oud gebruik 
op kerstavond verpacht .  

Voor onze parochiekerk waren zij , n a  de transactie van de 
novale tienden, de voornaamste bron van inkomsten . 

De burgemeester, de baljuw en de schepenen kondigden aan 
dat de pastoor, de kerk en armmeester zouden overgaan tot 
het verpachten, met "heerlij ken stockslag", van de pastorale 
bezittingen. 

Op het einde van de 1 8de eeuw zien wij dat de pastoor zelf 
de aankondiging doet. Aan de meest biedende werden zij voor 
3 of 6 jaar in pacht gegeven . Pas vanaf het begin van de 1 8de 
eeuw verbond de pachter zich voor 6 of meer jaren .  

Zelden werden de percelen grond op voorhand gemeten . 
Ons is enkel een stuk bekend van 1 780 dat vooraf door land
meter Van der Heyden opgemeten werd. Binnen de 1 4  dagen 
is de pachter verplicht zijn pachtgeld te betalen . Hij doet dit 
vóór kerstavond in de pastorij vari 1 0  tot 1 1  u.  of ten laatste 
op Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis .  

De pachter was verplicht volgens de wetten van het Land 
van Aalst de prij s van verkochthede aan de afgaande pachter 
te betalen . Ten zij nen laste waren ook de kosten om het in 
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pachtstellen van de gronden, waarin begrepen zijn de zegels 
en de verplaatsingsonkosten van de kerkbode. 

De pachter staat in voor het onderhoud van de straten en 
beken die aan het stuk grond of hof palen . 

In  de 2de helft van de 1 8de eeuw kwam daarbij ook het 
wij ngeld. 

Volgens de wet van 1 672 moesten zij ook de gronden dege
l ij k bemesten . Het boek met de opgave van de pastorale goe
deren 1 7 1 9- 1791  geeft ons een benaderend idee van wat deze 
gronden aan de kerk opbrachten : 1 29 gulden 3 1  groten per 
jaar. 

GESCHILLEN OMTRENT DE CURE GOEDEREN ( 7 ) 

De eigendommen van de grondbezitters waren zelden of niet 
afgepaald. Slechts toevallig l iet iemand zij n eigendommen 
opmeten . Meestal steunde men op wat in het landboek ver
meld stond.  

Deze vage omlijning was vaak het onderwerp van diverse 
processen tussen de verschillende grondbezitters . Een voor
beeld hiervan is het proces van 20 maart 1 7 1 8  tussen de heer 
D'Haene, heer van Bottele, en de pastoor Adriaan Schelin 
( 1 7 1 4-1 72 1 ) .  

De pastoor had een boom alsook kaphout laten "kappen" 

op een bosberm gelegen te Scheldewindeke. De heer D'Haene 
beweerde dat, de berm met alles wat er op stond zijn eigen
dom was en dit in overeenstemming met wat in het landboek 
vermeld stond. De pastoor had het betwiste gebied laten 
meten door een gezworen landmeter. Uit de meting bleek dat 
het bos k leiner in oppervlakte was dan wat het landboek 
vermelde. 

Hierop beweerde de heer D'Haene dat het gebied gedeel
telij k aan het Steen te Aalst toebehoorde en een ander gedeelte 
vrije eigendom was, tevens dat geen enkel van deze goederen 
tot de pastorale cure-goederen behoorde. Volgens D'Haene had 
de pastoor ongelij k en zou de kosten van het proces moeten 
betalen. 

De pastoor, steunende op de metingen van de gezwor n 
landmeter, bleef beweren dat de berm een cure-goed wa n 
dat de Heer D'Haene de kosten van het proce di nd t 

dragen. 

Het geschil werd bijgelegd, men zou twe landmet r aan
stellen om de percelen te meten . 
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De gronden zij n gelegen te Scheldewindeke op de wij k 
D'Hettinge. 

De uiteindelijke resultaten van de meting waren : 
Volgens het landboek de meting 
l ste bos 
4 dagwand 33 roeden 300 roeden· 
De Corte Wee 
5 dagwand 7 roeden 4 dagwand 78 roeden 
Het betwiste bos 
5 dagwand 1 roede 5 dagwand 1 roede 1 2  voeten 

Het kwam niet zelden voor dat door onwetendheid van 
anderen, stukken grond ingenomen werden door iemand en 
die na verloop van tijd als de eigenaar beschouwd werd. Een 
voorbeeld hiervan is het proces tussen de pastoor en Pieter 
Le jeune .. 

Pastoor Magerman ( 172 1 - 1 729 ) had tij dens zijn ambtsjaren 
een weide gelegen aan de beek, in de nabij heid van de kerk, 
in bruikleen gegeven. Als compensatie diende Franciscus Wel
lekens op zij n eigendom de weg te verbreden zodat de processie 
daarlangs kon komen. Pastoor Magerman werd opgevolgd en 
Franciscus Wellekens verkocht de weide aan Pieter Lejeune 
met het doel er een schuur op te bouwen. Door het betalen van 
achterstallige renten kwam de zaak aan het licht .  Een proces 
werd ingespannen waarin Wellekens verklaarde de weide van 
de heer pastoor gekregen te hebben . 

Een uitspraak is ons niet bekend, wel staat vast dat de 
pastoor eveneens in fout was, hij had niet het recht kerkelij ke 
goederen uit te lenen. 

Het kerkarchief is voldoende gestoffeerd om hieraan een 
volledige studie te besteden. 

Onze bedoeling was de verwarring te citeren ten gevolge 
van onnauwkeurige gegevens in het landboek en de slordigheid 
van sommige parochiegeestelij ken. Vele pastoors waren niet 
in staat hun administratie ordentelij k te houden, met als 
gevolg dat zij zich moeilij k konden verdedigen tegenover de 
heren die er op verlekkerd waren hun bezittingen uit te 
breiden . 

VI I .  DE INKOMSTEN VAN DE BIJZONDERE RECHTEN 

1 .  De korenrechten werden ontvangen op een stuk land te 
Leysbroek, een halve bunder groot ter waarde van 1 pond 
5 sch . 
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De wasrente werd gevraagd op het hof van Joannes de Cock 
gelegen in ter Straten voor een hoeveelheid van 2 pond om de 
twee j aar, ter waarde van 8 sch . Pieter Martens,  cij ns-pachter 
van het St .-Baafs, leverde om de 3 jaar was ter waarde van 
1 0  sch. 

De kleine penningrente was verbonden onder andere aan 
een perceel land, 't Hemelken dat 50 roeden groot was, gelegen 
te Scheldewindeke. 

Deze rente bedroeg 9 schellingen 4 groten . Het stuk grond 
was voor 7 jaar in gebruik genomen door Joannes Stanthae
mer. 

Een ander stuk land op de Schevink van 1 dagwand 2 roeden, 
bracht als k leine penningrente een bedrag van 7 schellingen 
6 groten voor 5 jaar op. 

De rente van capoenen werd gevraagd op het hof van Jan 
Dumont gelegen op de wij k Rooigemdries, vo-or een levering 
van 5 capoenen per jaar. 

Op een hofstede te Heessegem werd de wijnrente ter waarde 
van 5 schellingen groten gevraagd. Eveneens op de hofstede 
van Pieter van de Sype. 

De hofstede Lapschure, op Rooigemdries, diende in te staan 
voor een wijnrente van 1 schelling 6 groten. 

Deze rente werd blij kbaar in de 2de helft van de 1 8de eeuw 
niet meer opgeëist. · 

2 .  De opbrengst van het Casueel 

Buiten de jaarwedde van de pastoor die in 1 708 42 pond 
bedroeg, waren de casuele inkomsten in vergelij king met al 
de andere de minste in rang. 

In het zelf de jaar was de pastoor van Balegem eveneens 
pastoor te Scheldewindeke . Hiervoor ontving hij de som van 
32 pond, uitbetaald door het Kapittel van Kamerij k .  

Als  casueel ontving de pastoor : 
- voor uitvaarten en offers over 1 0  jaar 

300 gulden 8 schell ingen groten 
- begrafenissen van kinderen 

7 gulden 1 3  schellingen groten 
- huwelij ken 

39 gulden 4 schellingen groten 

Voor gezongen missen ontving de pastoor 1 2  pond 1 
4 groten per jaar. De koster ontving om te h lp n bij d z 

diensten 2 pond 7 sch . 2 gr. Een uitvaart m t 3 pri t r 
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kostte in 1 761 3 pond. Een gewone uitvaart 2 pond, en voor 
een gelezen mis telde men 8 stuivers . Dit lezen wij in het proces 
van pastoor Albert Saligo tegen Joannes de Grote. 

In 1756 geeft de pastoor D'Haene een meer gedetailleerde 
lij st op van de verschillende soorten uitvaarten en gebruiken : 

De koster ontvangt in alle diensten de helft van wat aan de 
pastoor betaald wordt behalve in het offergeld dat naar de 
pastoor gaat.  

Begrafenissen : 
1 .  voor de kleine uytvaert : 

6 gulden waarvoor gezongen wordt nocturnum met de 
laudes ; 
na de dienst miserere en het lezen van de profundis aan het 
graf. 

2. voor den middelbaeren dienst ofte uytvaert 
9 gulden waarvoor 2 nocturnum gezongen wordt met laudes 
en voor de rest idem als onder nr 1 .  

3 .  voor den vollen dienst ofte uytvaert 
1 2  gulden waarvoor 3 nocturnum gezongen wordt met 
laudes ; 
na de dienst miserere en het lezen van de profundis aan het 
graf. 

4. voor den kerkelij ken dienst ofte voor de uytvaerten van 
diegenen in de kerk begraven 
1 8  gulden met een dienst zoals onder 3 met nadien nog de 
vespers . 

5 .  voor de vollen kerken dienst 
27 gulden : hiervoor wordt de volledige officium defuncto
rum gezongen. 

6.  voor de choordienst of choorlycken 
37 gulden ; voor de rest zoals onder 5 .  

Naargelang er nocturne gezongen wordt gaat men ook rond 
de "baer" . Al de kaarsen die op het altaar geplaatst worden 
zijn voor de kerk. Al deze geplaatst rond de "baer" gaan naar 
de pastoor. 

Het was ook gebruikelij k dat er enkele van de kaarsen aan 
een andere parochie geschonken werden. 

Dat was eigenlijk een uitwisseling tussen naburige paro
chies . 

De pastoor voegt er de volgende opsomming bij van de 
kaarsen die geschonken werden aan andere parochies 
van 4 één, van 6 twee, van 8 dry, van 10 vier ofte dry. 
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Deze cijfers slaan terug op typekaarsen gesteld rond de 

"baer" . Wij konden echter niet achterhalen hoeveel kaarsen 
er rond de "baer" geplaatst werden. 

VII I .  VERPLICHTINGEN VAN DE KERK 

De parochiekerk was een arme kerk ; haar bezittingen 17 dag
wand 808 roeden,  stemde niet overeen met wat Karel De Grote 
voorschreef, om het bestaan van de priester te verzekeren. Zij 
heeft in haar verleden weinig of geen noemenswaardige schen
kingen gekregen. Groot-grondbezitters waren er niet, en hij 
moest het aldus stellen met de kleine man. 

De hogergenoemde pastoor D'Haene geeft voor 1756 een 
opsomming van de diensten ten laste van de kerk .en deze ten 
laste van "den Armen" . 

Het betreft diensten tot lafenis van de zielen van afgestorven 
parochianen. 

1 .  TEN LASTE VAN DE KERK 

Hier schrijft de pastoor voor dat voor het eerst in deze kerk 
een wekelij ks lof gedaan wordt nl .  iedere zaterdag. 
- Een maandelij kse mis op zaterdag voor Josephine van 

Steendam, wed. Peeter De Moor. De afgestorvene betaalde 
hiervoor 24 pond voor de pastoor en 12 pond voor de 
koster en dit gedurende 6 jaar. 

- Een octaaf voor de gelovige zielen . Door de heer Petrus 
Verbruggen . 

- Een octaaf bestaande uit 7 gelezen missen en 7 loven. 
Daarvoor diende men te betalen : 6 stuyvers per mis en 
6 stuyvers per lof. 
Een jaargetij de ten bedrage van 20 stuyvers ( Obiit 20 
april ) 2 jaargetij den voor Joannes Huygen en zij n vrouw 

. . Petronilla Eloot. Hiervoor werd betaald : 2 gulden (Obiit 
25 febr.  14 may ) .  

- Een j aargetij de van Catharina Wuytens : 1 gulden 
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Alsook nog 6 jaargetij den waarin de kerk de helft b taalt 
en het armbestuur de andere helft . 
J udocus Vermeulen 
Johanna de Visscher 
Petronilla de Cock 
Livinus de Moor 
RD : Johannes Van den Bussche 
Elisabetha Stevens 

obiit 
obiit 
obiit 
obiit 
obiit 
obiit 

1 3  j ul 
14 pt. 
16 oct. 
2 no . 

10 no . 

1 j uni 
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De pastoor trekt hiervoor voor de helft jaarlij ks 2 gulden 
1 9  stuivers. 

- Een jaargetij de voor Johanne de Clerck : obiit 5 febr. 
- Aan de pastoor wordt jaarlij ks nog betaald door de kerk : 

3 gulden voor het geven van catechismusles . 
Voor het halen van de H.  Olieën 1 gulde. 

- Aan de Heer Landdeken wordt door de kerk en de armen 
te samen 30 stuivers betaald, dit voor rijen visitaties . 

- Aan de pastoor wordt ook nog betaald : 
8 gulden per j aar voor het tracteren van paters biechtvaders 
3 pondt .per jaar voor de miswij n 
1 pondt per jaar voor het wassen der gewaden en het kui
sen van het koper. 

2 .  TEN LASTE VAN "DE ARMEN" 

E .H.  Slegers pastoor te Balegem liet een octaaf opdragen 
( na overlij den ) aan St .-Joseph, bestaande uit 7 gezongen 
missen en waarvoor de pastoor een gulde ontving en de 
koster 10 stuivers. 

- Twee jaargetij den voor E .H.  N.  Slegers pastoor obiit 
20 may en J .B .  Slegers priester obiit 26 sept"  waarvoor 
de pastoor 24 stuivers ontving en de koster 1 2 . 

- Een jaargetij de voor Andries de Cock : 1 gulde 
obiit 28 sept .  

- Een jaargetijde voor Antonius De Cock : 1 gulde 
obiit 25 oct .  

-. 2 jaargetij den de helft voor de armen en de helft voor de 
kerk 
Johanna de Clerck 
Laurys Meerschaut 

Aan de pastoor wordt ook nog door "den Armen" betaald : 
30 stuivers voor het zingen van H .  Missen voor de "armen 
lycken" . (8 ) 

· 

IX .  TESTAMENTEN EN SCHENKINGEN 

Uit de verschillende testamenten die wij konden inzien en 
waarbij de overledene een schenking aan de armen doet, 
vroegen zij veelal om op de dag van de uitvaart brood onder 
de armen uit te delen . 

Naargelang het in het testament vermeld stond werden 2 tot 
3 zakken koren verwerkt tot broden en aan de armen uitge
deeld. Dit werd herhaal d op de jaargetijde . Meestal moest de 
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armenraad instaan voor het doen van de jaargetij den . Voor 
de lafenis van de ziel zorgde de overledene zelf, door in de 
som van de schenking een bedrag te voorzien voor een aantal 
missen. 

Volgende schenkers zij n ons bekend : 

In  1 748 schenkt de 23-jarige theoloog aan het seminarie te 
Mechelen, Pieter Verbruggen, 1 00 gulden aan de armen. ( 9 )  

I n  1 75 1  schenkt Laurij s Meerschout aan de armen 20 jaar 
lang een zak koren onder de vorm van brood, en een wij ngaard 
van 2 dagwand 1 7  roeden op Oosterzele. De schenking der 
gronden voorzien in het testament werd vernietigd bij gebrek 
aan een handtekening. 

In 1 753 schenkt pastoor Nicolaus Slegers aan de armen 
900 gulden . Aan de kerk vraagt hij begraven te worden binnen 
in de kerk onder een witte gedenksteen vóór het altaar. 

In 1 760 schenkt  Anna Govaerts aan de armen een som van 
200 gulden, en een zilveren kruisje aan het altaar van Onze
Lieve-Vrouw. 

In  1 76 1  schenkt Carolus Foucquaert 50 pond aan de armen 
en 1 0  pond aan het altaar van het allerheiligste. 

In 1 776 schenkt Jan Baptist Rymbout 400 pond aan de armen 
waarvan 1 /3 bestemd was voor het maken van lij frokken en 
2/3 bestemd voor de aankoop van rogge. 

In 1 8 1 6  schenkt Joannes Marie Baele Weduwe van Martinus 
van Gyseghem : 
-· een stuk land van 86 roeden op Balegem veld en 
- een stuk zaailand op de Koningskouter aan de armen. 

In 1 82 1  schenkt Joannes Baptiste van de Sype : 
600 gulden aan de kerk 
600 gulden aan de armen. 

L. DE MET 
Aalter 

Wij danken E.H. Gaston De Smet voor de toestemming om enkele pa age er 

te nemen uit zijn werk : De Geschiedenis van Zonnegem : D Ti nden. 
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BIJLAGE : EEN DEKANAAL VERSLAG VAN 1 7 1 8  ( 1° )  

Aan alle pastoors van het distrikt Oordegem werd in l 7 1 8  
een gedrukte vragenlijst gestuurd, waarop zij schriftelij k 
moesten antwoorden. 

Hier volgt de vertaling uit het latij n. 

TOESTAND VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. MARTINUS 

Eerste hoofdstuk 

OVER DE PERSONEN 

1 .  Wie is de pastoor ? Van wie ? In  welke toestand is hij , 
eigen pastoor of aangeduid ? Wanneer en door wie had 
hij een" bij drage ? Heeft hij andere inkomsten of bene
ficiën ? 

Antwoord : Adrianus Schelin, uit Ath ; is pastoor, geboren 
22 november 1672 ; hij heeft geen andere beneficie of 
inkomst. 

2 .  Is  hij de enige pastoor in de parochie of zijn er nog 
anderen ? 

Antwoord : Hij is de enige pastoor. 

3 .  Is er een onderpastoor ? Heeft hij een wedde ? Is  er ene 
of zijn er meerdere ? Door wie zij n hun namen goedge
keurd ( aanvaard ) en voor hoelang zij n zij toegelaten ? En 
hoe is hun gedrag ? 

Antwoord : De E.H. Joannes Boels is de enige onderpastoor, 
OIJgeveer 30 jaar oud, geboren te Meerbeke tussen Meche
len en Leuven, hij is niet gebeneficieerd ( = heeft geen 
wedde) .  Hij werd goedgekeurd ( benoemd) door de zeer 
verheven en zeereerwaarde heer Adriennium, beginnend 
de 30ste september 1718 en van zeden en gehoorzaamheid 
is er niets op aan te merken. 

4. Tot welk werk is de onderpastoor gehouden ? Onderricht 
geven ? En dit volgens een contract of een stichting ? Of 
doet de pastoor dit ? 

Antwoord : Hij is gehouden in alles de pastoor te helpen, 
niet volgens een stichting omdat er geen is, maar volgens 
een zwijgende overeenkomst omdat de pastoor hem neemt 
voor zijn grote en uitgestrekte parochie en zijn ongeveer 
1000 communicanten (gelovigen met paasplicht) .  
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5 .  Is  er een bewaker ? 
Heeft hij een benificie ( d.i .  betaald door 'n stichting) of 
is hij eigenaar ( d.i .  uit eigen recht ) of wordt hij betaald 
( bezoldigd ) ? Door wie werd hij aangesteld ? Kwij t hij 
zich goed van zijn taak ? 

Antwoord : Johannes Vanderheyden, een jonge leek van 
ongeveer 24 jaar" doet dienst als bewaker. Hij is niet gebe
neficieerd, noch uit eigen bezit betaald, ook niet bezoldigd. 
Maar de pastoor heeft hem slechts voor 2 jaar laten aan
stellen door het kapittel van de metropolitane kerk van 
Kamerijk, dat hem volgens het patronaatsrecht daar als 
bewaker aanstelde, maar weinig zorgvuldig is in het ver
vullen van zijn taak. 

6. Zij n er nog andere die gewoonlij k dienst doen ? Kosters 
of bedienaars ( personeel ) ? Hoeveel ? Welke ? Hun na
men ? Zijn ze loontrekkend ? Welke verplichtingen hebben 
ze ? Hoe voldoen ze er aan ? 

Antwoord : Er zijn geen andere die gewoonlijk dienst 
doen. Geen koster of bedienaars. 

7 .  Zijn er onder hen die toelating hebben om biecht te 
horen ? Door wie aangesteld en wanneer ? Voor hoelang 
en hoe is hun zedelij k gedrag ? 

Antwoord : Vermits er geen zijn is er geen antwoord hier
over. 

8 .  Is  er een tij delij ke heer ? Wie is de lekebeschermer ? Wie 
vertegenwoordigt hij aan het hof en andere diensten ? 

Antwoord : De zeer voorname heer Ignatius de la Tour, 
en de zeer nobele heer Johannes Baptist de Hacaer Meaulne 
bezitten onverdeeld het beheer van de parochie ; de éerste 
op grond van zijn overleden moeder, de andere op grond 
van zijn echtgenote. Om de twee jaar oefent elk de heer
lijke rechten uit. De beschermheer van de parochie is 
Lachrynes van de metropolitane kerk van Kamerijk, die 
hij bij het hof vertegenwoordigt. 

9 .  Is er in de parochie een zangmeester ( koorleider) ? Zijn 
er meerdere die de jeugd leren ? Zijn ze zoals het behoort 
aangenomen en goedgekeurd ? Door wie en wanneer ? 
Welke boeken gebruiken ze ? Hebben ze e�n geloofsbelij de
nis gedaan ? Worden hun scholen verplicht bezocht ? 
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aangeduid door de lekeheren, door de pastoor aangeno
men en door de deken goedgekeurd, ongeveer 3 jaar geleden 
in wiens handen hij zijn geloofsbelijdenis heeft afgelegd. 
De jeugd maakt daar gebruik van goede en rechtgelovige 
boeken ; nu eens de pastoor, dan de onderpastoor bezoekt 
de school en onderricht daar de jeugd. 

10. Zij n er enkele vroedvrouwen en welke ? Zij n  ze wettelij k 
aangenomen en ondervraagd over de vorm en de. materie 
van het doopsel en door wie ? Hebben ze een geloofsbe
lij <lenis af gelegd ? 

Antwoord : Er is geen enkele beëdigde bij, noch ene die 
wettelijk door iemand is aangenomen ; er zijn er nochtans 
2 die op de hoogte zijn die gewoonlijk aanwezig zijn bij 
de geboorten en die de kinderen opnemen ; en de pastoor 
heeft hen onderricht en inlichtingen gegeven over de nood
zakelijke dingen bij geboorten. 

Tweede hoofdstuk 

OVER DE KERK EN HAAR VERSIERING 

1 .  Ter ere van welke heilige is de kerk gesticht en toegewij d ? 
Is het een collegiale of een parochiale ? 

Antwoord : Bij de pastoor zijn er geen documenten, waar
uit hierover iets zau kunnen bewezen worden. Maar het 
gebruik wil en de oude registers v.h. bisdom zeggen dat het 
slechts om een parochiale kerk gaat, gesticht of toegewijd 
ter ere van de H. Martinus waarvan de stichtingsverjaardag 
gevierd wordt op de zandag onder het oktaaf van de 
opneming van Maria (O.-L.-V. hemelvaart ) .  

2 .  Is d e  kerk gewij d of opnieuw gewij d ? Wanneer e n  door 
wie ? Is het dak goed gelegd ? Wie moet de herstell ings
werken verrichten ? 

Antwoord : Daarover kan niets bewezen worden en de 
pastoor verwijst naar het voorafgaand antwoord. De kerk 
is zeer slecht gebouwd, het lijkt eerder een schuur dan 
een Godstempel, ze is dus overal onverzorgd en bijna bouw
vallig, en ze heeft geen kerkfabriek tot het herstel. 

3 .  Hoeveel en wel ke altaren zij n er in de kerk ? En zijn ze 
allemaal gewij d ?  Welke heiligenrelieken zijn er in die 
altaren ? Hoeveel geschilderde of gebeeldhouwde beelden ? 
Zij n er geen nutteloze of lelij ke ? 
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Antwoord : Er zijn 3 geconsacreerde altaren, waarboven 
de volgende aanduiding teruggevonden wordt : de lOde mei 
1 688 werden onze altaren gewijd door de eerbiedwaardige 
Heer Buyens deken van het kapittel en van de christen
gemeenschap van Ronse. Het eerste werd toegewijd aan . 
de H. Martinus. Het 2de d.i. aan de epistelzijde ter ere van 
de H. Jozef. Op het 3de ter ere van de H. Sebastiaan werden 
de relieken van de H. Dorothea en Justina geplaatst. Aldus 
getuig ik dat het gedaan werd in mijn aanwezigheid, Ger
manus de Paep, pastoor te Baleghem. 

Op het eerste altaar is een schilderij aangebracht van de 
stervende Christus, op een ander ( altaar) de H. Familie, 
op het derde altaar de H. Sebastianus met pijlen door
boord, maar zonder bekoorlijkheid (kunstwaarde) en nau
welijks iets waard: 

4. I s  er een omsloten ( afgesloten ) kerkhof en is het gewij d 
of ( na ontwij ding ) opnieuw gewij d ? Wanneer en door 
wie ? Worden de overblij fselen ( beenderen ) der overlede
nen vroom behandeld ? 

Antwoord : Er is een kerkhof maar erg in verval. Men 
vertelt dat het ooit eens opnieuw gewijd ( herwijd) werd. 
Resten van overledenen zijn er niet ( te vinden) maar als 
er toch te voorschijn komen, delft de grafmaker ze in de 
grond. 

5 .  Over hoeveel klokken beschikt de kerk ? Zijn ze alle ge
wij d ? Door wiens bij drage ( op wiens kosten( werden ze 
verworven ? I s  er een opschrift in de klokken gegoten ? 

Antwoord : De kerk bezit twee klokken : DE GROOTSTE 
werd op kosten van het kapittel van de metropolitane kerk 
van Kamerijk hergoten ; ze heeft dit opschrift : Het kapit
tel van de metropolitane kerk van Kamerijk heeft me doen 
gieten als decimale klok van Baleghem, en het heeft me 
de naam Maria gegeven. Dat gebeurde in 1 716 : Denis 
Scaille heeft haar gemaakt. Ze werd gewijd in hetzelfde 
jaar ( 1 716)  tijdens het oktaaf van sacramentsdag door de 
eerw. heer deken van ons district. DE KLEINSTE lijkt 
door de gemeenschap geschonken te zijn. Ze werd in de 
toren geplaatst meer dan 100 jaar later dan het gothi che 
opschrift vermeldt. 

6 .  Heeft ( de kerk ) een sacristie beschikkend ov r vol do nd 
gewaden en H. Vaten ? Wie moet de gewad n r haff n 
(voorzien in ) ? 
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Antwoord : Gelet op de miserabele toestand van de kerk, 
is de sacristie fatsoenlijk en goed voorzien van de nood
zakelijke uitrusting aangezien de pastoor het oordeel hier
in volgt van de eerbiedwaardige, hoogverheven heer bis
schop. 

7 .  Is het tabernakel goed gesloten, proper onderhouden en 
zonder profane inhoud ? Is de ciborium proper en stevig 
op slot ? Is er een lamp vóór het altaar en op wiens 
kosten ? 

Antwoord : Het tabernakel is vrij van elke profane inhoud ; 
het is gesloten maar een slordiger ( lelijker) bestaat er 
niet. Het ciborium volstaat niet voor het grote aantal 
communicerenden, het is ook niet stevig noch fatsoenlijk, 
en er is geen godslamp voor het tabernakel. 

8. Worden de H .  Oliën proper en achter slot bewaard ? 

Antwoord : De pastoor zorgde voor zilveren doosjes, uit 
giften verkregen, waarin (de H. Oliën) proper en achter 
slot bewaard worden in de sacristie en in de kast. 

9. Is  er in de kerk een goed gesloten doopvont ,  een biecht
stoel en de vereiste afstand ( onderscheid ) tussen de biecht
vader en de penitent ? 

Antwoord : Er is geen afgesloten doopvont, maar op een 
zekere plaats in een hoek van de kerk is er een doopvont, 
van een ijzeren af sluiting voorzien ; de sleutel ervan ligt 
in de sacristiekast, de biechtstoelen zijn in de vereiste 
staat. 

J O . Zij n er binnen het grondgebied van de parochie kapellen 
die uit fundaties ( schenkingen ) of devotie werden vrijge
geven ? Werden zij dat zonder voorbeslissing van de 
( hoofd )parochie ? Worden aan die kapellen de voorbehou
den ( schenkingen ) gegeven en aan wie worden ze af ge
staan ? 

Antwoord : Er bestaat een kapel in de woning van een 
vooraanstaande, zeer oude familie de Rodaan Bieze enz . . . .  
die toebehoort aan de zeer ervaren heer Sebastianus 
D'Haene, Raadsheer bij het hof van Vlaanderen. Goddelijke 
diensten worden er niet gevierd, maar de bovenvermelde 
heer gaat er groot op dat hij een licentie bezit van de 
doorluchtige en hooggeëerde heer Waghtendonck, (die ze 
hem verleend heeft toen hij al zeer oud en ziek was) om 
er de mis op te laten dragen. Herhaaldelijk heeft hij de 
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pastoor erop gewezen dat als hij komt hij het nodige moet 
meebrengen om de mis op te dragen op de dagen dat hij 
het zou verlangen. Er is ook nog een ander kapelletje van 
0.-L.-Vrouw, door het volk in Hysteghem genoemd, het 
verkeert in totaal verval, ligt op een grote afstand van de 
parochiekerk, op de grote weg van Geraardsbergen naar 
Gent. Daar worden geen sacramenten toegediend, maar 
wel op pasen door een Gentse Capucijn ; op beloken pasen 
worden de H. Oliën processiegewijs vandaar naar de paro
chiekerk overgebracht. Daarbij wordt het lof er gezangen 
t.e.v. 0.-L.-Vrouw ( Marialof) 's middags na de dienst in 
de parochie op de grote feesten van O.L.-Vrouw gans het 
jaar door. In acht genomen de armoede van de kapel, 
worden er tamelijk grote en veelvuldige giften gedaan, 
die alle aan de kerkfabriek van de parochiekerk worden 
afgestaan : deze heeft nauwelijks iets anders om haar 
noodzakelijke uitgaven mee te dekken. Wel is er een beeld
houwwerk, maar het is gans verminkt en gebroken ; de 
pastoor zal proberen zo vlug mogelijk een ander (beeld) 
aan te schaffen uit de giften en het te wijden aleer hij het 
voor de publieke verering vrijgeeft. 
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Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Martinuskerk te 
Balegem 

( 1 ) Geschiedenis van Zonnegem : E.H. Gaston De Smet, blz. 44 - 48. 

( 2 )  R.A.G., Kerk Balegem, nr 8. 

( 3 )  R.A.G., Kerk Balegem, nr 8 :  stukken betreffende de novaaltienden. 
( 4 ) R.A.G., Kerk Balegem, nr 7 en 1 3 .  

( 5 ) Geschiedenis der Oost-Vlaamse gemeenten, De Potter en Broecaert. 
( 6 )  R.A.G., Kerk Balegem, nr 6. 

( 7 )  R.A.G., Kerk Balegem, nr 12.  

( B )  R.A.G., Kerk Balegem, nr 1 ( nieuwe nummering ) .  
( 9 )  R.A.G., Kerk Balegem, nr 5. 
( 10 ) R.A.G., Dekenij Oordegem, nr 2. 

Gelieve ermee rekening te houden dat intussen de archidnumrners van het Rijks
archief te Gent werden gewijzigd. 

Inventaris van het Kerkarchief Balegem berustende in hei Rijksarchief te Gent 

Resoluties van · de kerk en de armen 1714-1766. 

Stukken betreffende de kerk, de parochie en de pastoors 1680-1759. 

Renteboek van de kerk 1 66 1 .  

T es tam en ten en schenkingen 1 7  09-1840. 

Verpachtingen van kerk en pastorijgoederen 1679-1780. 

Stukken betreffende kerk en pastorij goederen 1683-1795. 

Novale tienden 1684-1755. 

Kerkrekeningen met leemten 17 19-1772. 

Proces Germanus de Paepe 1708- 17 1 1 .  

Werken uitgevoerd aan de kerk 1 697-1814.  

Verschillende processtukken 1659-1795. 

Opgave van pastorijgoederen 17 19-179 1 .  

Parochie Registers - Doop - overlijden - huwelijk vanaf 1 620. 
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