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Een halve eeuw Gentbrugs Gemeentebestuur

I n nr. 21 (25 maart 1978) van ons t ij dschrift treffen wij een
lij st aan met de namen der burgemeesters en der gemeente
sekretarissen van Gentbrugge. Een rij namen, zelfs i ndien zij
van data voorzien zij n, blij ft levenloos. Achter elke naam gaat
nochtans een mensenleven schuil . I n ons geval, waar het offi
ciële personen betreft, missen wij het verband met de gebeur
tenissen die, weliswaar van louter plaatselij k belang en soms
vrij onbenullig, ons toch boeien omdat zij reliëf geven aan het
leven in onze gemeente.
Heel wat bij zonderheden kunnen wij terugvinden i n de ge
meentelij ke archieven en op de eerste plaats in de verslagen
der zittingen van de gemeenteraad en van het schepencol lege.
"
( Verder wordt " raadszitting " afgekort tot " RZ ) .
Hetgeen volgt is slechts een poging om aan de hand van die
verslagen het voornaamste uit het bestuurlij k verleden samen
te vatten teneinde ons de voormalige sfeer, zij het minder dui
delij k en minder volledig dan wij zouden wensen, voor de
geest te kunnen roepen.
Het bestaan van onze gemeente in de tegenwoordige beteke
nis, gaat terug tot de tij d der Franse Omwenteling. De vroeg
ste archieven betreffen dan ook het begin van de negentiende
eeuw.
Enkele ambtelij ke verrichtingen k eerden regelmatig terug.
Zo werd op het einde van elk j aar een der vij f leden van het Bu
reel voor Weldadigheid, ook Armbestuur genoemd, vervangen
of herkozen, zulks ingevolge de wet van 7 Germinal j aar XI I I
(28 maart 1805). Evenzo werd elk j aar onder de raadsleden ,
een commissie van twee leden gekozen om, samen met twee
ambtenaren van de directe belastingen, de opnemingen en
tellingen voor de taxatie te verrichten en dat in uitvoering van
de wet van 28 juni 1822. Deze wet betrof de belasting die ge
heven werd op :
1. de huurwaarde van het bewoonde huis
2. het aantal deuren en vensters
3. het aantal haardsteden
4. het meubi lair
5. de dienstboden
6. de paarden.
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Bovendien werden elk j aar twee raadsleden aangeduid om
samen met een deurwaarder na te gaan welke patentplichtigen
van een patent voorzien waren, dat is de toelating tot uitoefe
ning van een beroep met belastingsverplichting, ingevolge de
wet van 2 1 mei 18 19, die toen 17 k lassen voorzag tussen fl. 270
en fl . 1 . Dat wat betreft de belastingen voor het Rij k .
Regelmatig treffen wij in de verslagen v an de gemeente
raad verzoekschriften aan van lieden die zich beklagen over
een te hoge hoofdelij ke omslag, dat was een belasting die de
gemeente globaal bepaalde na goedkeuring bij koninklij k be
sluit ( KB) en waarvan het bedrag evenredig met de draag
kracht der bewoners verdeeld werd.
Naast de hoofdelij ke omslag was de gemeente ook gemach
tigd bij wet van 4 oktober 18 16 vij f additieve centiemen te
heffen op de hoofdsom der grondbelasting, der persoons- en
der mobilaire belasting ; omstreeks 1 856 werden dat zeven
additieve centiemen .
I n een gemeente als Gentbrugge was het aantal belastings
plichtigen vanzelfsprekend niet groot .
Ook de belasting op de honden behoorde tot de mogelij k
heden der gemeente om inkomsten te verwerven .
Een veel voorkomende transactie is verder de verkoop van
gemeentegron den aan bepaalde eigenaars die er prij s op stel
den hun grondbezit uit te breiden.
Het bestuur der gemeente Gentbrugge was vóór 1836 als
volgt samengesteld :
Pieter De Mey
Benedictus Limpens
I sidore Auguste Claeys
Karel Van de W alle
J udocus Van Hoorde
Engel De Jaeger
Domin Van de Velde

burgemeester
assessor
assessor
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid

Gemeentesekretaris :

N orbertu Maria J aco bu
Eggermont

Gemeenteontvanger:

Paul Constant Hoornaert

Veldwachter:

Jan Bernard Van de Putt

Bureel voor Weldadigheid:

Angelus ( of Eng 1) D Ja g
Jan Lieven De Me r
Karel Van d Wall
Livinu Van Mo
Pieter Verloov
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Op 17-1-1 835 werd De Meyere vervangen door Pieter Jans
sen ; deze was herbergier van " De Snoek " en had de materia
len en goederen van het schip " Courrier de Tournay " geborgen,
toen het in de Neerschelde gezonken was op 22-1 0-1834. Om
daarvoor een geldelij ke beloning te bekomen richtte hij een
verzoek tot het Provinciebestuur. Moeten wij daarin een zeke
re opdringerigheid zien ? Wat er ook van zij , reeds op 7 decem
ber 1835 werd genoemde Janssens als lid van het Armbestuur
vervangen door Domin Van de Velde.
Opmerkelij k is dat Gentbrugge, een landelij ke gemeente van
een duizendtal inwoners, in tegenstelling met tal van andere
dergelij ke gemeenten nooit een kasteelheer-grondbezitter als
burgemeester had. Wellicht is zulks te wij ten aan het feit dat
de Gentbrugse kastelen eerder buitenverblij ven waren en er
geen heren met hun grondbezit vergroeid waren. In de gemeen
teraad treffen wij dan ook overwegend landbouwers en later
ook bedrij fsleiders, bloemisten en nij veraars aan.
Een eerste spoor van bedrij f kunnen wij vaststellen in een
goedkeuring door hogervermelde gemeenteraad, gegeven aan
een verzoek tot oprichting van een brandewijnstokerij op de
Hundelgemsesteenweg, door Paul Spilthoorn, woonachtig te
Ledeberg ( RZ 18-6- 1 836 ) .
HET BURGEMEESTERSCHAP VAN J . B . D E GUCHTENE:ËRE
1836

Ingevolge de gemeentewet van 30-3- 1 836 werd op 1 septem
ber van dat j aar de gemeenteraad vernieuwd en tevens het aan
tal gewone raadsleden van vier op zes gebracht. Bovendien
moesten de raadsleden om de drie j aar voor de helft vervan
gen worden. Na drie j aar traden aldus een schepen en drie
raadsleden af ; de andere schepen en raadsleden na de volgen
de drie j aar ; de groepen werden door het lot bepaald, terwij l
de burgemeester steeds deel uitmaakte van de tweede groep .
Het eerste gemeentebestuur dat aan deze wet beantwoordde
werd aangesteld in de raadszitting van 1-9- 1 836 :
Jan Baptiste De Guchteneëre
burgemeester
Isidore Auguste Clays
schepen ( KB 1 9-8- 1 836 )
Martin Joseph De Bosschere
schepen ( KB 19-8- 1 836 )
Judocus Van Hoorde
raadsl id (36 stemmen)
Pieter De Mey
raadslid (27 stemmen)
Engel De Jaeger
raadslid (27 stemmen)
Dom in Van de Velde
raadslid (23 stemmen)
Guillaume De Smet
raadslid (29 stemmen)
Jan Van Peteghem
raadsl id (22 stemmen)
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Twee personen uit de vorige Raad zij n dus weggevallen en
vier nieuwe in hun plaats gekomen. Het gering aantal stemmen
is te begrij pen in verband met de weinig talrij ke bevolking,
waarvan enkel de personen met een bepaald bezit of inkomen
kiesgerechtigd waren.
Ondertussen was Benedictus Limpens gemeentesekretaris
geworden.
1 837

Op donderdag 29 j uni 1 837 werden de kiezers opnieuw opge
roepen om in de vervanging van raadslid De Jaeger, overleden,
te voorzien. De nieuw verkozene was Jan De Cuyper-Verstrae
ten ; hij verving de overledene ook in het Armbestuur.
Sedert 1 837 deed zich de behoefte voelen aan een " kot " of
"
" inverzekeringsstellingsplaats , d.i. een gemeentelij ke gevan
genis, waarvan de kosten op 200 fr. geraamd werden. Aanlei
ding daartoe was een incident met een persoon, opgebracht
wegens mishandeling, die door de veldwachter naar de gevan
genis te Gent moest overgebracht worden en bij na door zijn
vrienden bevrij d werd, ware er geen hulp van een tiental sol
daten onder leiding van een luitenant, opgedaagd .
Voor de op te richten gemeentegevangenis werd een pand
vóór de kerk gekozen.
Wat de wegen betreft wordt vermeld dat de vier voornaam
ste straten, Magerstraat, Kleemstraat, Brusselse Aardeweg en
Kerkstraat, met sintels belegd werden. Alle kleine wegen, zoals
Kerkwegel, Postwegel, enz., waren slecht onderhouden en
sommige aanpalende eigenaars dolven er grachten doorheen,
om ze onbruikbaar te maken en bij hun eigendom in te lijven.
De politie vermeldt een brand op 1 5-2- 1 837 in schuur en stal
lingen van Everaert, door de kwaadwilligheid van een knecht
die werd aangehouden en door het assisenhof van Oost-Vlaan
deren gevonnist.
1838

De algemene toestand in 1 838 kan als volgt samengevat wor
den : als schulden had de gemeente een drietal leningen, een
van 2.539 fr. tegen 4 %, een van 1 .904,76 fr. tegen 4 % en een
van 1 .269 ,84 fr. tegen 3 % De toelage aan het Bureel voor Wel
dadigheid bedroeg 1 00 fr., maar bleek onvoldoende sedert de
omwenteling van 1 830 en werd derhalve in 1 838 op 1 50 fr. ge
bracht ; met daarenboven een inkomen van 350 fr. uit eig n
goederen kon het Bureel steun verlenen aan de achtti n be
hoeftigen.
.
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De gerechtelij ke landelij ke politie was toevertrouwd aan
een der leden van het College van Burgemeester en Schepenen
en een veldwachter. De openbare orde was goed, de bedelarij
uitgeroeid. Er viel slechts één diefstal met inbraak ten nadele
van Pieter De Man te vermelden, bij wie een som van 3 1 7 fr.
gestolen werd ; de dader bleef onvindbaar.
Tij dens hetzelfde j aar bood de gemeenteontvanger zij n ont
slag aan . Zij n opvolger was Edward Janssens, die een borg
tocht van 600 fr. diende te geven in vaste goederen van mins
tens 1 .500 fr. waarde ( RZ 1 6-5- 1 838 ) .
Ingevolge de noodzakelij kheid het register der bevolking en
inwoning te herzien en te vernieuwen, moest ook de numme
ring der huizen in orde gebracht en vervolledigd worden. I n
1 839 moest die verrichting voltooid zij n : elk huis moest boven
de deur het huisnummer en de vermelding van de kadastrale
sectie in zwarte olieverf dragen . Nalatigheid zou bestraft wor
den met 5 fr. boete. Ook in 1 846 kwam deze nummering ter
sprake, de diensten van de gemeente zouden zich ermee gelas
ten en 0, 1 0 fr. per huis aanrekenen .
Einde 1 838 werd de gemeente in het bezit van haar wapen
schild bevestigd, steunende op het diploma afgeleverd door
de hoge Raad van de adel, op 1 7 oktober 1 8 1 9.
1839

In 1839 overleed Karel Van de Walle ; hij werd in het Bureel
voor Weldadigheid vervangen door Francies Mortier (RZ
18-5- 1 839 ) .
Inzake onderwij s was er te Gentbrugge nog geen school ;
de leerlingen liepen school te Gent of te Ledeberg. Vanaf begin
1 839 had zich evenwel een onderwij zer in de gemeente geves
tigd ; deze onderwees de beginselen der Vlaamse taal, rekenen
en schrij ven . Voor verdere studie was men nog op Gent of
Ledeberg aangewezen .
Om een kij k te hebben op de financiële toestand der gemeen
te, geven wij hieronder de begroting voor 1 839.
Inkomsten:

-

544,68 fr.
Batig slot der vorige twee j aren :
500,02 fr.
Additionele centiemen op de grondbelasting :
,
Additionele centiemen op de persoonsbelasting : 1 80,64 fr.
1 .600,- fr.
Hoofdelij ke omslag :
220,- fr.
Pl aatsel ij ke belasting op de honden :
3 .045,34 fr.
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Uitgaven:

-

Jaarwedde burgemeester :
1 06,Jaarwedde schepenen :
53,Presentiegelden raadsleden :
60,Jaarwedde sekretaris :
2 1 2,Jaarwedde ontvanger :
56,Administratiekosten :
1 96,Administratie der belastingen :
4,23
Wedde klokkenluider :
25,Onderhoud gemeentehuis :
60,Onderhoud straten en wegen :
1 00,60,Reinigen van grachten :
9,84
Zegelkosten van de ontvanger :
Jaarwedde veldwachter :
400,Kleding veldwachter :
70,Kosten verhoging j aarwedde brigadier :
6,35
Aandeel in kantonnale wacht :
40,Bureel voor weldadigheid :
1 50,Onderhoud pastorie :
1 00,200,Indemniteit van de deservitor :
90,Herstelling kerk ( gevel, dak ) :
1 9,05
Schouwing straten en waterlopen :
1 3,23
Pensioen veldwachter :
2 1 5,87
In tresten :
300,75
Remboursement :
1 5,47
Te betalen intresten :
50,Kosten septemberfeest :
48,40
Onderhoud van zieke behoeftigen :
Onderhoud van vondeling Bernard Van de Kant : 1 1 ,06
373,09
Batig slot :

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

3 .045,34 fr.
Ook de uitgaven van het Armbestuur geven een bepaalde
kij k op onze gemeente in die jaren :
1 40,- fr.
- Bestedingskosten :
50,- fr.
- Bedeling geld, brood, levensmiddelen :
60,- fr.
- Brandstoffen :
20,- fr.
- Kleding, slaping ( onderkomen ) :
5,- fr.
- Geneesmiddelen :
1 0,- fr.
- Begrafeniskosten :
1
0,- fr.
- Schrij fbehoeften en zegels :
295,- fr.
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Bij de verkiezingen, einde 1 839, moest in de vervanging voor
zien worden van volgende raadsleden: De Bosschere, De Smet,
Van Hoorde en Jan Van Peteghem . De eerste twee werden her
kozen ( elk met 1 2 stemmen) . De laatste twee werden vervan
gen door Francies Mortier en Charles Van Peteghem ( el k met
8 stemmen) .
1840

Vanaf april 1 840 valt de opening van een tweede school aan
te stippen. Daarin werd onderwij s verstrekt in de " Vlaamse
en Franse " taal , in de " cij ferkonst " , aardrij kskunde, boekhou
den, enz. Deze school telde 25 leerlingen, waaronder kinderen
van buiten Gentbrugge, maar zou niettemin einde 1 84 1 ophou
den te bestaan.
1841

In het j aar 1 84 1 had onderwij zer Jan Francies Van Eeck
hout een verzoek gericht tot de overheid om een toelage uit
het Rij ksfonds te ontvangen. Door de gemeenteraad werd dat
verzoek echter ongunstig geadviseerd omdat enkel les werd
gegeven in de grondregels der lees-, schrij f- en rekenkunde aan
kinderen beneden de 1 0 j aar ; het gaat hier dus blij kbaar om
de eerst gestichte school, die waarschijnlij k minder aanzien
genoot . Evenwel wenste het gemeentebestuur in deze school
een twintigtal onbemiddelde kinderen ondergebracht te zien,
met de steun van het Bureel voor Weldadigheid .
1842

In 1 842 werd in het Bureel voor Weldadigheid Livinus Van
Mossevelde vervangen door Jacques E lewaut.
Op het einde van dat j aar overleed schepen De Bosschere
en werd vervangen door Antone Leybaert ( RZ 1 7- 1 2- 1 842 ) .
Ondertussen hadden ook de verkiezingen plaats ter vervanging
van burgemeester De Guchteneëre, schepen Claeys, en de
raadsleden De Mey, De Cuyper en Van de Velde. De eerste
vier werden herkozen terwij l in plaats van de vij fde Judocus
Van Hoorde terugkeerde.
Bij de aanstell ing op 1 4- 1 - 1 843 zien wij de
stelling :
J.B. De Guchteneëre
burgemeester
J . A . Claeys
schepen
P. De Mey
schepen
G. De Smet
raadslid
F. Mortier
raadslid
Ch . Van Peteghem
raadslid

volgende samen
( 3 1 stemmen)
( 32 stemmen)
( 33 stemmen)
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A . Leybaert
J. De Cuyper
J. Van Hoorde

raadslid
raadslid
raadslid

( 3 1 stemmen )
( 30 stemmen )

Op te merken valt dat niet Leybaert de schepenzetel van de
overleden De Bosschere had ingenomen maar wel De Mey, die
als tij delij k schepen de overleden De Bosschere had vervangen- .
Wat openbare werken betreft dient vermeld dat de Kouter
straat één meter opgehoogd werd, hetgeen van belang was
bij overstromingen zoals die de voorgaande drie j aren plaats
hadden en een groot deel van het grondgebied onder water
zetten.
1 843

De nieuwe Raad bracht ons in z1ttmg van 1 -2-1 843 het be
sluit tot het herbouwen van de pastorie, eigendom der ge
meente. Het gebouw leek te veel aan onderhoudskosten te
vergen. Nochtans mocht de prij s van 9 .000 fr. niet overschre
den worden. Bij nader toezien liep het bedrag op tot
1 0 .376, 1 2 fr. De bezwaren van de bevoegde overheid leidden
ertoe dat begin 1 845 toch de bouw voor 8 .000 fr. kon toegewe
zen worden aan J .B. De Moerloose en Constantinus De Wilde,
"
" metsersbazen te Gentbrugge en aan Pieter De Beer, " tim
mermansbaas " te Ledeberg. Het gebouw was voltooid in 1 846 .
Inmiddels was in het Bureel voor Weldadigheid Domin Van
de Velde vervangen door Francies Beeckman ( RZ 1 0-2- 1 843 ) .
Kort nadien had de Raad de wet van 23-9- 1 842 te behande
len, wet op het lager onderwij s voor behoeftige kinderen, wier
ouders erom verzochten. Twaalf arme kinderen kwamen daar
voor in aanmerking. De tussenkomst vanwege de gemeente
werd op 9 fr. per leerl ing en per j aar vastgesteld, benevens
een toelage van 75 fr. voor de j aarwedde van de onderwij zer.
1 845

Ingevolge de stij gende uitgaven van de gemeente diende men
naar nieuwe inkomsten uit te zien. Daarom werd de hoofde
l ij ke omslag van 1 .600 fr. op 2 .000 fr. gebracht ( RZ 26-5-1 845 ) .
I n 1 844 was dat reeds ter sprake gekomen, maar toen waren
herstellingen aan gemeentehuis en straten uitgesteld om dez
belasting niet te moeten verhogen.
Als bij komstigheid weze hier nog vermeld : Gentbrugg zal
voortaan zijn kermis vieren op de zondag vóór Sint-Jan Bap
tist ( 24 j uni ) of op die dag zelf. Deze maatreg l wa e n ge
volg van de kermisdatum te Gent op zondag 29 j uni 1 45 . H t
kermisprogr amma kan heden nog wel een z k r b lang inboe
zemen als contrast met onze huidige lev n wijz .
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Zaterdag 21 juni 1845 : om 8 u . 's avonds, klokkengelu i en ge
chut .
Zondag 22 juni: om 4 u. namiddag : ezelsloopkoers op de
Dries met vij f prij zen : l ste en 2de voor de verst lopende,
verder voor de meest versierde, de mooiste, en " de van
verst komeride " . De eerste prij s was een zilveren uurwerk ;
de volgende prij zen bestonden uit mooie k ledingstukken.
Op zelfde dag en uur: loopwedstrij d voor vrouwen, waarbij
eveneens drie prij zen, bestaande uit mooie kledingstukken .
Maandag 23 juni: om 4 u. namiddag : balspelen voor mannen
en vrouwen . Telkens drie prij zen te winnen, waarvan de
eerste prij s voor de mannen een zilveren zakuurwerk, de
andere prij zen: mooie kledingstukken.
Op zelfde dag en uur: mastklimming op de Voordries, voor
j ongens, met 20 prij zen .
Inschrij ving bij Domin Van Temsche op de Dries, tussen 2
en 8 u .

Behalve voor d e ezelskoers moesten alle deelnemers ingeze
tenen zij n. De herbergen mochten tot middernacht geopend
blij ven .
Van groter belang was echter de dreigende armoede waarte
gen maatregelen dienden getroffen . I n RZ van 1 3- 1 0- 1 845 werd
een commissie opgericht om giften in te zamelen teneinde
gedurende de aanstaande winter, die zoals steeds, gepaard
ging met levensduurte en tekort aan werkgelegenheid, aan
de behoeftigen levensmiddelen te verzekeren . De Raad stond
zij n j aarwedde en presentiegelden af aan de commissie, in
totaal een som van 2 1 9 fr. Van die commissie maakten deel
uit: de burgemeester J .B . De Guchteneëre, pastoor Ch. Wel
vaert, verde'r Jan De Cuyper en I sidoor Claeys , laatstgenoemde
als sekretaris.
Een andere maatregel in verband met deze toestand was de
oprichting van een nachtwacht vanaf begin december 1 845 ,
met het oog op de mogel ij ke " kwade gevolgen " van de sociale
nood ; daarbij diende vooral aandacht besteed aan vreemde
lingen en personen zonder degelij ke identiteitsbewij zen .
In de begroting zien wij dan ook voor de zieke behoeftigen
een bedrag van 393,69 fr besteed.
Bij de verkiezingen, einde 1 845 , waar het ging om G. De
Smet, F. Mortier, Ch . Van Peteghem en A. Leybaert, werden
de eerste, tweede en vierde herkozen met 27, 27 en 28 stem
men . Ch. Van Peteghem werd vervangen door Jan Baptiste
Blommaert ( 22 stemmen ) . Laatstgenoem de werd schepen in
de plaats van P. De Mey.
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1846
Deze Raad had af te rekenen met een brief ( 1 -4- 1 846 ) van de
Arrondissementscommissaris, waarin aangedrongen werd de
bestaande scholen als gemeentescholen aan te nemen in de zin
van de wet van 23-9- 1 842.
Aanvankelij k wenste de Raad dat voorstel enigszins te om
zeilen. De nieuwe onderwij zer, Louis Tack, afkomstig uit Wi
chelen, zou men gelasten met het onderwij s aan de behoeftige
kinderen mits een toelage van 1 00 fr., benevens de kosten der
schoolbehoeften. Evenwel zien wij toch in RZ van 6-5- 1 846
dat de school van onderwijzer Tack als gemeenteschool aange
nomen werd . Het volgend schoolj aar zou op 1 oktober een
aanvang nemen . Het aantal behoeftige kinderen die onderwij s
genoten , bedroeg 1 5 j ongens en 1 2 meisj es .
1847
I n de winter van 1 846 was de toestand der armen er niet
op verbeterd . Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had aan
de gemeente een toelage van 400 fr. verleend ( RZ 1 3-2- 1 847 )
vooral bedoeld voor werkverschaffing. Het gemeentebestuur
dacht hierbij aan herstellingswerken aan straten en waterlo
pen . Het Armbestuur van zij n kant was op dat ogenblik amper
in staat nog twee maanden de " thuis zittende " armen te steu
nen .
Wegens de onvoldoende inkomsten der gemeente stelde de
burgemeester voor, de hoofdelij ke omslag van 2 .000 fr. op
2 .200 fr. te brengen . De raadsleden echter volgden hem daarin
niet ; bepaalde besparingen konden de toestand voorlopig nog
in evenwicht houden .
1848
Om de prij s voor het basisvoedsel der volksklasse te beheersen
werd beslist vanaf 2 1 maart 1 848 de maximumprij s van het
brood per kilogram vast te stellen naar de marktprij s der stad
Gent. Bovendien moesten de broden door de bakkers met hun
beginletters gemerkt worden, ook het gewicht voor broden
van meer dan 1 kg. diende op het brood aangebracht . Voor
bedrog werd een boete van 1 tot 1 5 fr. voorzien, bij hervallen
1 tot 5 dagen gevangenisstraf.
De bestendige armoede van een deel der bevolking blij kt
verder uit de houding van het gemeentebestuu r dat in e n rap
port van de Gouverneur aangezet werd tot het oprichten an
een spaarkas voor de arbeidende klasse, opdat d ze tij den d
winter, wanneer er weinig werkgelegenh eid wa , ov r de nodi
ge fondsen voor hun aankopen zouden be chikk n. D rg lij k
14
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paarmaatschappij achtte het gemeentebestuur moeil ij k te
erwezenlij ken omdat de armen te Gentbrugge deels oud en
gebrekkig waren en derhalve n iet konden sparen ; de anderen
waren dagloners, meestal metselaars en dienders die wegens
de levensduurte tij dens de vorige j aren schulden hadden ge
maakt, terwij l de zomer van 1 848 eveneens weinig werkgele
genheid bood. Daarenboven stelde men bij de arbeiders geen
trek naar het fabriekswerk vast.
I ntussen werd de burgerwacht, die te Gentbrugge j arenlang
verwaarloosd was, bij toepassing van de wet van 8-5-1 848,
beter georganiseerd . Een opnemingsraad werd aangesteld met
als voorzitter het hoofd van de wacht ; verder twee leden :
Jozef Van Damme en Leander Van Seymortier, als sekretaris
fungeerde I sidoor Claeys .
Wegens ziekte van de veldwachter diende een hulpveldwach
ter aangesteld, n l . Karel Van de Putte ( RZ 9-9- 1 848 ) . De wedde
van de eerste werd daartoe in twee helften verdeeld .
Bij het einde van 1 848 hadden d e verkiezingen ietwat vroe
ger plaats. De uitslag was dat twee raadsleden, n l . De Mey en
Van Hoorde vervangen werden door Judocus Balthazar en
Leander Van Seymortier.
De samenstelling van de nieuwe raad zag er als volgt uit :
( aanstelling in RZ 5-1 0-l 848 )
Jan Baptist De Guchteneëre burgemeester ( KB 30-7- 1 848 )
Jan Baptist Blommaert
( 58 stemmen )
schepen
Isidoor Claeys
schepen
( 46 stemmen )
Antone Leybaert
( 43 stemmen )
J udocus Bal thazar
( 37 stemmen )
Francies Mortier
( 36 stemmen )
Joannes De Cuyper
( 34 stemmen )
Guilielmus De Smet
( 34 stemmen )
Leander Van Seymortier
( 34 stemmen )
1849

Deze Raad moest reeds op 20- 1 - 1 849 voorzien in de vervan
ging van de overleden veldwachter Jan Bernard Van de Putte.
Twee kandidaten meldden zich aan : Armand Francies Ver
meersch, gendarme te paard te Wetteren, geboren in West
Vlaanderen en Livinus Jacobus Bekaert, werkman, Ledeberg,
gewezen militair, geboren te Wetteren 30-8- 1 808 . De eerstge
noemde werd verkozen .
De maanden juli en augustus waren ongeluksmaanden voor
onze gemeente waar de cholera-epidemie de bevolking teister
de. Het Bureel voor Weldadigheid stond voor een bij zonder
zware opdracht en het gemeentebestuur moest de jaarlij kse
15
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toelage die gewoonlij k een paar honderd franken bedroeg,
verhogen tot 1 .000 fr. voor het bekostigen der bedeling van
levensmiddelen, kleding en beddegoed .
Twee j aar later werd dagloner J . Lampens nog vermeld die
i ngevolge een KB een zilveren medalie in ontvangst mocht ne
men wegens diensten tij <lens de epidemie in 1 849 aan de bevol
king bewezen .
1 850

Om de stijgende uitgaven der gemeente het hoofd te bieden
was reeds enkele j aren geleden bij de hogere overheid aange
drongen om de hoofdelij ke omslag te mogen verhogen . Bij KB
van 7-8- 1 850 werd toelating verleend om deze belasting van
2 .000 fr. op 3 .500 fr. te brengen, te verdelen over negen klas
sen belastingspl ichtigen . I n 1 85 1 en 1 852 kon men weer wat
matigen, maar de hoofdelij ke omslag bedroeg toch achtereen
volgens 3 .200 fr. en 2 .700 fr. De last van de zieke behoeftigen
verzorgd in de godshuizen, was niet vreemd aan de geldnood
der gemeente.
I n RZ van 30-8- 1 850 werd L. Van Seymortier tot schepen
aangesteld ( KB 7-8- 1 850 ) in vervanging van 1. Claeys die eer
vol ontslag genomen had . Op het einde van het j aar werd ook
Jacobus Elewaut in het Armbestuur vervangen door Jan Van
der Cruyssen .
1 851

Het j aar 1 85 1 bracht een paar administratieve wijzigingen.
De veldwachter Armand Francies Vermeersch werd benoemd
tot politiecommissaris te Oostakker. Om de vrij gekomen func
tie te Gentbrugge in te nemen daagden vier kandidaten op :
- Seraphin De Moor, tolbeambte bij de controle te Poperin
ge geboren te Massemen-Westrem 20- 1 2- 1 8 1 3 ;
- Karel Francies Van de Putte, herbergier, wonende en gebo
ren te Gentbrugge 1 2-2- 1 808 ;
- Karel Van H avermaete, visser te Gentbrugge, geboren te
Gent 8-3- 1 8 1 9 ;
- Jan Constant Van der Swaelmen, onderofficier lste regi
ment artillerie, herbergier, te Gent, geboren te Nino e
22- 1 2- 1 8 1 7.
De l ste, 2de en 3de bekwame n als eerste voorgedragen kan
didaat 4, 3 en 1 stem . Voor de tweede voor te dragen kandidaat ,
bekwam en de 2de, 3de en 4de achtereen volgens 4, 2 en 2 t m
men ( RZ 22-4- 1 85 1 ) .
Een maand later bleek deze verkiezin g ongeldig te zij n ; g n
enkele kandidaa t had de volstrekt e meerd rheid b kom n. E n
16
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nieuwe stemming leverde 8 stemmen op voor Jan Van der
Swaelmen. Als tweede kandidaat werd met 7 stemmen Jacobus
Francies Schaessens aangeduid, geboren te Varsenare 2 1 -7-1 82 1 ,
deze was postbode en koetsier geweest te Gen t .
Inmiddels had gemeentesekretaris Benoit Limpens zij n ont
slag aangeboden . Als opvolger werd Charles Cambier verkozen,
tot dan toe gemeentesekretaris te Ledeberg ( RZ 3 1 -5-1 85 1 ) .
Einde augustus 1 85 1 vernemen wij dat er een merkelij ke
aangroei vastgesteld wordt van behoeftige vreemde gezinnen,
die aangelokt werden door het fabriekswerk in de stad. Tevens
kloeg het schepencollege over de geringe belangstelling van
de bevolking voor het onderwij s . Het aantal ingeschreven kin
deren was te gering in verhouding tot het aantal inwoners der
gemeente. Heel wat ouders stuurden hun kinderen wel 's win
ters naar school, maar 's zomers werden zij thuis gehouden als
een hulp, of naar de fabrieken gestuurd om de nood van het
gezin te helpen lenigen . Een paar j aar later zou men een prij s
uitreiking in overweging nemen om de belangstelling voor het
onderwij s aan te wakkeren.
1 852

Op 22 j anuari 1 852 traden twee n ieuwe raadsleden toe . De
verkiezingen einde 1 85 1 moesten immers voorzien in de ver
vanging van schepen Blommaert, en raadsleden Balthazar,
Claeys en De Smet. De eerste en de vierde werden herkozen ;
Blommaert werd opnieuw schepen ( KB 3-1 - 1 852 ) , terwij l De
Smet 34 stemmen haalde. De nieuwe verkozenen waren Louis
Van Houtte ( 34 stemmen ) en Jan Baptiste De Moerloose ( 34
stemmen ) .
Van dan af zien wij de nij verheid langzaam ontstaan . In
juni werd een verzoek tot oprichting van een fabriek voor
stearinekaarsen tot het schepencollege gericht vanwege Van
Campenhoudt, kaarsfabrikant te Heusden . Hiertegen rees ver
zet vanwege F. Coene, Is. Claeys, A. Leybaert, J . B . B lommaert,
Ch . Hosten, L. Van Houtte, B. Vlieghe. Hun voornaamste argu
ment was de luchtverontreiniging. Het valt bovendien op dat
vier van deze zeven personen in de gemeenteraad zetelden .
Men verwachtte wel dat de hogere overheid de vestiging zou
toelaten en derhalve stelde het college bepaalde voorwaarden
waaraan de fabrikant zich had te houden .
In RZ 5-1 1-1 852 horen wij voor het eerst een raadslid dat
niet in de lij n van de gewone sleur wenste te lopen : Louis
Van Houtte merkte op dat zij n kritiek niet in het verslag van
de vorige raadszitting was opgenomen en hernieuwde zij n
bezwaren tegen o.a. de slechte toestand van de straten en de
onvoldoende wijze waarop de politie uitgeoefend werd .
17
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1 853

Niet akkoord met de gang van zaken op de gemeente bood
Louis Van Houtte zij n ontslag als raadslid aan . Wel licht was
het een taktische zet, want hij gaf toe aan het uitdrukkelij k
verzoek van de raadsleden om zij n ontslagbrief in te trekken
( RZ 1 8-9- 1 853 ) .
Naar het einde van het j aar toe
met de dienst der nachtwachten
dien werden Benoit V lieghe als
en A. Aelbrecht als leden van de
wacht. aangesteld.

werd de Burgerwacht gelast
vanaf 23 december. Boven
sekretaris, J . De Moerloose
onderzoeksraad der Burger

In 1 853 kwam voor het eerst het bouwen van een gemeente
school in de belangstelling.
1 854

Ook 1 854 stond in het teken van de gemeenteschool : aan
koop van de grond en aanbesteding ( zie Onderwij s ) .
Tegen het einde van dat j aar ( RZ 1 1- 1 2- 1 854 ) , had de aan
stelling plaats van een nieuw raadslid, Joseph Van Oostende,
ter vervanging van de overleden B lommaert . Daarenboven
was de gemeentesekretaris Cambier, genoodzaakt zij n ontslag
aan te b ieden, daar hij een bediening bij het provinciebestuur
had die onverenigbaar was met zij n ambt van gemeentesekre
taris.
Volgende kandidaten boden zich aan :
- Leonard Louis Bocqué, kandidaat notaris en commies der
griffie van het vredegerecht, 2de kanton Gent
Joseph Edward De Vogelaere, dwangbeveldrager, Ledeberg
Leo De Herkenrode, letterkundige, Ledeberg
Désiré Biebuyck , notarisklerk te Deinze
Leopold De Cock , letterzetter, Ledeberg.
Zes raadsleden namen deel aan de stemming, drie verlieten
de raadszaal , met als uitslag : zes stemmen voor Bocqué.
Daar het schepencollege in der haast gehandeld had, waren
de raadsleden niet tij dig op de hoogte gebracht en omwil le
van de procedurefoute n hadden Van Houtte, Leybaert en De
Moerloose, als protest, de vergadering verlaten . De feer wa
uitermate gespannen . Ingevolge de uitslag der verkiezing n
zouden na nieuwj aar, ernstige wij zigingen in de Raad plaat
grij pen . Inderdaad moesten burgemeeste r De Gucht n "r ,
Mortier en De Cuyper de p laats ruimen voor drie ni uw 1
den : Benoit Vl ieghe, Bernard Haemelinc k en Antone A 1brecht.
18
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GENTBRUGGE TIJDENS HET BURGEMEESTERSCHAP
VAN LOU I S VAN HOUTTE
1 855

De nieuwe raad vertoonde volgende samenstelling :
burgemeester ( KB 30-1 2- 1 854 )
Louis Van Houtte
Leander Van Seymortier
( KB 30- 1 2- 1 854 )
schepen
( 58 stemmen )
Benoit Vlieghe
schepen
( KB 30- 1 2- 1 854 )
( 6 1 stemmen )
Guilielmus De Smet
Jan Baptist De Moerloose
Joseph Van Oostende
Bernard Haemelinck
( 62 stemmen )
Antone Leybaert
( 6 1 stemmen )
Antone Aelbrecht
( 53 stemmen )
De aanstelling gebeurde in de zitting van 8- 1 - 1 855 waar de
fouten van de vorige zitting aan de kaak gesteld werden door
de nieuwe burgemeester. De benoeming van sekretaris Bocqué
werd ongeldig verklaard doch als bij een schouwspel werd hij
aanstonds door de nieuwe Raad weer bevestigd.
Tijdens de volgende zitting ( 6-2- 1 855 ) werden twee n ieuwe
leden van het Armbestuur verkozen : Jan Baptist H aenebalcke
en Livinus Maertens, beiden landbouwers, ter vervanging van
Van der Cruyssen ( overleden ) en De Cuyper ( ontslagnemend ) .
Het Bureel voor Weldadigheid bestond alsdan uit :
tot 3 1 - 1 2-55
Francies Mortier
tot 3 1 - 1 2-56
Jan Baptist Haenebalcke
tot 3 1 - 1 2-57
Francies Beeckman
tot 3 1 - 12-58
Livinus Maertens
tot 3 1 - 1 2-59
Charles Welvaert ( pastoor)
Op het einde van 1 855 werd Mortier vervangen door Joannes
Van Oostende.
De energieke aanpak van het nieuw gemeentebestuur gold
vooral de urbanisatie en openbare werken , zaken die reeds
vroeger de aandacht van Louis Van Houtte hadden getrokken .
Aldus werd een commissie van vier leden aangesteld ( voorstel
Vlieghe ) , voor nazicht en onderzoek van straten, wegen,
grachten en waterlopen ( Van Houtte, Haemelinck , Van Sey
mortier en Leybaert ) .
Een dergelijke commissie werd aangesteld voor het toe
zich t op de gemeentegebouwen ( Van Houtte, Vlieghe, De
Moerloose, De Smet ) .
19
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De belangstelling voor de toestand der wegen kwam tot
uiting bij het vastleggen van de breedte der buurtwegen
tweede klas : de Rodse Aardeweg en de Oude B russelse weg
werden op de wettelij ke breedte van 9 m . gebracht. Deze
verrichting gaf bovendien aanleiding tot verkoop van gemeen
tegronden, hetgeen van belang b leek met het oog op de stijgen
de uitgaven der gemeente. Zo bv. genoot het Bureel voor Wel
dadigheid in 1 855 een toelage van 600 fr. ( wegens levensduur
te en lage lonen was deze toelage zelfs onvoldoende zonder de
milddadigheid der ingezetenen ) . Daarenboven werd 683,62 fr.
besteed aan behoeftige zieken die in inrichtingen verzorgd
werden. Ook de volgende j aren overschreed de som van beide
bedragen geregeld de 1 .000 fr.
In 1 855 ontving het Bureel voor Weldadigheid een legaat van
6 .000 fr. vanwege J . B . B lommaert, hetgeen tegen 4 % een
j aarlij kse rente van 240 fr. voor de armen opleverde .
Kulturele belangstelling kunnen wij zien i n het feit dat voor
de eerste maal een toelage van 50 fr. uitgekeerd werd aan de
fanfare " De Neerschel de " .
I n de j aren 1 855 tot 1 857 vernemen wij verschillende klach
ten over diefstallen van veldvruchten . De nachtwacht door de
Burgerwacht uitgeoefend, was daarbij van groot nut : heel wat
daders werden gesnapt, dikwij ls bleken het inwoners van Gent
of Ledeberg te zij n .
1 857

Ook voor behoeftige k rankzinnigen stellen wij een toene
mende zorg vast . Reeds j aren voordien had Prof. Jozef Guis
lain zich voor het lot van die ongelukkigen ingezet .
I n 1 857 werd een gemeenschappelij k fonds opgericht voor
behoeftige geesteszieken, waarbij een gemeenschappelij ke kas
per arrondissement voorzien werd met tussenkomst van Pro
vincie en Staat.
Datzelfde j aar 1 857, werd raadslid Aelbrecht ( overleden ) ,
vervangen door Jan Baptist Haenebalcke ( RZ 9- 1 1 - 1 857 ) . Op
deze vervanging na brachten de verkiezingen van 1 857 geen
wij ziging in de samenstelling van de gemeenteraad.
1 858

In de loop van 1 858 vermeld en wij enkel het overlij den an
Livinus Maerten s op 29 augustu s, hetgeen aanleidi ng gaf tot
zij n vervang ing in het Bureel voor Weldad igheid, door Edward
"
Van der Cruyssen , " bloemkw eker ( RZ 29-1 1 - 1 858 ) .
20
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1 59

Op 9-2-1 859 overleed de gemeenteonderwij zer M.L.F. Tack .
Hoe in zij n vervanging voorzien werd zien wij verder ( Onder
wij s ) . Zij n weduwe, Egidia Francisca Van Eesvelde met twee
minderj arige kinderen ( 1 3 j . en 8 1 /2 j . ) was zonder midde len
van bestaan en richtte een verzoek tot het gemeentebestuur
tot het bekomen van een pensioen . Haar echtgenoot had
1 2 j . 9 m. dienst. Dat de wedde van de onderwij zer niet b ij ster
groot was geweest, kunnen wij afleiden uit het feit dat in de
loop van het j aar 1 859 de wedde van 250 fr. op 375 fr. werd
gebracht en de vergoeding voor het onderwij s aan arme
kinderen van 1 50 fr. op 225 fr., dat is een vermeerdering met
de helft.
1860

In 1 860 werden de oktrooien opgeheven ( wet van 1 8-7- 1 860 ) .
Om de gemeenten daarvoor schadeloos te stellen werd een deel
in het Gemeentefonds toegezegd aan de plattelandsgemeen
ten . Voor Gentbrugge zou dat 1 .800 fr. bedragen. H ierdoor
kon de hoofdelij ke omslag van 3 .000 fr. op 2 .500 fr. gebracht
worden . Bovendien werden de acht klassen belastingsplich
tigen nu als volgt aangeslagen : 80 fr. ( voorheen 85 fr. ) , 50 fr.
( 58 fr. ) , 33 fr. ( 38 fr. ) , 25 fr. ( 30 fr. ) , 20 fr. ( 25 fr. ) , 10 fr.
( 1 5 fr. ) , 5 fr. ( 1 0 fr. ) , 2,5 fr. (5 fr. ) .
De Verkiezingen van einde 1 860 brachten weerom geen
wij ziging in de samenstelling van de gemeenteraad. In het
Bureel voor Weldadigheid, waar Beeckman zij n ontslag aan
geboden had, werd deze vervangen door Bernardus H aeme
linck. Een eigenaardigheid valt dat j aar aan te stippen : de
gemeentesekretaris bekwam een verhoging van 1 00 fr. op
zij n j aarwedde en van 50 fr. voor de zaken van de burgerlij ke
stand en dat omwille van zij n ij ver en het verwezenlij ken van
besparingen ten voordele van de gemeente. I ngevolge zij n
onderzoekingen en opsporingen waarvoor hij zich heel wat ver
plaatsingen getroostte, had hij 7 .000 fr. in de gemeentekas
gebracht. Dat bedrag was verschuldigd o .a. door inwoners
met woonplaats ook buiten Gentbrugge die daardoor aan be
paalde heffingen ontsnapten . Voor de volgende j aren rekende
men zelfs op 25 .000 fr, voor die tij d een buitengewoon bedrag.
·

1861

Sedert 1 860 waren de prij zen gevoelig gestegen, de handel
was verzwakt en de werkgelegenheid verminderd . De graad
van behoeftigheid der bevolking was in 1 86 1 aanzienlij k toe
genomen , zodat het Armbestuur genoodzaakt was de bedelin21
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gen van geld, brood en geneesmiddelen te verhogen . Door het
groot aantal zieke en gebrekkige behoeftigen bleek de ge
meentelij ke toelage van 400 fr. onvoldoende . Ze werd op 775 fr.
gebracht voor de levensmiddelen, van 75 fr. op 1 1 0 fr. voor de
geneesmi ddelen en voor de geneeskundige verzorging ( dokter)
van 50 fr. op 80 fr.
1 862

I n het j aar 1 862 verhuisde schepen Vlieghe naar Gent en
moest om die reden ontslag nemen als schepen en raadslid.
De kiezers werden opgeroepen , voor maandag 2 1 april om
10 uur. De verkozen opvolger was Jan Louis B lommaert ( niet
te verwarren met de vroegere Jan Baptist Blommaert, die
schepen was sedert 1 846 en stierf in 1 854 ) .
Het ontslag van Vlieghe was het startsein tot een ernstig
incident met de gemeentesekretaris die de Raad bepaalde ver
wij ten had toegestuurd . De burgemeester en de meeste raads
leden namen het niet dat de sekretaris een niet goedgekeurd
verslag van 4-4- 1 862 ingeschreven had . De grond van de zaak
was evenwel het gedrag van sekretaris Bocqué . Deze zou open
lij k het bestuur van verkwisting der gemeentegelden beschul
digd hebben . Zelfs in de raadszittingen zou hij zich op onbe
hoorlij ke wijze in de beraadslagingen gemengd hebben. Tij
dens de eerstvolgende zitting ( 1 3-5-1 862 ) werd hij dan ook ont
slagen . Dat besluit diende echter op 1 0-6- 1 862 hernomen te
worden daar het de vorige maal niet in geheime zitting geno
men was, waarschij nlij k wegens de gespannen sfeer.
Uit twee kandidaten werd de tij delij ke nieuwe sekretaris
gekozen : Leopold De Cock, die gemeentesekretaris was te
Ledeberg ( 5 stemmen ) . De tweede kandidaat was Van de Put
te, kantoorbediende ( 2 stemmen ) . Beiden waren woonachtig
te Gentbrugge ( RZ 1 9-6- 1 862 ) .
Tij dens dezelfde zitting werd een bouwreglement aangeno
men, vooral met het oog op de hygiënische omstandigheden
waarin de bevolking leefde, want van de 24 artikelen hadden
1 7 betrekking op de toestand van de beluiken . Het reglement
stond evenwel opvallend achter bij onze huidige normen !
Een kleine bij zonderheid : in deze zitting werd voor een
thans verdwenen zij straat van de Kerkstraat naar de Sch lde
toe, de naam Turnerstraat gekozen.
De benoeming van De Cock tot gemeente ekretari gebeurd
op 1 2-9- 1 862. Terzel fdertij d werd Haenebal ck ontvanger an
en, ont lag
het Armbestu ur, in vervangin g van Van der Cru
gever.
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1 863

Wanneer het volgend j aar aanvangt met problemen betref
fende de gemeenteschool ( zie Onderwij s ) en men bovendien
dacht aan het plaveien van bepaalde straten, kwam oud-sekre
taris Bocqué roet in het eten gooien, zoals hij destij ds had
gedreigd. Met de verkiezingen in het vooruitzicht kwam een
klacht van een zekere J osef De Backer bij het gemeen tebe
stuur, tegen de inschrij ving van schepen B lommaert op de
kiezerslijsten. De brief was blij kbaar van de hand van Bocqué,
daarin werd beweerd dat B lommaert bij zij n pleegvader te
Gent woonde en niet persoonlij k cij nsplichtig was . Uit de be
spreking in de raad kunnen wij een en ander over B lommaert
vernemen : van 1 852 tot 1 858 woonde hij bij Louis Egger
mont, burgemeester en fabrikant te Ledeberg. I ngeschreven
te Gentb�ugge op 1 1 - 1 2- 1 858, ging hij deel uitmaken van de
Burgerwacht ( nachtpatrouilles ) , werd kapitein en weldra
maj oor.
Eigenlij k wilde Bocqué op de kiezerslijst opgenomen wor
den, doch daartegen kon de Raad inbrengen dat hij te Geri t
woonde ( St .-Margrietstraat 26 ) , waar hij een leenkantoor
voor " grote en kleine kapitalen " hield, terwij l zij n vrouw een
zaak in kruidenierswaren en charcuterie uitbaatte. Zij n adres
te Gentbrugge had enkel betrekking op een onbewoond pand
zodat zij n opname op de kiezerslij st waarlangs hij met wraak
gevoelens in de gemeentepolitiek poogde te komen, door de
Raad kon verij deld worden .
De verkiezingen van einde 1 863 brachten weerom geen veran
dering in de samenstelling van de gemeenteraad.
In het naj aar bood de gemeenteontvanger, Edward Janssens,
zij n ontslag aan . In RZ van 4- 1 0- 1 864 werd tussen de twee kan
didaten , Karel Hosten, broodbakker en Karel De Guchteneëre,
de eerste met zes tegen twee stemmen verkozen ; hij diende
een borg van 800 fr. te stel len tegenover de gemeente .
1864

Reeds in RZ van 24-3- 1 863 was het plaveien van de Kerk
. s traat, Hongerij straat, Leenstraat en Brusselse aardeweg in
overweging genomen .
Op 6-1 2- 1 864 werd het bestek vastgesteld op 34.374 fr. De
bekostiging bracht wel enkele moeilij kheden met zich . Men
verzocht om een toelage ·van 1 1 .458 fr. ( 1 /3 ) ten laste van de
schatkist, en 6.874,80 fr. ( 1 /5 ) van de Provincie. Bovendien
zou een lening van 1 2 .000 fr. bij het Gemeentekrediet aange
gaan worden, af te lossen in tien j aar. Met het batig saldo van
5 . 1 03,90 fr. van 1 863 zouden de kosten gedekt zij n .
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1 865

De industrialisering stelde ook haar eisen en tegen het einde
van het j aar besliste de Raad het heffen van een taks op de
nij verheidsinstellingen ter goedkeuring aan de Bestendige
Deputatie voor te leggen . De argumenten daartoe waren: de
kosten voor het aanleggen en onderhoud van wegen en de
bevolkingstoename waarvan een gedeelte bestendig behoeftig
was. Voor de berekening van deze taks bracht men de volgen
de gegevens in aanmerking : de aard van het bedrij f, de wer
kelij ke of waarschij nlij ke winst, het betaald patentrecht, het
geïnvesteerd kapitaal, het aantal tewerkgestelde arbeiders en
de belangrij kheid van de gebruikte machines .
1 866

De belastingsdruk kwam verder tot uiting in het voorstel
aan de Bestendige Deputatie, om een gemeentetaks in te voe
ren op personen die een deel van het j aar op een buitengoed
te Gentbrugge verbleven .
Einde 1 866 brachten de verkiezingen een lichte wij ziging
in de Raad : H aemelinck en De Smet werden vervangen door
Karel De Guchteneëre en Leo Huyghe ( RZ 4- 1 2- 1 866 ) . In de
zelfde zitting werd de overleden pastoor Ch. Welvaert als lid
van het Armbestuur vervangen door pastoor Francis Fou
bert .
1 868

1 868 stond in het teken van de nieuw te bouwen kerk te
Gentbrugge-Center. Voor het verloop der zaken verwijzen wij
naar ons j aarboek 1 973, blz. 25-30. Wanneer in 1 869 de aanne
mer Bomhals bankroet ging, bracht zulks heel wat moeilij k
heden mee die eveneens op bovenvermelde plaats van genoemd
j aarboek behandeld zij n .
1 869

De verkiezingen einde 1 869 brachten weerom geen verande
ring in de samenstelling van de Raad. Het volgend j aar verliep
zonder noemenswaardige gebeurtenissen .
1871

In 1 87 1 overleed veldwacht er Jan Constant Van der Swa 1ld
men, 54 j aar oud . In zij n plaats kwam August Bru n 1,
r
F
wa
kandidaat
tweede
,
)
wachter te Ledeberg ( 5 stemmen
nt
G
t
i
dinand Claessen, wachter 2de klas in de gevangen
( 4 stemmen ) .
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Een voorbeeld van de sociale toestanden uit die tij d is
mevrouw C. Polfliet, weduwe van de overleden veldwachter,
die een tegemoetkoming aan de gemeente vroeg. Haar echtge
noot had twintig dienstj aren op zij n aktief. I n RZ van 1 9-9- 1 87 1
werd besloten haar een onderstand van 1 44 fr. uit te keren
( ééns te betalen ) .
1 872

De verkiezingen einde 1 872 brachten één enkele wij ziging :
Leybaert werd vervangen door Jozef Daniël Quyo .
Een paar maanden later nam de gemeenteontvanger Karel
Benoit Hosten ontslag. In zij n plaats kwam E dward De Guch
teneëre, landbouwer en grondeigenaar ( RZ 2 1 - 1 1 - 1 872 ) ; zij n
borgtocht bedroeg 1 .600 fr.
1874

In het j aar 1 874 ging de aandacht naar wegen en waterlopen.
De Rietgracht diende gedeeltelij k overwelfd te worden en tot
2 m . verbreed ( RZ 4-7- 1 874 ) . Dat werk zou echter pas 15 j aar
later aangevat worden . Verder zou de Molenstraat aan weers
zij den met 0,5 m. straatkeien verbreed worden, hetgeen op
1 .000 fr. geraamd werd, maar tenslotte 1 .588,75 fr. kostte.
Tegen het einde van het j aar ( RZ 24- 1 2- 1 874 ) werden de pro
blemen in verband met een nieuw te bouwen gemeenteschool
voor jongens aangevat ( zie Onderwij s ) .
Dat reeds toen de inwoners inspraak wensten, blij k t uit een
rekwest door 59 personen tot het gemeentebestuur gericht,
om vier straatlantarens te plaatsen in Kerk-, Pont- en Sasstraat .
In het Bureel voor Weldadigheid werd pastoor Foubert, die
de gemeente verlaten had, vervangen door de n ieuwe pastoor,
Amand Heyndrickx.
1875

De verkiezingen einde 1 875 moesten voorzien in de ver
vanging van schepen Blommaert , Quyo, Haenebalcke en De
Moerloose. De laatste twee werden herkozen, de eerste twee
werden vervangen door Bruno Van Hyfte en Jules Aelbrecht .
De aanstelling gebeurde in RZ van 1 - 1 - 1 876 ; daarbij werd Ka
rel De Guchteneëre schepen in plaats van Blommaert. Deze
laatste gemeenteraad, waarin Louis Van Houtte nog enkele
maanden burgemeester was, drukken wij hier nog even over :
burgemeester
Louis Van Houtte
schepen
Leander Van Seymortier
schepen
Karel De Guchteneëre
Jozef Van Oostende
25
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Jan Baptist H aenebalcke
Jan Baptist De Moerloose
Leo H uyghe
Bruno Van Hyfte
Jules Aelbrecht
GENT B RUGGE TIJDENS H ET BURGEMEESTERSCHAP
VAN K. D E GUCHTENE.ËRE
1 876

Toen op 9 mei 1 876 Louis Van Boutte overleed, volgde Karel
De Guchteneëre hem als burgemeester op ( KB 1 2-6- 1 876 ) . Van
Oostende en H aenebalcke, die als eersten in aanmerking kwa
men voor de vrij gekomen schepenzetel, weigerden, waarop De
Moerloose aanvaardde.
In dezelfde RZ van 8-7- 1 876, waarin de nieuwe burgemees
ter aangesteld werd, richtte ook Blommaert een verzoek tot
aanleggen van een nieuwe straat, 9 m . breed, langs zij n eigen
dom . Dat werd aanvaard mits hij de aanleg van de riolering en
de bestrating van 6 m . breedte op zich nam. Deze nieuwe
straat werd de latere Louis Van Houttestraat ( RZ 6- 1 1 - 1 877 ) .
I ntussen dacht men aan het bouwen van een nieuw gemeen
tehuis dat bij de nieuwe gemeenteschool zou aansluiten . Het
bestek van bouwmeester De Noyette bedroeg 4.087,06 fr. en
werd goedgekeurd in RZ van 1 2-9- 1 876 . Bovendien vergde de
wij ziging van waterlopen alsook het plaatsen van straat lan
tarens in het meest bevolkte deel van de gemeente ( Sas-, Kerk
en Pontstraat ) aanzienlij ke uitgaven . Om die te bestrij den
wenste de Raad vanaf 1 877 voor een tij dspanne van tien j aar
1 0 opcentiemen op de hoofdsom der grondbelasting te heffen,
alsook 20 op de persoonsbelasting en 20 op het patentrecht.
1 878

Een j aar na het overlij den van Louis Van Boutte werd reeds
een comité gesticht om hem een standbeeld op te richten . Men
voorzag een bedrag van 1 0.000 fr. te kunnen inzamelen. De
gemeente Gentbrugge schonk 1 .000 fr. en zegde jaarlij ks 50 fr.
toe voor de onderhoudskosten . De inhuldiging van het stand
beeld had plaats op 1 7 augustus 1 879.
Datzelfde j aar 1 878 was voor de Vlaamse Beweging een be
langrij k j aar. De wet op het gebruik der talen in b stuur zak n
was in het vooruitzicht gesteld en zou in de loop van dat jaar
nog gestemd worden .
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Johannes Baptiste DE GUCHTENEtRE
o Gentbrugge 16-6-1779
t Gentbrugge 18-12-1870
Burgemeester 19-8-1836 / 29-12-1854

Louis Benoit VAN HOUTTE
o Ieper 29-6-1810
t Gentbrugge 9-5-1876
Burgemeester 30-12-1854 / 9-5-1876

Carolus Ludovicus DE GUCHTENEtRE
Gentbrugge 31-1-1834
t Gentbrugge 7-9-1898

0

Burgemeester 12-6-1876

/

31-12-1890
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Het kan ons wellicht enigszins verwonderen dat een lande
lij ke gemeente als Gentbrugge zich niet onbetuigd liet, maar in
RZ van 2 mei werd op voorstel van de Burgemeester en met
eenparigheid van s temmen een brief aan de Volksvertegen
woordigers gestuurd, betreffende het taalgebruik. Omwille
van het meer dan p laatselij k belang en ook omdat de brief ons
een andere kij k kan bieden op ons gemeentebestuur, laten wij
de tekst hier volgen .
Geachte Heeren,
B ij het o ntstaan van het Belgische Rijk werd er tusschen al
de burgers in den n ieuwen staat een verdrag gesloten om
hunne onderlinge rechten en plichten te regelen en te bepalen
op welke gronden de betrek kingen tusschen de besturen en
bestuurden zouden gevestigd worden. Die sleutel van ons natio
naal bestaan is de grondwet. Daarbij zijn onze burgerlijke
rechten gewaarborgd ; daarb ij zijn de persoonlijke vrijheid,
de vrijheid van godsdienst, van vereeniging, van onderwijs,
van drukpers erkend en wordt er iederen burger de middelen
verzekerd om die rechten te handhaven.
Nevens die vrijheden staat de taalvrijheid geschreven en
deze maakt ook deel van ons nationaal verdrag. Zij diende dus
ook geëerbiedigd en als een verplichting gehuldigd te worden,
niet alleen door de bijzonderen, maar vooral door de besturen.
Die vrijheid heeft nogthans nooit feitelijk bestaan : het Frans
wordt als eenige bestuu rlijke taal gebezigd ; de wetten, de ver
o rdeningen, alles wat den vlaamschen burger aanbelangt, al
wat hij geacht is te kennen en verplicht is na te komen, wordt
hem bekend gemaakt in eene vreemde taal. De meerderheid
der natie wordt bestuu rd in eene spraak welke zij niet ver
staat.
Het is waar, de grondwet heeft bepaald dat het taalgebruik
door wet zal geregeld worden voor de bestuurlijke en gerech
telijke zaken, maar die bepaling had geen andere betekenis en
kon er geen andere hebben dan dat dit gebruik met de algemee
ne wetten over de besturen en de rechtbanken in verband zou
gesteld worden.
B ijna een halve eeuw is er sedert de afkondiging der grond
wet verloopen en de gemeente en provinciale algemene wetten
zijn sedert 40 jaren in zwang en toch blijft het onrecht bestaan,
worden de grootste belangen, de zekerste rechten der Vlamin
gen over het hoofd gezien en miskend.
Die toestand moet een einde nemen.
De wet van 17 augustus 1873 over het gebruik van het Neder
landsch voor zekere rechtbanken, was een eer te tap ter her28
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stelling onzer grieven. Een andere grief moet ophouden door
de regeling van het taalgebruik in de besturen, waarvoor een
voorontwerp door den Heer De Laet in zitting van 25 april 1 876
is nedergelegd.
Wij vragen, geachte Heeren, dat die wet nog in den tegen
woordigen zittijd gestemd en zonder uitstel in werking gesteld
warde.
Wij beroepen ons op uwe vaderlandsliefde ; gij zult den
Vlamingen een recht verzekeren welk door de grondwet is uit
geroepen ; gij zult die voortdurende miskenning, die aanhou
dende ongelijkheid tusschen de twee volksstammen een einde
doen nemen ; gij zult aan de meerderheid der natie bewijzen
dat het aanstaande jubelfeest van 's lands vijftigjarige onaf
hankelijkheid voor hun ook een feest van rech tsherstelling en
verbroedering zal zijn.
Aanvaard, · Mijnheeren, de betuiging onzer hoogach ting.

Gentbrugge was nu in volle groei . Omwille van de urbani
satie die een gans nieuwe aanpak vergde, vaardigde de Raad
een reglement uit op het bouwen van beluiken evenals een
reglement op de " opening " van straten. Met het oog op de
openbare orde werd eveneens een reglement op het sluiten
der drankgelegenheden afgekondigd : voor oktober-februari
werd het sluitingsuur op 9 uur 's avonds gesteld, tij dens maart
september op 1 0 uur 's avonds. Dat alles gebeurde in dezelfde
RZ van 2-5- 1 878.
Kort nadien ( RZ 6-6- 1 878 ) werden voorstellen tot plaveiing
van de Driesstraat, die 's winters bij na onbruikbaar was, on
derzocht . Het verzoek vanwege een paar eigenaars was het
vorig j aar twij felachtig bejegend wegens de benarde financiële
toestand der gemeente en de onzekerheid van de betoelaging.
Deze maal werd de zaak met meer welwil lendheid aangevat.
De kosten werden op 8 .487 ,50 fr. geraamd, waarvan 2/3 of
5 .658 fr. als hulpgeld aan Provincie en Staat gevraagd werd,
terwij l men bovendien een vrij willige inschrij ving van de aan
grenzende eigenaars in aanmerking nam.
Wanneer Blommaert aan de gemeente 1 02 m2 grond in de
Van Houttestraat schonk ( RZ 25-7- 1 878 ) om er een gemeente
huis op te bouwen, werden de vroegere plannen om het in de
Kerkstraat op te richten opgegeven . De aanbesteding tegen de
laagste prij s, nl. 4.754 fr., wees de bouw aan Weduwe Van
Dessel , aanneemster te Ledeberg, toe.
Op 29 oktober 1 878 hadden nieuwe verkiezingen plaats. De
gemeenteraad werd enkel aangevul d met drie nieuwe leden,
zodat de Raad, die sedert het overli j den van Van Houtte 1 lid
29
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te weinig telde, van nu af uit 1 1 personen bestond. De nieuw
komers waren : Karel De Munter, E dward Maertens en Fran
cies Vervalcke.
1879

Het j aar 1 879 was het onzalige j aar van het begin van de
schoolstrij d ; ook dat wordt verder bij het onderwij s behan
deld .
Waar we hoger gewaagden van d e urbanisatie, kunnen wij
vaststellen dat vanaf dit j aar met een zekere regelmaat nieuwe
straten aangelegd werden . Het initiatief lag nochtans op de
eerste p laats bij de grondeigenaars . Zo vroeg August Van Oost
de machtiging tot het aanleggen van een straat op zij n gron
den ; het ging hier om de latere Bassij nstraat ( RZ 1 2-4- 1 879 ) .
Tij dens dezelfde zitting richtte het gemeentebestuur een
rekwest tot de Minister van Openbare Werken, om een brug
over de Schelde te bouwen . Dat schrij ven laten wij hier volgen
omwille van zij n dokumentaire betekenis, waarbij wij tevens
kunnen opmerken hoe men in die tij d de eigen situatie zag.
De ondergetekende B u rgemeester, schepenen en leden van
de gemeenteraad van Gendbrugge, nemen de eerbiedige vrij
heid Uwe welwillende aandacht in te roepen op de dringend
heid welke er bestaat eene brug te bouwen op de nederschelde,
een weinig benedenwaarts der ringspoorweg der stad Gent, op
de plaats en ligging aangeduid op hierbijgaande plan.
In den huidigen staat der zaken zijn de belangrijke voor
geborchten der stad Gent, uitmakende de gemeenten Ledeberg,
Gendbrugge en S int-Amandsberg, hebbende eene gezamenlijke
bevolking van ongeveer 2.500 zielen, van elkander gansch
afgezonderd door bedoelde rivier en volkomen onraak baar,
tenzij langs eenen omweg, welken voor het grootste gedeelte
dier bevolking, tot ongeveer 5.000 meters beloopt, terwijl die
voorgeborchten slechts 500 à 1 . 000 meters van elkanderen zou
den verwijderd zijn indien den overtocht der schelde bij
middel eener b rug mogelijk gemaakt wierde.
Nochtans tellen bedoelde voorgeborchten, benevens groote
nijverheidsgestichten, een honderdtal hoven van bloemisten
en boomkweekers en wel de belangrijkste des lands, zoal die
der Heeren Van Boutte, Verschaffelt, Dallière, D'Haenen , Van
Geert.
Bene o nafgebroken planten ruiling en vervoer hebben tu schen deze gestichten plaats en eene groote tijd en geld pa
ring zou uit het verkorte n en vergema k kelijken der geme � n
schap spruiten. Die tijd en geldsparin g zijn heden eer dnn30
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gend en noodzakelijk, daar handel en nijverheid in België
zeer verlamd zijn sedert reeds langen tijd, zoo dat het staats
Bestuur niets mag verwaarloozen wat tot nut en voorspoed
van het land kan bijdragen.
Wij achten het ook niet ongepast, Mijnheer de Minister,
Ued. te doen bemerken dat in gemeld voo rgeborchte zich on
derscheiden statiën van spoorwegen bevinden, namelijk die
van den ringspoorweg, van Gent-Antwerpen, Gent-Eekloo,
Gent-Stekene en Gent-Terneuzen. Talrijk zijn de dagelijksche
verzendingen uit onze gestichten naar deze of geene dier sta
tiën en wederzijds, en dit alleen schijnt ons de bouwing eener
brug te kunnen verrichtvaardigen indien er zelfs geene andere
redenen van openbaar nut bestonden.
Voegen wij hier nog b ij dat de b rugbouw eene zeer wensche
lijke verbinding tusschen de staatswegen van eerste klas
N° 1 en 6 en de gemeerderde baan Gent-Dendermonde, zou
daarstellen en dat verder het aanleggen der brugstraten zou
toelaten dat onze bevolking nut trekke uit de scheepvaart op
de nederschelde wat zij nu niet kan, m its er geen enkel punt
der oevers genaak baar is, noch tot aanleg noch tot losplaats
geschikt.
Wij meenen, Mijnheer de Minister, dat de inwilliging onzer
vraag heden gemak kelijk is, daar de wet tot verleening van
gelden voor uitvoering van werken van openbaar nut, die
onlangs gestemd is, aan uw Departement in het jaar 1 885, een
millioen toekent voor verbindingsw:erken van steenwegen met
staats en geconcedeerde spoorwegen, rechtmaking en verbete
ring van steenwegen, subsidiën voor het daarstellen van
buurtwegen naar statiën leidende, en dat het § 6 van zelfde
wet u insgelijk een millioen toekent tot bouwing en herbou
wing van bruggen toebehoorende aan steenwegen.
Het deel steenweg en de b rug die op het hierbij gaande plan
aangeduid zijn tellen gansch, denken wij, onder diegene tot
welke die twee artikelen toepasselijk zijn, vermits die steen
weg nl. Kerkstraat op het grondgebied van Gendbrugge, en
alzao den B russelschensteenweg N° 1 op het grondgebied van
Ledeberg verbindt
l6 met de gemeerderden weg van Gent naar Dendermonde en

met den steenweg N° 6 van Gent naar Antwerpen
Z' met de voormelde statiën alsmede de stad Gent, St-Amands

berg, Destelbergen, enz.
De billijkheid onzer vraag alzao bewezen zijnde verhopen
wij, Mijnheer de Minister, aan een gunstig onthaal van uwen
'L we ge en de bouwing der door ons gevraagde brug zult beve-
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Zen, derwijze dat zij uitgevoerd wordt ter zelfder tijd als de
graving der doorsnede van de nederschelde op het grondgebied
der gemeenten Heusden en Gentb rugge.
In afwachting noemen wij ons
Mijnheer de Minister
Ued ootmoedige dienaars
1 879

De eerste raadszitting in het n ieuw gemeentehuis in de
Louis Van Houttestraat had p laats op 30-6-1 879 en anderhalve
maand l ater op 1 7 augustus kon de inhuldiging gevierd worden
van het stan dbeeld van de overleden burgemeester. Het monu
ment , van de hand van beeldhouwer Paul de Vigne, stelt een
borstbeeld van Louis Van Houtte op verhoogd voetstuk voor,
het wordt gekroond door Flora, de mythologische b loemen
godin . Voor de vrouwenfiguur had de kunstenaar, naar het
schij nt, zij n eigen dochter als model gekozen.
B ij het overdragen van het standbeeld door het Comité a'an
de gemeente Gentbrugge werd de voorwaarde bedongen dat
indien het beeld de p laats der inhuldiging niet meer zou sieren,
het gemeentebestuur gehouden was het beeld in he t museum
der stad Gent te plaatsen, waarvan het dan het eigendom zou
zij n . ( RZ 4-9- 1 879 ) .
1 880

I n 1 880 gaat de urbanisatie verder :
E dward Hebbelinck te Merelbeke en Jules Lammens te
Gent verzoeken machtiging om drie straten aan te leggen op
hun eigendom, palende aan de Moriaanstraat, het betreft Beek
straat, Veldstraat en Vlinderstraat ( RZ 1 7-4- 1 880 ) .
Hetzelfde j aar vroeg August Van Oost de aanleg van drie
straten, nl. : de Van Ooststraat, Dwarsstraat en Rij ke-Klaren
straa t ( RZ 1 6- 1 0- 1 880 ) . Tij <lens dezelfde zitting werd boven
dien een reglement op de wegenis, op het bouwen en op de
openbare gezondheidsmaatregelen uitgevaardigd .
1 881

In RZ van 24-3-1 88 1 kwam het verzoek van Blommaert tot
het aanleggen van de latere Gestichtstraat.
1 882

rNaar het einde van het j aar toe, 25- 1 0- 1 88 1 , hadd n d
g
oll
n
p
ch
het
kiezingen plaats . De wij ziging betrof enkel
Van Seymor tier viel weg en de nieuw verkoz n Filip Blan32
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cquaert werd samen met Bruno Van Hyfte schepen ( RZ
9- 1 - 1 882 ) .
Wat de verderschrij dende urbanisatie betreft werden de
bestratingswerken langs de Dries vermeld, toegewezen aan
Philip Tacquenier uit Lessen tegen 6.000 fr.
Dat ook de bedrij vigheid sterk toenam, blij kt uit een voor
stel tot heffing van kaairechten ( RZ 1 -5- 1 882 ) . Wegens de
schade toegebracht aan de straten, vooral de Pontstraat, wens
te men 0, 1 0 fr. per ton te heffen ( niet toepasselij k op kruiwa
gens ) en rekende aldus op een opbrengst van ongeveer 1 00 fr.
per j aar.
Een grote gebeurtenis moet indertij d de opening van het
spoorwegstation geweest zij n, die plaats had op 1 5 augustus
1 882. Het gemeentebestuur schonk een toelage van 50 fr. voor
dat feest.
1 883

De noodzakelij kheid van de plaveiing van de Gontrodse
Aardeweg van Ledeberg naar Merelbeke station, wegens de
toenemende belangrij kheid van de Arsenaalwij k , werd op
9.7 1 9,73 fr. begroot, waarvan 2/3 als toelage aan Staat en Pro
vincie gevraagd werden ( RZ 27-3- 1 883 ) .
I n de loop van het j aar 1 883 vernemen wij bovendien dat
de bouw van de brug over de Schelde niet uit het oog verloren
werd. Met Sint-Amandsberg waren onderhandelingen aan de
gang over het ontwerp, uit te voeren door de j onge i ngenieur
D'Hoop, studie en plans kostten 600 fr., daarvan zou Gent
brugge de helft op zich nemen . Niettegenstaande dat zou de
aanvang van het werk nog verschil lende j aren blij ven aansle
pen .
De raming bedroeg 1 52 .500 fr., namelij k 1 1 5 .500 fr. voor de
brug, 27 .000 fr. voor de toegangsweg ( Gentbruggestraat ) te
Sint-Amandsberg en 9.500 fr. voor de toegangsweg ( Edmond
B lockstraat ) te Gentbrugge ( RZ 23-5- 1 884 ) . Als aandeel der
gemeente voorzag men de helft van de kosten van de weg en
1 /6de van de kosten van de brug, hetgeen voor Gentbrugge
24. 000 fr. betekende . Edmond Block weigerde echter de gron
den af te staan die nodig waren voor de toegangsstraat tot de
brug en intussen verliepen weer enkele j aren.
In een brief van 28-5-1 889 vanwege de Gouverneur, was het
provinciebestuur bereid een toelage van 1 3 .000 fr. te verlenen .
Daarentegen oordeelde de Minister de brug eerder van plaat
selij k belang en wilde wel voor de helft in de kosten tussen
komen, maar de gemeente zou zelf de werken moeten uitvoe
ren . De betrokken gemeenten besloten dan door tussenkomst
33
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van de Gouverneu r zich tot de Minister van Landbouw , Nijver
heid en Openbare Werken te wenden om de b rug door de staat
te laten bouwen onder dezelfde voorwaarde n als de brug tus
sen Merelbeke en Zwij naarde ( RZ 1 7-6- 1 889 ) .
Zo sleepte de zaak verder aan tot op 28 april 1 890 het ont
werp aanvaard werd onder voorbehoud van de afstand van
de grond, nodig voor de toegangsweg. Op 9 j uni daaropvolgend
werd dan ook tot de uitvoering besloten in een brief van de
Gouverneur.
Het verzoek van de i ngenieur Van der Linden om een toe
gangsstraat van 1 2 m . breed werd tenslotte ingewilligd ( RZ
26- 1 0- 1 89 1 ) .
Daar wij inzake de brug wat vooruitliepen, zij n wij genood
zaakt hier enkele j aren terug te b likken.
Sedert begin 1 882 telde de bevolking 4.572 zielen, en vermits
een verdere stijging te voorzien was wenste de gemeentelij ke
overheid een politiecommissaris i n dienst te nemen . Na goed
keuring door de hogere overheid werd tot de keuze uit vier
gegadigden overgegaan ( RZ 27-3- 1 883 ) . Als eerste kandidaat
bekwam Pieter Claeys , 36 j . en veldwachter te Gentbrugge
9 stemmen . Als tweede kandidaat, Alfons Claeys, 34 j ., politie
agent te Gent, 5 stemmen . August De Vij lder, politiebeambte
te Aalst, 3 stemmen . Jan Hauwaert, brigadier van politie te
Gent, 1 stem.
Op 1 -7- 1 883 haçi een n ieuwe verkiezing plaats voor de tweede
kandidaat politiecommissaris ( ingevolge een schrij ven van de
ärrondissementscommissaris ) . Nu bekwam De Vylder 5 stem
men, J osse François Burggraeve 2 stemmen, Hauwaert 1 stem
en August Pladet, politiecommissaris te Eeklo, 1 stem.
Over de aanstell ing van de verkozene wordt verder niets mede
ged eeld, maar achteraf blijkt Burggraeve politiecommissaris
te zij n geworden ( zie 1 889 ) :
i884

. . Bij het begin van het j aar 1 884 bood de gemeenteontvanger,
Edward De Guchteneëre. zij n ontslag aan . Hij werd vervangen
door Gustaaf Van der Cruyssen, bloemist, d�e een borgtocht
van 2 .000 fr. ter beschikking moest stellen ( RZ . .22- 1 - 1 884 ) .
De verdere ontwikkeling van de gemeente vergde nieuw
reglementen die ons heden vrij primitief voorkomen, doch in
het kader van de 1 9de eeuw en de betrekkelij k dicht be olkte
wij ken, zeer begrij pelij k zij n .
Het reglement o p het ruimen van aalputten, verbood h t
ruimen 's nachts, tussen 20 uur en 8 uur ( oktob r-maart ) n
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tussen 22 uur en 6 uur tijdens de andere maanden ; dat is
begrij pelij k, in acht genomen de nog weinig ontwikkelde hygië
ne en de toenmalige werkwij ze bij het ruimen.
Een reglement op de verlichting van de .voertuigen ( dieren
spannen ) en het inhalen .
Een reglement op de voetpaden en de waterlopen .
Inzake gezondheidszorg werd bedeling van bleekwater i n de
beluiken voorzien.
Bepaalde werken schij nen niet zeer vlot te verlopen . Nog
steeds is de Gontrodse Aardeweg in de winter onbruikbaar
en een echte " mespoel " ( RZ 9-9- 1 884 ) . Andere werken dien
den dringend aangevat . De ramingen leidden tot aanzienl ij ke
bedragen :
- Herstellen en plaatsen van boordstenen in de
3 .635 fr.
Kerkstraat
800 fr.
- Riolering Pontstraat .
- Riolering en plaveien van Spoorweglaan
1 0.000 fr.
( heden L. T ertzweillaan ) .
Herstellen van de steenweg leidende naar de
4.000 fr.
staatsspoorweg .
Plaveiingswerken Heidestrraat , Kasteelstraat,
Magerstraat, Statiestraat ( Kapel lestr. ) , Bos27 .480 fr.
straat en Kouterstraat
Wegens de geldelij ke toestand van de gemeente was een
lening nodig van 50 .000 fr" terug te betalen over een t ij ds
spanne van 62 j aar ( RZ 22-9- 1 884 ) . Daartoe werden in de
loop der volgende j aren obligaties uitgegeven naargelang de
noodzakelij kheid en de vereisten der uit te voeren werken .
1885

Op 1 3- 1 - 1 885 had de aanstelling van de nieuwe gemeente
raad plaats. Vier raadsleden waren niet herkozen : J . Ael
brechts, L. Huyghe, Ed. Maertens, Ch . Van Oostende. In hun
plaats kwamen : P. De Bisschop, Ed. De Smet, A. Dutordoir
en J. De Kneef. Schepenen waren : Bruno Van Hyfte en Jan
Bapt . De Moerloose.
Dat bestuur ontving in 1 885 vanwege pastoor Bouckaert
een verzoek tot openen van een straat op zij n gronden in de
nabij heid van het Arsenaal. Isidoor Eggermont en Irenée Le
fevere vroegen eveneens vergunning voor een straat , de latere
Snoekstraat ( heden Koningin Astridstraat ) .
Goethals, August De Wilde, E . Raepsaet en Van der Cruys
sen vroegen een straat op de plaats van weg nr. 1 9 ( de latere
Heidestraat ) .
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Een wanklank vernemen wij in RZ 1 3- 1 - 1 885, waar Edmond
B lock zich verzette tegen het afstaan van zij n gronden voor
de aanleg van de straat naar de nog te bouwen brug over de
Schelde. De voorwaarden, n l . het afstaan zonder vergoeding
( waarbij zij n overige aanpalende gronden in waarde zouden
stijgen ) aanvaardde hij niet, zelfs niet het afstaan tegen ver
goeding . .Was dat een aanleiding om zich stilaan in de polit iek
te begeven ? In RZ van 1 5-6- 1 885 werd hij lid van het Bureel
voor Weldadigheid in de plaats van J. Van Oostende die de
gemeente verlaten had.
In dezelfde RZ werd de aanstelling van een tweede veldwach
ter voorgesteld ( j aarwedde 1 .000 fr. ) , eigenl ij k wenste men
de veldwachter de hoedanigheid van politieagent toe te ken
nen teneinde zij n bevoegdheid uit te breiden tot het vaststel
len van alle overtredingen .
Wat de tweede veldwachter betreft, bekwam Hoste 9 stem
men , Claeys en De Vogelaere elk 1 stem ( RZ 28-8- 1 885 ) .
Vanaf dat j aar begint men stap voor stap met de uitvoering
van de werken waartoe de lening van 50.000 fr. was gevraagd,
ook de plaveiing van de ontworpen Snoekstraat werd in 1 886
op het programma geplaatst.
1 887

Tegen het einde van het j aar verzocht pastoor Bouckaert
de M inister van Justitie om de kapel van Sint-Eligius tot paro
chiekerk te verheffen .
Het j aar 1 887 brengt weer een verzoekschrift tot aanleggen
van een straat door Georges Goethals, kanunnik te Gent, ver
moedelij k ging het hier om de Priesterstraat.
De Rietgracht, waarvan reeds in 1 874 sprake, die gedeeltelij k
verlegd, bovendien verbreed en op sommige plaatsen over
welfd moest worden met het oog op de gezondmaking, stond
dit en de volgende j aren meermaals in de belangstelling. Het
duurde echter nog tot april 1 890 vooraleer het werk werd
aanbesteed tegen 5 1 .200 fr., laagste bod door Aloïs Roelandt,
aannemer te Gent. Moeilij kheden bij de uitvoering waren de
oorzaak dat het werk meer dan één j aar duurde.
Op administrat ief gebied schijnt de gemeentese kretari
moeilij kheden ondervonden te hebben, een klacht was tegen
hem aanhangig gemaakt . Zo zien wij een toezicht bezoek an
Gouverneur de Kerckhove en Arrondissem ent commi ari
M. Van Dooren, wier handtekeni ng bij het ver lag der raad zitting van 1 8-3- 1 887 opvalt. De volgende zitting gaf gem ��
tesekretar is De Cock dan ook zij n ont lag, terz lfd rt 1Jd
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werd Edmond Van Oostende als nieuwe gemeentesekreta ris
erkozen ; deze was 27 j aar oud, gediplomeerd onderwij zer
der normaalschool te Sint-Niklaas en sedert 1 augustus 1 885
bediende van de burgerlij ke stand.
De verkiezingen van 1 6 oktober 1 887 brachten een zekere
wijziging in de Raad . Schepen J . B . De Moerloose was overle
den, J .B. Haenebalcke en A . Dutordoir werden niet herkozen .
I n hun plaats traden Camiel Lippens, Octaaf Burvenich en
Robert Groverman . Een contrast valt hier aan te stippen :
Lippens, geboren te Munte 20-2-1 840, werd schepen naast de
oude Van Hyfte, geboren te Sleidinge 23-2- 1 809 .
1 889

Vanaf 1 889 werd de vuilnisdienst ingericht . Nadat op
2 1- 1 2- 1 888 een reglement desbetreffend aangenomen was, met
o.a. de verplichtingen van de aannemer, werd de dienst toege
wezen aan de laagstbiedende, n l . Frans Lekens : 1 .040 fr. ( RZ
1 4- 1 - 1 889 ) .
I n 1 89 1 werd de dienst aan Alfons Berlaert tegen 727,25 fr.
toegewezen .
In 1 892 was een uitbreiding noodzakelij k, zodat d e aanbe
steding in twee delen gesplitst werd, de laagst biedenden wa
ren nu : Leonard De Buck, 424,90 fr. en Frans Lekens, 624 fr.,
die elk een der twee gebieden voor hun rekening namen .
Wat de openbare werken betreft dient vermeld dat de
bestrating van het gemeenschappelij k deel van de Brusselse
Aardeweg in samenwerking met Ledeberg werd aangevat.
Bovendien werd bij aanbesteding van de bestrating van de
Kasteelstraat ( van Dries tot Magerstraat ) , het werk toegewe
zen aan Weduwe J . Van Rille en zonen , voor 6 .743 fr. Tot de
bouw van een nieuw gemeentehuis werd besloten in RZ
van 5-4-1 889 ; terwij l Bloemstraat en Klokstraat hun benaming
kregen .
Een moeilij kheid rees op toen bleek dat politiecommissaris
Burggraeve, wegens ziekte, zij n dienst niet behoorlij k kon
vervullen . Er werd gewag gemaakt van gegronde klachten
over zij n dienst, zelfs van laakbare feiten ; overigens was hij
vroeger om gezondheidsredenen ontslagen als officier bij het
leger. Er werd besloten tot een schorsing van drie maanden .
Doch ingevolge een brief van de Gouverneur, bood hij binnen
de veertien dagen zij n ontslag aan . Als plaatsvervanger, hulp
commissaris, werd de gemeenteontvanger, Gustaaf Van der
Cruyssen , aangeduid ( RZ 3 en 17-6- 1 889 ) . Toen het op een
benoem ing aankwam ( 4- 10- 1 889 ) , haalde veldwachter P. Claeys
het met 6 stemmen tegen 5 stemmen voor Van der Cruyssen .
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Enkele maanden later bood Gustaaf Van der Cruyssen zij n
ontslag als gemeenteontvanger aan . I n zij n plaats trad Poly
door Van Rulle, 29 j aar, bouwkundige alhier, die een borg
tocht van 4.000 fr. moest storten .
Tegen het einde van 1 889 werd, ingevolge de uitvaardiging
van het verbod van handeldrij ven voor de veldwachter en zij n
echtgenote, de wedde met 300 fr. verhoogd. De hulpveldwach
ter bekwam 50 fr. vermeerdering voor zware dienst in de
velden .
Naast de openbare werken, die de gemeente zwaar belastten,
komen nog andere stijgende uitgaven . In de begroting vinden
wij o.a. :
- Toelage aan het Bureel voor Weldadigheid
4.500 fr.
- Onderhoud van behoeftigen in andere gemeen4.500 fr.
ten verpleegd
- Achterstallige ontstekingskosten en n ieuwe
lantaarns
3 .500 fr.
Wij kunnen dan ook enigszins begrijpen dat het gemeente
bestuur afwijzend stond tegenover de vraag van de Papierfa
briek om de weg naar het bedrij f te bestraten, alsook tegen
over het aanleggen van voetpaden op de onbebouwde delen
van de B russelsesteenweg, een voorstel van de Minister van
Handel, Nij verheid en Openbare Werken ( 26-6 en 24-7- 1 890 ) .
De aandacht ging natuurlij k in de eerste plaats naar de
bebouwde wij ken . Zo moest de Posthoornstraat gesaneerd
worden ( 24-7- 1 890 ) , pas aanbesteed in april 1 89 1 , tegen
1 .645 fr" bij aannemer Albin Van der Meersch te Gentbrugge .
I n november 1 890 vernemen wij een opvallend feit : de
Raad besliste eenparig, op voorstel van Groverman, dat de
beraadslagingen voortaan altij d in het Nederlands zullen
plaats grij pen . In hoeverre de raadszittingen in het Frans
gehouden werden valt moeilij k uit te maken .
Wat de verslagen betreft, deze waren meestal in het Neder
lands gesteld. Franstalige verslagen kwamen nu en dan w 1
eens voor, sedert sekretaris Cambier ( 1 85 1 ) . Ook zaken met
bepaalde notabelen werden soms in het Frans genoteerd. Doch
wij mogen gerust de Franstal ige teksten op minder dan ij f
op honderd schatten van de 384 verslagen die geraadpl gd
werden voor dit overzicht van een halve eeuw.
De verkiezingen van 1 9 oktober en 28 decemb r 1 90, di
n lib ral
niet zonder moeilij kheden verliepen, bracht n
meerderheid in het gemeentehuis, hetg en zij n g olg n h d
voor de schoolkwestie, die nu op gemeentelij k lak in vol l
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cherpte gt!SJ�ld · werd, maar die vyij verder afzo:r:t perlij k_- be
handelen.
De raadsleden die wegvielen waren : De Guchteneëre, Blan
cquaert, Vervalcke, De Kneef en Groverman. I n hun p laats
kwamen : Eugeen Bonne, Lieven Guilliaems, Karel Hoste,
Lodewij k Van · Houtte en Gustaaf Van Oostende . Voorlopig
was Bruno Van Hyfte eerste schepen en dienstdoende burge
meester ; maar toen hij op 5-3-1891 overleed, werd Bonne, bo
ven Block, als eerste schepen verkozen ( 5 tegen 4 stemmen ) ,
op 1 3-3-1 891 . Uiteindelij k werd Edmond Block burgemeester
bij KB 1 6-4-1891 .
Met de aanvang van de ambtstermij n van burgemeester
Edmond Block, sluiten wij dit overzicht af. De ontwikkeling
van · onze gemeente gaat in versneld tempo verder, zodánig
dat de volgende j aren een ander aspect vertonen tegenover de
halve eeuw die hier behandeld werd.
Dit slot mag derhalve geen eindpunt betekenen, maar legt
ons de plicht op in een volgend j aarboek te voltooien wat hier
begonnen werd.
0.

VAN WITTENBERGHE
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Het onderwijs te Gentbrugge ( tot einde

19de

eenw )

Er werd elders op gewezen dat in 1 838 nog geen school op
het grondgebied van de gemeente Gentbrugge bestond. Pas
begin 1 839 opende een onderwij zer hier een school . Daaronder
dienen wij te verstaan dat hij in zij n woning een kamer als
klaslokaal installeerde waar hij , tegen vergoeding, aan de kin
deren les gaf. In april 1 840 werd die gevolgd door een tweede
school die echter een kortstondig bestaan beschoren was en
haar deuren sloot einde 1 84 1 .
Ook de wij ze waarop de wet van 23-9-1 842 werd toegepast
werd reeds vermeld. Het ging daarbij om de arme kinderen
die, op kosten der gemeente, gratis onderwij s konden genieten .
Volgens het verslag van het schepencollege l iet dat onderwij s
wel wat te wensen over.
In 1 846 werd de school van onderwij zer Felix Tack als
gemeenteschool aangenomen ( de man was afkomstig uit Wi
chelen en had zich in de Kerkwegel gevestigd ) .
De onderwij zer ontving een j aarwedde van 250 fr. en een
vergoeding van 80 fr. voor de huur van het huis waarin hij les
gaf. Voor het onderricht aan de arme kinderen werd hem een
t oelage van 1 00 fr. verleend . In 1 849 werd dat laatste bedrag
opgevoerd tot 1 50 fr. ; daarbij kwam nog 30 fr. voor de
"
schoolbehoeften en 1 0 fr. "warmgeld .
Het aantal behoeftige kinderen die de school bezochten,
verliep over het algemeen in stij gende lij n, op enkele zwakkere j aren na.
1 846-47
1 847-48
1 848-49
1 849-50
1 850-5 1
1 85 1-52
1 852-53
1 853-54
1 854-55
1 855-56
1 856-57
1 857-58
1 858-59
1 859-60
1 860-6 1
1 86 1 -62

1 5 j ongens
18
18
24
39
31
33
23
30
32
39
36
44
52
54
56

1 2 meisjes
11
12
2
9
13
16
8
10
12
5
3
16
19
27
31
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of 27 leerlingen
29
30
26
48
44
49
31
40
44
44
39
60
71
81
87

Op 20 februari 1 850 werd door de gemeenteraad een school
reglement uitgevaardigd waarvan hier de voornaamste artike
len volgen :
1 ste hoofdstuk : schoolgelden
- Art . 2. Na .de regelmatige aanneming van de arme kinde
ren aan de school toegewezen, mogen de beschikbare
plaatsen door betalende leerlingen ingenomen worden.
- Art . 3 , Schoolgeld :
- voor de hoogste klas
1 ,50 fr. per maand
- voor de middelste klas
1,- fr. per maand
- voor de laagste klas
0,75 fr. per maand.
De kin deren die kosteloos onderwij s genieten ontvangen
ook gratis de schoolboeken en andere schoolbehoeften .
- Art. 4. Het schoolgeld wordt tegen kwitantie aan de onder
wij zer ter hand gesteld.
2de hoofdstuk

- Art . 6 . Schooluren :
- van 1 april tot 1 november : van 8 tot 1 0 u . voormiddag
van 2 tot 5 u. namiddag
- de andere maanden : van 8 .30 tot 1 1 u. en
tot 4 u.
van 1
- Art. 7. De leerlingen moeten 1 0 minuten vóór tij d op
school zij n . Netheid en goede houding is vereist.
- Art . 8 . De vrije dagen zij n zon- en heiligdagen door de
inwoners der gemeente gevierd ; de nationale en de gemeen
tefeesten .
- Art. 9. Rusttij den :
- Van zondag vóór tot dinsdag na Pasen
- Van 1 5 augustus tot 1 september.
·

3de hoofdstuk

- Art . 10 tot 16 betreft de wijze van straffen en belonen,
afwezigheden , enz.
Art . 4 werd later gewij zigd : het schoolgeld der leerlingen
van begoede ouders zal maandelij ks aan de gemeenteontvan
ger betaald worden, deze zal het aan de onderwijzer ter hand
stellen ( RZ 8-1 2- 1 858 ) .
In RZ van 25-1 1 - 1 852 werd de brief van de Provinciegouver
neur behandeld, waarin gewezen werd op de ter beschikking
gestelde kredieten voor het bouwen van scholen . De Raad
kwam daarbij tot de vaststel ling dat het huis, door de onder
wij zer in huur gehouden voor het geven van lessen, en waar
voor de gemeente een indemniteit van 80 fr. betaalde, inder
daad niet meer aan de behoeften voldeed.
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I n mei 1 853 werd dan ook besloten de plannen te laten
maken voor een school lokaal met een huis voor de onderwij
zer. Kenschetsend voor deze Raad, die hoofdzakelij k uit land
bouwers bestond, werd als p laats voor de school , de omgeving
van de Kleine Dries gekozen . Begrij pelij kerwijze kon de
Provinciale overheid niet aanvaarden dat de school buiten de
bebouwde kom zou opgericht worden. Tenslotte viel de keus
op een perceel van 9 a. 57 ca. ter plaatse, waar heden de ge
meentelij ke feestzaal gelegen is. De aankoop van het pand
gebeurde tegen de prij s van 1 .700 fr. ( RZ 1 8-9- 1 854 ) ; een
maand later werd tot de aanbesteding overgegaan . Raadslid
De Moerloose zou belast worden met het - toezicht over de
werken . Achteraf in juli 1 856, bleken verschillende werken op
het bestek vergeten te zij n : hekken, waterafvoer, dichten van
de kelder ( ± 3 .500 fr. ) , zodat een bij komstige toelage diende
gevraagd . Inmi ddels had men voor een prij suitreiking 25 fr.
op de begroting i ngeschreven en waren twee personen, nl .
L . V an Boutte en pastoor Welvaert, gelast m et de keuze der
prij sboeken. Prij suitreikingen hadden plaats vanaf het einde
van het schoolj aar 1 854- 1 855.
Toen onderwij zer Tack op 9 februari 1 859 ovefleed, rees
het probleem van zij n opvolging. Vier verzoekschriften werden
ingestuurd :
- Jan Baptist Jennes, geboren te Brasschaat 1 -3- 1 832 ( nor
maalschool Lier ) , ondermeester in de gemeenteschool te
Boekhoute
- Edmundus Petyt, bij zondere onderwijzer te Gent
- L. Durieu, bij zondere onderwijzer te Gent
- C. De Clerck, gemeenteonderwijzer te Melsen.
De stemming in de RZ van 2 1-2- 1 859 leverde acht stemmen
voor Jennes . Meteen werd vanaf 1 april de j aarwedde van
250 fr. op 375 fr. gebracht en de vergoeding van 1 50 fr. op
225 fr.
Tij dens het schoolj aar 1 862-1 863 bedroeg het totaal aantal
leerlingen 1 08 , zodat een hulponderwij zer onontbeerl ij k bleek .
Deze zou een j aarwedde van 500 fr. genieten, daarenbo ven
vrij e woonst in de woning van de hoofdonderwijzer. De vol
gende j aren volgden de hulponde rwijzers elkander in een ze r
snel tempo op.
Als eerste in de rij werd Celestin Watersch oot voorg dra
gen door de hogere overheid . Deze verliet de gemeente reed
begin 1 863 . I n zij n vervangi ng werd voorzien in de RZ van
24-3-1 863, Louis De Smet, geboren te Heurne, 2 1 j aar oud,
werd met algemeen heid van stemmen verkoz n ; hij wa g
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gediplomeerd aspirant-onderwijzer der normaalschool te Lier.
Deze jongeman volgde de hoofdonderwijzer, Jan Jennes in zijn
functie op toen deze laatste kort nadien overleed ( RZ 6-5- 1 863 ) .
Als de nieuwe hulponderwijzer koos de Raad nu Jan Pierre
Van den Hondt. Om deze te huisvesten werden in het huis van
de hoofdonderwijzer twee bovenkamers of " mansarden " ge
bouwd. Bovendien werd de speelplaats voor de jongens en
meisjes gescheiden en voor de kleinere klas dienden nog
6 lessenaars en een kachel aangekocht ( 404,20 fr. ) .
I n het jaar 1 863 blijkt ook mej. Leonie Van Acker, tegen
een vergoeding van 25 fr., handwerk aangeleerd te hebben aan
de behoeftige meisjes.
Op 23 maart 1 864 bood Van den Hondt zijn ontslag aan ,
maar kon reeds in RZ van 1 3-4- 1 864 vervangen worden door
August Holvoet, geboren te Holsene, 25 jaar oud. Deze was
onderwijzer geweest aan de inrichting van meester Eekhout
te Antwerpen . Zijn aanstelling werd echter niet goedgekeurd
door de Gouverneur die Pieter Bruyneel, met diploma van
aspirant-onderwijzer der normaalschool te Sint-Niklaas voor
stelde ; deze nieuwe leerkracht was bovendien woonachtig te
Gent.
Ook deze laatste bleef niet lang in dienst en bood zijn ont
slag aan begin schooljaar 1 865- 1 866 . De Raad kon op 1 9- 1 0- 1 865
als nieuwe hulponderwijzer August De Sutter aanduiden,
eveneens gediplomeerd aspirant-onderwijzer der normaal
school te Sint-Ni klaas .
Op 1 september 1 866 werd van hogerhand het reglement
uitgevaardigd betreffende de scholen voor volwassenen . Dit
kwam ter sprake in de RZ van 1 2-2-1 867, waaruit bleek dat de
geldelijke toestand van gemeente en armbestuur onmogelijk
de inrichting van dergelijke school kon dragen . Wel kon erop
gewezen worden dat lessen voor volwassenen reeds sedert
jaren ingericht werden door de hoofdonderwijzer en dat zon
der tussenkomst of vergoeding vanwege de gemeente .
Intussen werd de hulponderwijzer vervangen door Edward
Rappé, die op zijn beurt vervangen werd door Lieven De
Belie ( RZ 9-7- 1 869 ) .
Wanneer einde 1 87 1 de hoofdonderwijzer Louis De Smet
zijn ontslag aanbood volgde hulponderwijzer De Belie hem in
die functie op ( RZ 9- 1 1 - 1 87 1 ) .
Als nieuwe hulponderwijzer werd nu Emiel Van de Putte
aangenomen ; deze was gediplomeerd aan de normaalsektie
te Gent en woonachtig te Gentbrugge.
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I ngevolge de noodwendigheden van het groeiend aantal
leerlingen werd nu een afzonderlij k klaslokaal voor de meisj es
i ngericht en een hulponderwijzeres aangesteld : mej . Jeanette
Burvenich, gediplomeerd Normaalschool Gent ( RZ 23-1 21 87 1 ) .
Weer gaf een hulponderwijzer zij n ontslag. Maar om E . Van
de Putte te vervangen verliep het niet zo vlot. In RZ 24- 1 2- 1 872
vernemen wij dat niettegenstaande de aankondigingen in Gent
se bladen en in het staatsblad, geen kandidaten met het ver
eiste diploma opdaagden .
Uiteindelij k werd toch Leopold Eeckman aangesteld ( RZ
1 9-8- 1 873 ) .
Wanneer op 4 j uli 1 874 een nieuw schoollokaal in het voor
uitzicht gesteld werd, bleek men achteraf toch de voorkeur te
geven aan een nieuwe school die voor de jongens bestemd zou
worden, terwij l de oude gemeenteschool voor de meisj es voor
behouden zou blijven. De geschikte gronden vond men langs
de Kerkstraat, in de omgeving waar later het gemeentehuis
zou gebouwd worden . Het terrein had een oppervlakte van
1 9 a. · sa ca. en kostte 3 ,75 fr. per m2 ; de totale prij s bedroeg
dus 7.3 1 2,50 fr.
Volgens het bestek zouden school en schoolmeubelen
36 .455 ,24 fr. kosten, zodat de volledige ui tgave 43 .767,74 fr.
beliep, alles volgens de plannen van Architekt Modeste De
Noyette.
De gemeente zou daarin voorzien met 1 0 .000 fr. ( batig slot
der begroting 1 875 ) en 5 .000 fr. door een lening, terwij l de
rest als toelage zou gevraagd worden .
De aanbesteding leverde als laagste prij s aannemer De
Guchteneëre uit Merelbeke ( RZ 9- 1 0-1 875 ) ; deze zou ook het
nieuw gemeentehuis bouwen dat bij de jongensschool moest
aanleunen .
I ngevolge h�t ontslag van Eeckman kwam weerom een
nieuwe hulponderwij zer in dienst : Charles Gustaaf Alfon
Baes, gediplomeerd , Normaalscho ol te Turnhout ( RZ 8-7- 1 876 ) .
Bij het begin van het schoolj aar 1 877-78, bood de hulp
onderwijze res, mej . Burvenich , haar ontslag aan en werd v r
vangen door mej . Maria Franck, voorheen hulponderwij z r
aan de gemeenteschoo l te Moerbeke ( RZ 28-9- 1 877 ) .
in
Spoedig bleek het nodig ook een hoofdonderw ijz r
k
rlij
afzond
de
dienst te nemen, wegens de stichting van
meisj esschool . Met algemene stemmen werd m j . Emma
Franck , hulponderw ijzeres aan de gemeente chool t L d b rg,
aangenomen ( RZ 29- 1 1 - 1 877 ) .
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Een nieuw feit in het onderwij s te Gentbrugge deed zich
voor : op 2 1 november 1 877 had mej . Helena Ruwet een be
waarschool geopend in de Louis Van Houttestraat . Bij het
begin van het tweede schoolj aar, 1 878- 1879, telde men er reeds
een honderdtal kinderen die hoofdzakelij k uit de arbeiders
middens kwamen. Daar zij voorzag dat het aantal nog zou
toenemen, richtte mej . Ruwet een verzoek tot het gemeente
bestuur om haar school aan te nemen ( RZ 24-9- 1 878 ) . Dat zou
dan ook gebeuren. Vanaf 1 - 1 - 1 879 werd een j aarlij ks hulpgeld
voorzien van 300 fr. Voor allerhande onkosten zou tussen
komst van Staat en Provincie gevraagd worden .
Dat is de toestand van het onderwij s op onze gemeente op
de vooravond van de schoolstrij d. Een nieuwe schoolwet
hangt in de lucht die de tegenstelling klerikaal-antiklerikaal
op de spits zou drij ven . Het gemeentebestuur wilde hier een
standpunt innemen en richtte volgend schrijven tot de Volks
vertegenwoordigers ( RZ 1 1 -3- 1 879 ) :
Aan de Heren voorzitter en leden van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers te B russel.
Mijnheeren,
Wij ondergeteekende Leden van den Gemeenteraad van
Gendbrugge, Provincie Oost-Vlaanderen, nemen de eerbiedige
vrijheid U te vertoonen :
Dat het nieuw wetson twerp op het lager onderwijs, strijdig
is met de gevoelens onzer inwoners voor het grootste deel aan
de werkende k las behoorende en die in de gemeente school
voor hunne kinderen een christelijk onderwijs begeeren.
Dat dit wetson twerp schikkingen behelst die onze gemeen
tevrijheden bedreigen, hetwelk voor onze vlaamsche stre ken,
de noodlottigste verwarringen zou kunnen te weeg b rengen.
Onder het beheer der wet van 1842, heeft het lager onder
wijs in onze gemeente eene groo te uitbreiding b ekomen, het
onderwijs in onze gemeente wordt op eene hoogst voldoende
wijze gegeven in ruime en onlangs nieuwe gebouwde lokalen ;
wij hebben avond- en zondagscholen voor volwassenen van
beide geslachten ingerich t en wij smeken U, Mijnheeren, die
wet, welke zulke groot e geestesontwikkeling heeft te weeg
geb racht te behouden, en het nieuw wetsontwerp te verstooten.
Aanvaardt,
gevoelens.

Mijnheeren,

de verzekering onzer eerb iedige

Door de organieke wet van 23 september 1842 was het lager
onderwij s prakti sch onder toezicht van de geestelij kheid ge45
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steld ; het godsdienstonderricht behoorde tot het schoolpro
gramma. De nieuwe schoolwet van 1 879 ( wet Humbeek ) weer
de het godsdienstonderwij s uit de lagere scholen. Godsdienst
lessen mochten enkel na de schooluren gegeven worden. Het
gevolg voor de gemeentescholen was rampspoedig, daar ze
hun leerlingenaantal onrustbarend zagen slinken tengevolge
van de vrij e katholieke scholen die overal opgericht werden .
Het standpunt van de Gentbrugse gemeenteraad kwam ook
tot uiting in zij n houding bij de praktische uitvoering van die
wet .
Toen personen voor het geven van godsdienstonderwij s
moesten aangesteld worden, verklaarde de Raad zich onbe
voegd, daar de bedienaars van de eredienst, die niet akkoord
gingen met de wet, de uitnodiging om zich te gelasten met de
zorg om het godsdienstonderwij s, niet beantwoord hadden
( RZ 25-9- 1 879 ) .
Reeds in 1 878 had pastoor Bouckaert de Sint-Antoniuskapel
laten bouwen met aan beide zij den lokalen voor jongens- en
meisj espatronaten . Deze gebouwen waren in 1 879 voltooid
en werden dan ook onmiddellij k als katholieke scholen inge
richt .
In de gemeentescholen gaven bepaalde leerkrachten hun
ontslag omwille van de schoolwet. Zo de j uffrouwen Emma
en Maria Franck ( RZ 26-4- 1 880 ) . De eerste werd bestuurster
van de vrij e katholieke meisj esschool in de Van Houttestraat .
In hun plaats kwamen mej . Marie Sielbo als hoofdonderwijze
res en mej . Julienne Hombrecht als hulponderwijzeres in de
gemeentelij ke meisjesschool . De katholieke j ongensschool in
de Van Houttestraat werd bediend door de Broeders van Oost
akker die reeds in augustus 1 879 een jongensschool te Lede
berg hadden opgericht .
Broeder Casimir-Marie en een medebroeder kwamen dage
lij ks van Ledeberg naar Gentbrugge om les te geven. Intu sen
was de vroegere bewaarschool van mej . Ruwet in 1 88 1 , over
genomen door de Zusters : Zuster Margriet, kort daarop ver
voegd door Zuster Gabriella voor de tweede klas.
Het gevolg van dat alles was een gevoelig leerlingenver li
in de gemeentesc holen . Bovendien werden de gemeent ond r
wij zers slechts tij delij k aangesteld, niet benoemd. Zo zi n v ij
Emmanuel De Breuck, gewezen onderwijze r, woonachtig t
an hulpond r
Gent , postuleren voor de openstaan de plaat
wij zer aan de Gentbrugse gemeente chool. Daar hij ni t g di
plomeerd was werd zij n tij delij ke aan t ll ing aan d opzi h
t er voorgelegd ( RZ 2-3-1 880 ) .
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Tussen 1 - 1 0- 1 880 en 8-3- 1 88 1 schij nen ook A. Daeseleire en
A. Bouckaert hulponderwijzer geweest te zij n ; zij maakten
achteraf aanspraak op een vergoeding voor gegeven gods
dienstlessen. Ook een zekere P. Hoste wordt in de archieven
vermeld.
Op 1 3- 1 1 - 1 882 werd Remi Van Hecke in dezelfde openstaan
de plaats aangesteld, opgevolgd door François Horion ( RZ
1 9- 1 1 - 1 883 ) .
De wrijvingen op bestuurlij k vlak tussen de overwegend
katholieke gemeenteraad en de hogere overheid waren veel
vuldig. Regelmatig werd het gemeentebestuur aangezet bij zon
dere zorg te besteden aan het gemeentelij k onderwij s .
In een brief van 1 3-5-1 880 drong d e Arrondissementscommis
saris namens de Gouverneur aan om een bewaarschool aan
de gemeentelij ke meisj esschool toe te voegen . De gemeente
raad weigerde " omdat er reeds een bij zondere school van die
aard bestaat die in de behoefte voorziet en waar de behoeftige
kinderen kosteloos worden aangenomen " ( RZ 27-5- 1 880 ) . Een
tweede weigering volgde in RZ van 26-8- 1 880, waarbij de Raad
het tekort aan lokalen als reden voor de weigering opgaf.
Nog geen maand later drong de Gouverneur aan op de in
richting van een zondagschool voor volwassen meisj es, waar
op de Raad antwoordde dat reeds in 1 879 een dergelij ke
school opgericht werd, maar moest gesloten worden wegens
gebrek aan leerlingen. De Raad wenste geen nieuwe op te
richten zolang de noodzakelij kheid niet bewezen was .
Ingevolge ministerieel besluit van 20-7- 1 880, betreffende de
inrichting van bewaarscholen, werd de kantonnale opzichter
Block bij besluit van de Gouverneur van 8- 1 0- 1 880 aangeduid
om van ambtswege de nodige meubelen te kopen ( begroot op
540 fr. ) . Nu moest de Raad toegeven ( RZ 1 6- 1 0- 1 880 ) .
Als hulponderwijzeres werd mej . Alice Carnewal aangesteld ;
zij nam echter het j aar daarop ontslag en werd vervangen
door mej . Coralie De Clercq ( RZ 26-9- 1 88 1 ) .
Ook wij zigingen in de schoolbegroting waarop de Gouver
neur in zij n brief van 7-9-1 880 aandrong, werden afgewezen .
Hetzelfde gebeurde met de vraag ( brief van d e Gouverneur
van 1 0-9- 1 880 ) om de begroting van de school voor volwasse
nen te wij zigen ( RZ 1 6-9- 1 880 ) .
Waar de bij drage van de gemeente i n 1 878, 1 764,50 fr. be
droeg, was die in 1 880 gestegen tot 2 .407,46 fr. Het gemeente
bestuur vroeg derhalve bij komstige toelagen aan de Minister
van Onderwij s en bekloeg zich tevens over het lang uitblijven
van de vorige t0elagen .
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Het is begrij pelij k dat de schoolkwestie de inzet van de vol
gende parlementsverkiezingen zou zij n en dat de verkiezings
strij d in alle hevigheid woedde . I n de RZ van 1 2-8- 1 884 horen
wij een weerklank van de toestand : onze gemeenteraad richtte
een verzoek tot de Kamer van Volksvertegenwoordigers ten
einde
"r De noodige maatregelen te nemen om desnoods de pogin
gen tot wanorders te beteugelen, die in de hoofdstad moch
ten gestoo k t worden, het behoud der openbare rust te ver
zekeren, alsoo k den eerbied voor den wil van het Land,
wettiglijk en k rachtdadig gebleken uit de verkiezingen
van 10 Jun i en 8 Juli laatstleden.
2° De wet van 1 Juli 1 879 te vervangen door eene nieuwe wet,

die de vrijheid des huisvaders, het zelfbestaan der gemeen
ten eerbiedigt en tevens de gemeentelijke financiën be
scherm t."

In de plaats van de wet van 1 879, kwam nu de wet van
20-9- 1 884, waardoor de godsdienstlessen deel uitmaakten van
het programma der lagere school, met dien verstande dat
kinderen , wier ouders het wensten, van die lessen ontslagen
werden. Bovendien konden de gemeentebesturen, die het open
baar onderwij s niet gunstig gezind waren, desgewenst een
bijzondere school aannemen in plaats van een eigen school
op te richten, hetgeen dus in feite nadelig voor het openbaar
onderwij s uitviel .
Die wet betekende echter niet het einde van de vinnige
tegenstellingen . De conflicten waren niet van de baan, zoals
ook te Gentbrugge zou blij ken .
Bij de aanvang van het nieuwe schoolj aar werd een verzoek
tot het gemeentebestuur gericht door mej . Emma Franck, voor
de aanneming der vrij e katholieke school, waarvan zij be
stuurster was en door dhr. Charles Louis Mores, bestuur
der van de vrij e j ongensschool . Op beide scholen werd koste
loos onderwij s aan behoeftige kinderen verstrekt. De eerste
school werd 3 .600 fr. toegezegd, de tweede kreeg 0.60 fr. per
leerling en per maand, schoolbehoeften en verdere kosten
daaronder begrepen. Deze uitgaven verantwoordde men door
te verwij zen naar de gemeenteschool die met 3 .842 fr. in het
budget voor kwam ( RZ 28- 1 0- 1 884 ) .
Daar het aantal meisj es zeer gering was, werd be loten tot
de afschaffing van de gemeentel ij ke meisj e - en bewaar hool.
an
Daartegeno ver vroeg pastoor Bouckaert el!n toelag
1 .700 fr. voor de twee reeds opgerichte bewaar chol n n oor
een derde nog op te richten, nabij d Si nt-El igiu kap 1. T
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erbond hij zich voor het huren van de klassen der meisj es
gemeenteschool, meubelen i nbegrepen, j aarlij ks 300 fr., gedu
rende 2 1 /2 j aar te betalen aan het Bureel voor Weldadigheid,
voor de ouden van dagen in het hospitaal te Gentbrugge. Dat
werd door de Raad aanvaard ( RZ 7- 1 1 - 1 884 ) .
Door het verdwij nen van de gemeentelij ke meisj esschool
moest de jongensschool, onder bestuur van De Belie, nu een
gemengde school worden met een meisj esklas, waar j uffrouw
J . Hombrecht hulponderwijzeres was ( RZ 1 7- 1 1 - 1 884 ) . Mevr.
Verplaetse-Sielbo, de bestuurster der gemeentelij ke meisj es
school, evenals mej . C. De Clercq, de bewaarschoolonderwij ze
res, werden ter beschikking gesteld. Laatstgenoemde opende
nu zelf een bij zondere bewaarschool, hetgeen haar in konflikt
bracht met de gemeenteraad omwille van het wachtgeld dat
zij vanwege het gemeentebestuur genoot.
De gevolgen van de schoolstrij d zien wij het best aan het
leerlingenaantal der scholen .
Op 3 1- 1 2- 1 884 vernemen wij uit de verslagen die de school
hoofden aan het gemeentebestuur voorlegden :
Gemeentelijke gemengde school ( De Belie ) :
- Niet betalende j ongens :
- Niet betalende meisj es :
- Betalende j ongens :
- Betalende meisjes :

95
39
8
1
1 43 leerlingen

- Samen :

Aangenomen school voor jongens ( Ch. Louis Mores ) :
- Niet betalende j ongens :
13 1
Aangenomen school voor meisjes ( mej . E . Franck ) :
1 98
- Niet betalende meisj es :
84
- Betalende meisj es :

282 leerlingen

- Samen :

De uitbreiding van het vrij onderwij s ging verder.
Begin 1 886 vroeg pastoor Bouckaert de aanneming van een
vrije school voor j ongens aan de Brusselsesteenweg, bestuurd
door Donatus Ghysels, gediplomeerd onderwij zer. H ier kwam
de gemeente tussen met 0,80 fr. per leerling en per maand,
school behoeften inbegrepen .
De j aren 1 886-1 890 verliepen voor het overige vrij rustig,
de toestand leek gekonsolideerd . Vermelden wij enkel dat in
de gemeenteschool , Horion ontslag nam en vervangen werd
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door Karel Cornelus ( diploma Normaalschool Gent ) , hulp
onderwij zer der gemeenteschool te Melle ( RZ 28-4- 1 890 ) . Voor
het onderwij s der behoeftige kinderen werd tij <lens het school
j aar .1 890- 1 89 1 een bedrag voorzien van 1 2 . 1 97,40 fr.
Toen einde 1 890 de verkiezingen plaats hadden , bleek een
herinrichting van het gemeentelij k onderwij s noodzakelij k en
deed het schoolprobleem de hartstochten opnieuw oplaaien.
I n een brief van 8- 1 1 - 1 890, tot het gemeentebestuur gericht,
had pastoor Simoens afgezien van de aanneming van zij n twee
lagere j ongensscholen en van de lagere meisj esschool . H ij zou
die sluiten op 8 december 1 890. Dat zou een tekort aan scholen
betekenen ; derhalve achtte het gemeentebestuur het aange
wezen in de lokalen der vrij e scholen, gemeentescholen onder
te brengen . Raadsleden Lippens en Burvenich zouden met de
pastoor onderhandelen nopens de voorwaarden voor de huur.
In RZ van 1 3-1 1 - 1 890 werden dan ook volgende plaatsen
openverklaard :
Twee hoofdonderwij zers en een hoofdonderwij zeres met
een j aarwedde van 1 .200 fr. en 200 fr. schadeloosstelling
voor huishuur.
Vij f hulponderwijzers en een hulponderwijzeres met een
j aarwedde van 1 .000 fr.
De kandidaturen waren vóór 27 november in te dienen.
Bovendien zou mevrouw Verplaetse-Sielbo, die ter beschik
king gesteld was, terug in dienst geroepen worden.
De voorwaarden voor de schoolovername werden in RZ van
20- 1 1 - 1 890 goedgekeurd :
1 . De christelij ke lering zou er al tij d tij dens de lesuren mogen
onderwezen worden door de priester.
2. Lokalen en meubelen zouden bij de aanvang geschat wor
den. Bij het verlaten zou de gemeente de gebeurlij ke schade
vergoeden .
3 . De lokalen der scholen in de Van Houttestraat zouden
's zondags ter beschikki ng van de pastoor gesteld worden
voor zondagsch ool en patronaat , mits de dagschoo l niet te
hinderen.
De huurovereenkomst behelsde : ( voorstel Burvenich ) :
1 . School Arsenaal :
twee klassen met meubelen en speelplaats
2. Jongensschool Van Houttestraat :
drie klassen met meubelen en speelplaat
3 . Meisj esschool Van Houttestraat :
- drie klassen met meubelen en peelplaat
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275 fr .per j aar
300 fr. p r j aar
300 fr. p r ja r

De verhuring van de oude meisj esschool aan de pastoor
werd verbroken. Voor de nieuwe gemeenteschole n werd de
olgende personeelsverdeling voorzien :
- School Arsenaal : één hoofdonderwij zer en één hulponder
wijzer.
- Jongensschool Van Houttestraat : één hoofdonderwij zer en
twee hulponderwijzers .
- Meisj esschool Van Houttestraat : één hoofdonderwij zeres
en twee hulponderwij zeressen .
De meisjes uit de officiële school van De Belie gingen over
naar de oude meisj esschool onder het bestuur van mevrouw
Verplaetse-Sielbo, die een hulponderwijzeres toegewezen kreeg.
Bij De Belie kwamen eveneens nog twee hulponderwij zers
naast de vroegere.
De benoeming van de tien nieuwe leerkrachten gebeurde
in RZ van 29- 1 1 - 1 890 :
School n r. 1 ( Kerkstraat ) :
Hulponderwijzers :
Ferdinand Van Drom, woonachtig te Temse
Prudent Victor Thienpont, woonachtig te Scheldewindeke,
beiden van de Normaalschool van Sint-Niklaas .
School n r. 2 ( Van Houttestraa t ) :
- Hoofdonderwijzer :
Victor Paermentier ( Normaalschool Sint-Niklaas ) , hulp
onderwijzer in de gemeenteschool te Lochristie
- Hulponderwijzers :
Victor Jules Acke, woonachtig te Wachtebeke
Modest Van der Aa, woonachtig te Evergem,
beiden Normaalschool Sint-Niklaas.
- Hoofdonderwijzeres :
Mej . Maria Franck, Normaalschool Gent, hulponderwij ze
res, aangen. meisj esschool Gentbrugge.
- Hulponderwijzeressen :
Mej . Ernestine Franck, Normaalschool Gent , hulponderwij
zeres, aangen . meisj esschool Gentbrugge
Mej . Julia De Clercq, woonachtig te Merelbeke, Normaal
school Sint-Niklaas.
School nr. 3 ( Arsenaalwij k ) :
- Hoofdonderwijzer :
Frans Jozef Victor Van Onderbergen, Normaalschool Sint
Niklaas, hulponderwijzer aangenomen jo ngensschool Zele
- Hulponderwijzer :
Jules Van Durme, Normaalschool Sint-Niklaas, woonachtig
te Moerbeke-Waas.
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I ngevolge deze wijziging was de toestand der schoolbevol
king op 3 1 - 1 2- 1 890 als volgt :
School n r. 1 ( Kerkstraat ) :

-

Klas
Klas
Klas
Klas

19
18
40
43

De Belie
Cornelus
Thienpont
Van Drom

- S amen :

1 20 leerlingen

Meisjesschool ( Kerkstraat ) :

Mevrouw Verplaetse-Sielbo, mej. Hombrecht
75 leerlingen
School n r. 2, Jongensschool ( Van Houttestraat ) :

Parmen tier, Acke en Van der Aa
1 1 6 leerlingen
Meisjesschool ( Van Houttestraa t ) :

Mej . M . Franck, mej. E . Franck , mej. J . De Clerck
1 64 leerlingen
School n r. 3 ( Arsenaalwijk ) :

Van Onderbergen, Van Durme
87 leerlingen .
De spoed waarmee de zaak afgehandeld werd is verklaar
baar door de uitslag der verkiezingen, die een liberale meer
derheid in de gemeenteraad hadden gebracht.
In de eerste zitting van de nieuwe Raad ( 2- 1 - 1 89 1 ) , ging de
l iberale meerderheid tot de aanval over. Raadslid Bonne was
de eigenlijke woordvoerder en verzocht bij hoogdringendheid
de schoolkwestie te behandelen . De stemming leverde de
vereiste twee-derde meerderheid niet. Zijn volgend voorstel
om de volgende dag de zaak te behandelen bekwam de verei te helft der s temmen.
Op 3-1 - 1 89 1 werd de zitting geopend met voorlezing van een
p rotestschrijven van schepen Lippens en raadsleden Burv n ich, De Bisschop en De Munter, die weggebleven waren, zij
betwistten de geldigheid der zitting, daar de oproeping d r
raadsleden te laat was gebeurd .
Bonne wees op de uitslag der verkiezingen van 1 9 oktob r
en noemde de benoeming van de leerkrachten voorbarig, ge
daan door een Raad die n iet meer beantwoordde aan d wil
der kiezers. Op voorstel van Bonne werden de b no ming n
van 29-1 1 - 1 890 dan ook nietig verklaard.
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Het besluit van deze raadszitting werd echter op 7 j anuari
opgeschort door de Gouverneur, opschorting die bekrachtigd
werd door de Bestendige Deputatie, op 1 0 j anuari .
Op dezelfde avond van 1 0 j anuari vergaderde de gemeente
raad, waar Bonne de oprichting der n ieuwe scholen betwistte,
want volgens hem volstond de gemeenteschool voor j ongens
en meisjes, in de Kerkstraat, voor de 54 1 kinderen der gemeen
te ( dat getal noemde hij zel f ) .
Opnieuw vergaderde de Raad op 22- 1 - 1 89 1 . Nu werd Edmond
Block als raadslid aangesteld ( hij was tot heden toe afwezig
gebleven ) , schepen Van Hyfte was nog steeds voorzitter.
Weer ontkende Bonne de geldigheid der benoemingen . Daar
bij had volgens hem, de pastoor zij n scholen pas op 3 1 decem
ber 1 890 mogen sluiten . Het voorstel van Burvenich, de scho
len onmiddellij k te heropenen, werd met 7 tegen 4 stemmen
verworpen . De zeven stemmen waren : Van Hyfte, Bonne,
Guilliaems, Hoste, Van Oostende, Van Houtte en Block, waar
op het voorstel van Bonne, om beroep te doen o p de Koning,
tegen de opschorting ( door de Gouverneur ) van de RZ van
3-1 - 1 89 1 werd aangenomen ; eveneens met 7 tegen 4 stemmen .
Nadat de pastoor zij n geestelij ke overheid geraadpleegd had,
richtte hij een verzoekschrift tot het gemeen tebestuur, o"m de
scholen in de Van Houttestraat opnieuw te openen, hetgeen
met 7 tegen 4 stemmen werd afgewezen ( RZ 1 2-2- 1 89 1 ) .
Door tussenkomst van inspecteur Verdeyen werd nu een
compromis uitgewerkt, doch op voorstel van Bonne werden
drie plaatsen open verklaard, met kandidaturen vóór 9 februari
in te sturen .
De Gouverneur verklaarde echter deze plaatsen onwettig,
zodat op voorstel van Bonne de aanstelling voor slechts één
j aar zou gebeuren :
- Victor Paermentier, hulponderwij zer
- Arthur Franciscus Van Hoeck , Normaalschool Gent, woonachtig te Baasrode
- Mej . Louise De Meulenaere, Normaalschool Gent, hulp
onderwij zeres.
Toen kwam op 1 4 februari 1 89 1 een KB de Raadszittingen
van 3 en 1 0 j anuari vernietigen.
Het enige wat de meerderheid van de gemeenteraad nu nog
kon doen was op 1 3-3- 1 89 1 de schikkingen die niet door het
KB waren verbroken, te bekrachtigen . Het resultaat was, dat
zeven van de tien benoemden hun wachtgeld geschrapt zagen,
terwij l drie in hun betrekking bevestigd werden : V. Paer
mentier en de juffrouwen E . en M. Franck .
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Toen mej . M . Franck terug in het gemeentelij k onderwij s
trad, bleef de vrij e bewaarschool onder de Zusters functione
ren . Later, in 1 894, werden de gezusters Van Gremberge, die
in hun eigen huis school hadden gehouden in de Louis Van
Houttestraat aangesteld. Terwij l in de Gestichtstraat een be
waarschool werd i ngericht door de Zusters .
I nzake vrij onderwij s bleven dus enkel de bewaarscholen
bestaan.
Op 7 april 1 89 1 kwam een schrij ven van de Gouverneur,
waarin aangedrongen werd om een school te openen op de
Arsenaalwij k . Gentbrugge telde toen immers 685 kinderen
tussen 6 en 1 4 j aar. Bij na onmiddellij k daarop kwam een ver
zoek van de Gouverneur om de bewaarschoolklas te split
sen. De Raad besliste dan op de Arsenaalwij k een gemengde
school te openen . Dat gebeurde op 1 juli 1 89 1 in de J. de Saint
Genoisstraat, die daartoe " behoorlij k gezenderd " werd . Hoofd
onderwij zeres werd mej . M . Franck en hulponderwijzer Vic
tor Acke.
Onderhandelingen met de pastoor leidden ertoe dat zij n
vroegere school door het gemeentebestuur zou gehuurd wor
den ( onder voorwaarde drie-zes-negen ) en met behoud van het
vroeger personeel.
Ondertussen bood mevr. Verplaetse-Sielbo haar ontslag
aan ( 1 5-9-1 891 ) ; in haar plaats werd mej . Julienne Hombrecht
voor één j aar aangestel d. Ook Van Drom nam ontslag ( 30-91 89 1 ) .
Van Onderbergen, die tot de getroffenen van maart behoor
de, was inmiddels niet passief gebleven ; de Gouverneur kwam
te zij nen voordele tussen, met het gevolg dat de gemeente
raad de gemengde school verving door een jongens- en een
meisj esschool met bestuur : Van Onderbergen en mej . M.
Franck ; ook mej . J. De Clercq werd terug in dienst geroe
pen, terwij l Acke hulponderwijzer bij de Belie werd, in de
plaats van Van Drom . Meteen werd mej . J . Hombrecht in de
functie van hoofdonderwijzeres bevestigd. In de vroegere
p laats van hulponderwijzeres van mej . Hombrecht, werd in
februari 1 892 mej . Stephanie Van der Borcht aangesteld ( Nor
maalschool Gent en gewezen hoofdonderwijzeres te Lemb k ) .
n
E r weze nog vermeld dat aan het schoolprogramm a
paar wij zigingen gebracht werden : de jongens zouden oor
taan de eerste begrippen van de landbouw aangel rd word n .
D e grote vakantie zou van 1 0 augustus tot 1 0 p t mb r dur n ,
akanti dag n
terwij l d e dag n a Allerheiligen e n 3 januari a l
op 30-9- 1 9 1
Raad
d
werden afgeschaft . Bovendien besli te
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op d Arsenaalwij k een school voor volwassenen te openen,
met als bestuurder Karel Cornelus en als tweede onderwij zer
Prudent Thienpont ; j aarwedde : 200 fr.
I ngevolge het advies van opziener Block, volgens wie de
klas van mej . Franck te veel leerlingen telde, ging de Raad b ij
het begin van het nieuwe schoolj aar ( september 1 892 ) over
tot aanstelling van een nieuwe hulponderwij zeres, mej . Ro
manie Rosalie Block, Normaalschool Brugge, wonende te Gent
brugge.
Dat in die tij d de leerlingen het ook wel eens de onderwij zer
lastig maakten zodat deze laatste zich moeilij k kon beheersen,
bemerken wij aan de klachten tegen V. Acke, wegens " m ishande
ling " . De Raad schorste hem voor één maand, maar de man
bood onmiddellij k zij n ontslag aan ( 26-9- 1 892 ) . Zij n opvolger
was Leonce Vaerendonck, van de Normaalschool te Lier.
In 1 893 rezen nieuwe problemen , niet alleen wees de Gouver
neur erop dat in de bewaarschool één klas niet volstond voor
het aantal leerlingen ( pastoor Simoens werd derhalve verzocht
om geen kinderen beneden de vier j aar te aanvaarden ) , maar
ook met de dagschool stond men voor de keuze : de school in
vier klassen splitsen, ofwel een nieuwe school bouwen. Als men
bedenkt dat de klas van mej . De Clercq meer dan honderd
leerlingen telde, dan blijkt de toestand wel kritisch . Voorlopig
zou men een lokaal huren en een tussentij dse hulponderwij
zer en -onderwijzeres aanstellen .
Een voorlopige benoeming viel te beurt aan Jozef Lisse ( 5
stemmen ) ten nadele van R. De Canck ( 4 stem men ) , ( RZ 28-1 21 893 ) . Hij kwam in dienst op 1 - 1 - 1 894.
Een nieuwe school was echter noodzakelij k , en na eerst de
aankoop van een stuk grond langs de Brusselsesteenweg over
wogen te hebben viel tenslotte de keus op een stuk grond van
4.200 m2 in de J. de Saint-Genoisstraat, eigendom van Baron
J. de Saint-Genois .
H e t werd aangekocht tegen 3 ,25 fr./m2 o f

1 3 .650 fr.

Verder werden geraamd :
Onkosten voor aankoop
Gebouw en meubelen

1 .365 fr.
75 .800 fr.

Samen :

90.8 1 5 fr.

Ook voor de herstel lingen aan de gemeentelij ke meisj es
school in de Kerkstraat ( dak en vensters ) voorzag men :
5 .400 fr.
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Meer en meer ging men de betekenis van het onderwij s be
seffen, zo voorzag de Raad studiebeurzen tot 1 6-j arige leeftij d
voor leerlingen van de gemeentescholen die " de medalie be
komen hadden en wier ouders geen eigendommen bezaten en
geen personele belasting betaalden " ( RZ 1 9- 1 - 1 894 ) .
Gedurende het j aar 1 894 b leek dat het provinciebestuur
geen toelage zou verlenen voor de bouw van de school in de
Arsenaalwij k , zodat de Raad er zelfs aan dacht vereenvoudigde
plans te laten uitvoeren. Tot eindelij k begin 1 895 de toelage
werd toegezegd en het plan van Toeffaert, bouwkundige te
Gentbrugge, kon uitgevoerd worden . De werken, uitgevoerd
door de gebroeders Myncke, aannemers te Gent duurden tot
1 896.
I n tussen was hoofdonderwij zer De Belie m idden 1 894 we
gens ziekte ter beschikking gesteld, zodat naar het einde van
het j aar toe, Karel Frans Marie Cornelus als bestuurder der
j ongensschool in de Kerkstraat aangesteld werd ; functie
waarin hij benoemd werd op 8 april 1 895, nadat De Belie over
leden was . Nachtergaele zou de tweede klas op zich nemen.
Meteen werd ook een n ieuwe hulponderwijzer aangenomen :
Jan Theofiel Bekaert ( Normaalschool Brugge ) die ter be
schikking gesteld was te Sint-Baafs-Vij ve.
I n augustus 1 895 zag de Raad af van de aanneming van de
vrij e bewaarschool teneinde de gemeentelij ke bewaarschool
opnieuw in te richten . Daartoe dienden een hoofd- en een hulp
onderwij zeres met diploma van het Froebelstelsel aangewor
ven .De j aarwedde zou 600 fr. en 500 fr. bedragen .
Begin september werd mej . Maria Tack ( diploma bewaar
schoolonderwijzeres te Gent, 1 882 ) aangenomen als hoofdon
derwijzeres, met mej . Mathilde Coralie Maertens ( onderwij
zeres Sint-Niklaas ) ; deze laatste moest zo vlug mogelij k het
diploma van Froebelonderwijzeres verwerven .
Bij het begin van het n ieuwe schoolj aar 1 895-1 896 bepaalde
de Raad dat voortaan het onderwij s voor alle kinderen kos
teloos zou zij n vermits de ouders, die meer dan 1 5 fr. per
soonsbelasting betaalden, hun kinderen naar scholen in Gent
stuurden .
I nzake de avon dscholen val t te vermelden dat op 5 novem
ber 1 895 in de Kerkstraa t en op de Arsenaalw ij k elk twe kla sen geopend werden. I n de eerste school was Karel Cornelu d
hoofdonde rwijzer. De twee hulponder wijzers waren Joz f
n
Lisse en Leonce Vaerendonck. Zij gaven in dezelfde kla
les ; de ene de Nederlan dse, de andere de Fran e Ie en ; d
afwisseling werd bepaald door de hoofdonderwijzer. Op d
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Ar enaalwij k was Frans Van Onderbergen de hoofdonderwij
zer. Volgende vakken werden onderwezen : vormleer, grond
wettelij k recht en gezondheidsleer. De lessen gingen door
van 5 november tot 3 1 maart .
Wanneer het schoolgebouw in de J . _ p� Saint-Genoisstraat
af was, bleken een hulponderwijzer en --onderwijzeres nodig,
j aarwedde 1 .200 fr. en 1 . 1 00 fr. Aangenomen werden Alfred
van Vaerendonck ( Normaalschool Lier ) die voorheen hulp
onderwij zer te Vrasene was, en mej . Anna Teurrekens ( Nor
maalschool Sint-Niklaas ) , ( RZ 1 3-2- 1 896 ) .
Ook i n de Kerkstraat dienden twee k lassen gebouwd . Te
dier gelegenheid ( RZ 1 3- 1 - 1 896 ) vernemen wij dat door Audoor
en Bonne, voorstellen gedaan werden om de aannemer voor
waarden op te leggen ter bescherming van de arbeiders .
Zo waren onderaannemingen niet toegelaten ; ook mochten
er geen meewerkende bloedverwanten, meesterknechten, op
zichters en ploegbazen op het werk in dienst zij n die herberg
hielden . Een minimum dagloon was bepaald en bij de wekelij k
se uitbetaling moest het schepencollege vertegenwoordigd zij n
door een afgevaardigde die zou tegentekenen . Bovendien was
een maximum aantal werkuren van 1 0 uur per dag voorzien .
Terwij l op de zondagen en de vier hoogdagen het werk ver
boden was .
Naar het einde van de negentiende eeuw toe had het ge
meentelij k onderwij s de struktuur die het zou behouden ge
durende de volgende decennia. Het vrij katholiek onderwij s ,
dat enkel nog over bewaarscholen beschikte zou d e volgende
j aren opnieuw lagere scholen oprichten . De ontwikkeling van
het onderwij s te Gentbrugge was dus niet aan een eindpunt
toe en dient in ons volgend j aarboek behandeld te worden.
·

·,
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.
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Het Toneelgezelschap " De Korenaar "
te Gentbrugge ;
ontstaan, groei en bloei

De eerste tekenen van culturele bedrij vigheid te Gentbrugge
treffen wij aan i n een origineel programma van een toneel
voorstelling ; programma dat ons uitvoerig inlicht over dP
inhoud van het toneelspel , alsook over de spelers, en dat uitge
voerd werd op de Grote Dries op 24, 25 en 29 j uni en op 1 juli
van het j aar 1 759 , zie ons Jaarboek Nr. 2 van 1 97 1 ) . De uit
voerders waren leden van de vereniging " Leersuchtige Jonk
heit van Gendt-Brugge " .
Dat er dan ook reeds gemusiceerd werd, bewij st het pro
gramma eveneens, want de vertoningen hadden plaats " onder
het geluydt van Ketel-trommels ende trompetten ende Musi
kaele Instrumenten " .
Van deze uitvoering vinden wij de bevestiging in " Le Théä
tre villageois en Flandre " door E . Van der Straeten ( Brussel
1 88 1 ) , waarin nog een ander toneelspel vermeld wordt, name
lij k " De Keyser Carel den V " dat opgevoerd werd in 1 764 door
de " Beminders der Reden-konst " op de Opperdries ( Grote
Dries ) te Gentbrugge . Het staat dus wel vast dat er dan reeds
een zekere culturele werking te Gentbrugge bestond.
Hoelang de voornoemde rederij kerskamers bestaan heb
ben is niet te achterhalen . Waarschij nlij k hebben zij , tenge
volge van de i nvallen in ons land, de nasleep van de Franse
revolutie en de Napoleontische oorlogen, opgehouden te be
staan. Ook na al deze oorlogsweeën was de toestand in onze
gewesten zeker niet bevorderlij k voor de heropbloei van de
culturele verenigingen .
Over het culturele leven te Gentbrugge hebben wij dan ook
weinig gegevens vóór 1 844 toen de fanfare-maatschappij " De
Neerschelde " werd opgericht.
"
In het Gemeentearc hief treffen wij in 1 882 de " Koornbloem
aan, een muzikale afdeling ( fanfare ) der Liberale Grondwette 
lij ke Vereniging van Gentbrugge ; het volgend j aar de " V r
"
enigde Vrienden , zangmaat schappij met als lokaal " D
"
"
S noek ; later nog " Arbeid en Vreugde , fanfare-maat "chappij
op het Arsenaal in 1 889 ; het " Vlaamsch Gez 1 chap , zang

vereniging in 1 894, en in 1 899 de zangmaatsc happij " Ste�
"
lia onder leiding van Emiel Hullebroe ck. Ov r ton lv r m58
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gingen komt echter niets voor in het gemeentelij k Archief. E n
nochtans bestaat sedert meer dan tachtig j aar een b loeiend
toneelleven te Gentbrugge, dit dank vooral aan de activiteit
van het bekend toneelgezelschap " DE KORENAAR " .
Toen in 1 879 in de nieuw geopende Louis Van Houttestraat
de Sint-Antoniuskapel werd opgericht, werden ook aan weers
zij den van het bedehuis lokalen gebouwd als onderkomen
voor een jongens- en een meisj espatronaat en werd er spoedig
een " Werkmanskring " gesticht in het lokaal van het Jongens
patronaat. In deze " Werkmanskring " zouden stilaan verschil
lende verenigingen groeien .
De opkomst van de socialistische partij , en rond de j aren
1 890- 1 895 de oprichting in het Gentse van socialistische volks
huizen, studiekringen, turnverenigingen, e.a., lokte vanwege
de kristen-democratische kringen, reacties uit. Op een verga
dering, belegd in een zaal aan de Kuiperskaai te Gent, werd
een "Anti-Socialistische Arbeidersbond " gesticht, waarvan
spoedig afdelingen tot stand kwamen, ook te Gentbrugge, dit
in 1 893. De stichters voor Gentbrugge waren : Marcel Storme,
Dr. Van de Weghe, Octaaf Burvenich, Désiré Van den Hove,
Alfons Haché, de latere kanunnik Arthur Eeckhout, I sidoor
B lancquaert, Ir. Arendt, De Bruycker en Robert Groverman .
Door de zorgen van pastoor Simoens en de onderpastoors
Braeckman en Van Hulle, werden de lokalen van de Van
Houttestraat een waar centrum van maatschappelij k leven .
Daar bloeide een toneelbond onder leiding van haar eerste
voorzitter en medestichter Marcel Storme, met I sidoor Blanc
quaert als secretaris, de Turnkring " Recht en Plicht " met als
turnmeester Gustaaf Bontinck, een spaarmaatschappij , het
Jongenspatronaat met Gustaaf Casteels als verantwoordelij ke
en Paul Teurrekens als " surveillant " , een schuttersmaatschap
pij met Flobert-karabijn, onder de kenspreuk " Zie recht, doe
recht " .
"
Over de eerste levensjaren van de " Anti-Socialistische Bond
en zij n verscheidene afdelingen bezat I s . Blancquaert veel
documentatie, die spij tig genoeg, bij zij n overlij den in 1 964,
door onbevoegden werd vernietigd .
De toen reeds bestaande toneelbond onder de benaming
"
"
" Recht en Plicht , later herdoopt in " De Korenaar , s loot
zich bij de nieuwe stichting aan en reeds op 1 4 j anuari 1 894
had de eerste toneelopvoering plaats in het Jongenspat ronaat ;
deze kende zul k een sukses dat nog een tweede opvoering
moest gegeven worden . Uit de pers van die tij d citeren wij :
" Van dan af stond de toneelbond op vasten voet en groeide
alras in ledenaantal, dat eensgezind en vol toewij ding was, en
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waarbij zulke goede elementen werden gevormd dat de j eugdi
ge toneelbond al spoedig een zekere faam genoot " .
Een van deze j onge elementen was de in 1 878 te Gentbrugge
geboren l atere toondichter en zanger Emiel Hullebroeck, die
toen aan de Oude B russelse weg in zij n geboortehuis dichtbij
de Sint-Antoniuskapel woonde. Daarover lezen wij in een
krant van die tij d ( rond 1 903 ) : " ' t Was ook als lid van de
toneelbond dat de nu zo befaamde zanger Emiel Hullebroeck,
hier als k lavierbegeleider zij n eerste strepen won " . Gezien
het toentertij d de gewoonte was, tussen de toneelbedrijven
i n, muziekuitvoeringen en l iederen ten gehore te brengen,
stimuleerde het l idmaatschap van de toneelkring, Hullebroeck
tot het schrijven van liederen en het uitvoeren ervan . Een paar
van zij n eerstelingen die hij toen schreef zij n nog in ons
bezit : " I k ben de Zanger van het Dietsche Volk " op tekst van
M. S torme, en " I ndien gij Vlaming zij t " , tekstdichter I s .
Albert .
S teeds volgens de toenmalige pers " nam de toneelbond " De
Korenaar " deel aan de wedstrij d te S t .-Gillis-Waes, waar hij
den tweeden Prij s voor blij spelen bekwam . Evenzoo in den
toneelprij skamp uitgeschreven door " Het Volk " , bekwam
"
" De Korenaar den tweeden Prij s voor toneelspel en den eer
s ten Prij s voor den besten speler. Ook buiten Gentbrugge ge
vraagd, trad de toneelbond steeds met veel bij val op, zoo te
Zelzate, O kegem, Gent, Geeraardsbergen, enz. Oprecht moeten
wij erkennen dat zij deze blij vende guns t wel verdienen voor
hunne aanhoudende toewij ding en hun schoonen iever voor
het edel, goed en verzedelij kend toneel dat zij gewetensvol
en met kunde beoefenen " .
Na de eeuwwisseling begon " De Bond " - zoals het ganse
complex in de volksmond genoemd werd - zich bekneld te
voelen in de lokalen van de Van Houttestraat. Mede door de
voortdurende aangroei van de bevolking op het Center en de
noodzakelij kheid k laslokalen en ruimten voor de j eugd ter
beschikking te krijgen , werd besloten het lokaal van de toneel
kring over te brengen dichtbij de parochiekerk . In een drank
gelegenheid in de Snoekstraat ( thans Koningin Astridstraat ) ,
"
met als uithangbord " I n den Gouden Haan , werd onderdak
gevonden. Daar werd wel vergaderd en gerepeteerd, doch
voor de opvoeringen bleef men aangewezen op de patronaat zaal aan de St.-Antoniuskapel.
Toen, begin 1 902, het café te koop werd gesteld, w rd d
heer Philippe Van de Velde er de eigenaar van en verhuurd
hij het gebouw aan de geestelij kheid der parochie. Het i dan
ook te begrij pen dat het leven en het werk van de ton lbond
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steeds nauw verbonden is geweest met het parochiaal leven
te Gentbrugge-Center.
Reeds op 1 8 mei ( Sinksen ) 1 905 verhuisde " De Bond " met
al zij n afdelingen - de turnclub uitgezonderd naar " Den Gou
den H aan " en kreeg het lokaal van de Kristelij ke sociale wer
ken de naam : " Katholieke Vriendenkring " . Als eerste be
stuurder van de Kring werd onderpastoor De Fruytier aan
gesteld ; hij bekleedde de post tot in 1 9 1 5 .
Wel beschikte men n u i n de Snoekstraat over een gelagzaal
en over een bolbaan in open lucht, zelfs over heel wat grond,
doch over geen toneelzaal. Pastoor Ange Buysse had echter
het plan opgevat achter het huis een grote zaal te laten bou
wen. Daarvoor wendde hij zich tot zij n vriend Ir. Arendt,
directeur van de " Papeteries de l 'Escaut " ( de Papierfabriek ) ,
een vooruitstrevend man die destij ds een van de stichters van
de Bond was geweest, en die volledig met het plan instemde
en ook voor een groot deel voor de nodige fondsen zorgde .
Aannemer Edmond Geers werd met de bouw gelast ; spoedig
namen de werken een aanvang en in 1 905 kwam de toneelzaal
klaar.
Met een kunstconcert - Zang en Muziek - werd de nieuwe
zaal ingehuldigd en een maand later bracht " De Korenaar "
er voor de eerste maal een drama in drie bedrijven " Vergeten
en vergeven " , van Palmer Putman, onder regie van voorzit ter
Marcel S torme. Volgden dan " Pater Bernardo " , " De Verloren
Zoon " , e.a., meestal gepaard met zanguitvoeringen door Ed
mond Cole, Rector Van Seymortier en Frans Van Audenhove.
Ook de namen van de toenmalige toneelspelers zij n ons be
kend : de drie gebroeders Bauwens, Pol Labyn, François en
Joseph De Man, Honoré Van der Sypt, Leon Van Grembergen,
Edgard Van Waesberghe, Paul Teurrekens, Prosper Lachaert,
Jozef Mussely, Pierre Buys, Frans Ceulebroeck, De Vos ( voor
naam onbekend ) en Leon Verloove.
Wij vermeldden reeds de eerste voorzitter, Marcel Storme .
Deze was een veelzij dige figuur : vooruitstrevend katholiek,
handelsdirecteur van de Papierfabriek, provincieraadslid van
1 894 tot 1 906, en in zij n vrije tijd ook al eens dichter. Zij n lof
werd in de pers van die tij d aldus bezongen : " Heeft ,De Kore
naar' gedurende zoovele j aren kunnen bestaan, groeien en
bl oeien, dan is het nevens den ijver der leden, grootelij ks te
danken aan hem die er de stichter van was, de bekwame
toneelmeester en de voorzitter, hetgeen hij tot heden toe is
gebleven, en dat is Mij nheer Marcel Storme. H ij was de
groote werkspil en de stuwkracht, de leider die met grote
bevoegdheid en nooit verzwak kende toewij ding, alles leidde,
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i n de goede richting stuurde en het peil hoog hield ; men mag
zeggen dat gedurende die l ange spanne tijds, geen enkel spel
werd gespeeld, geen enkel feest gegeven werd, wij zouden
bij na zeggen : geen enkele repetitie had plaats, of Mr. S torme
was erbij . "
U i t de eerste periode steekt in het archief van " De Kore
n aar " een lofrede aan het adres van voorzitter Storme ( echter
niet gedateerd . Het draagt als hoofding : " Heil de goede vriend,
de verkleefde voorzitter ! Leve M. S torme ! Hij leve lang !
H ij leve ! "
Daarin wordt gewezen op de vele j aren van toewij ding en
samenwerking, en op de vele aangename stonden samen
doorgebracht " in luimige perten en gezellige kout " . In dit
document worden enkele toneelherinneringen opgeroepen en
enkele stukken uit deze tij d van de toneelbond vernoemd :
"
"
" Het vet Varken , " De Gemeenteraad van Rattendonck ,
"
"
" Clown en Neef , " 'k Hè peetje geweest , blij spelen. Ook een
toneelspel waarvan de naam niet vermel d wordt, maar waar
"
" vriend Lachaert in plaats van één broek , er bijna twee
werd uitgetrokken, en Mr. S torme vanuit zij n bakj e riep :
"
" Om de l iefde Gods, laat de storse vallen .
Van de drama's zij n minder gegevens verstrekt in dit hul
debetoog, wel " Het Geheim van Pater Bernardo " en " Het
schoone hertroerende drama van Busson " , waarop de schrijver
met zij n familie was uitgenodigd . Bij dit laatste optreden
vermeld de verslaggever : " De schrij ver, waarschij nlij k zelf
niet wetende dat zij n stuk zulke aangrij pende toestanden be
"
vatte, kon er niet tegen en liep de zaal uit .
I n die tij d was het de gewoonte de stukken te laten aankon
digen vóór het doek opging, en zo kwam het eens dat " vriend
Frans " een enorm sukses kende met de aankondiging van
... " Het Kalf " ... en hij boog.
Verder worden ook opvoeringen vermeld te Gent, Zelzate en
Okegem, en " de concours van St. Gillis-Waes waar de derde
p rij s van drama behaald werd op twee concurrerende gezel
schappen ; de grootste en eenigste onderscheiding die wij ooit
bekwamen " .
Dit merkwaardig document werd gehandtekend door Ph. D
Man, P . De Man, Th. Van Landeghem, I . Blancquaert, P. Se
gers, L. Seghers, I s . De Graeve, Th. Roelant, Pro per Lacha rt,
J . De Man , I s . Moens, Valère Van Gremberge en Joz. Huil
broeck.
I n de kring bloeiden nog andere afdelingen : een " Velo lub"
onder voorzitterschap van kandidaat-notari Ba il Mabild ,
r d t n H v
een karabij nschuttersclub met ridder L F
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als voorzitter, de studiekring " Christiana Caritas " onder lei
ding van Achiel Heyndrickx, een boldersclub, een meisj esto
neelbond met aan de leiding de j uffrouwen Marie Hullebroeck
en De Clercq, en de toneelgroep " De Korenaar " . In 1 907 werd
daar ook door Mevrouw J. Cardon de Lichtbuer een naaikring
opgericht .
Gedurende de oorlog 1 9 1 4-1 9 1 8 werden heel wat i nspannin
gen geleverd om de nood te lenigen . In 1 9 1 5 was onderpastoor
Neyt bestuurder van de Kring en proost van de toneelbond
geworden ; hij richtte verwarmingsavonden in, een keuken
voor het verstrekken van warme soep, ontwikkelingsavonden
met o.a. Pater Starcke en moedigde vooral het toneelgezelschap
aan om ook in deze droeve tij d ontspanning en toneelkunst te
brengen aan de beproef de bevolking.
"
Uit een document in de archieven van " De Korenaar ver
nemen wij welke stukken tij <lens de oorlog werden opgevoerd,
o.a. " Het eerste Kommunikantje " , " Een Zeemanshuisgezin " ,
"
"
" Rommelaar en Rammelaar , " De Gebroeders Kreukels , " De
"
Antiquair . Als spelers traden dan op : Paul Teurrekens, Joris
Van Maldeghem, Achiel Baele, Antoine Ockers, Frans Verbeke,
Arthur Van Oostende, die ook de kluchtzang verzorgde ; Alfons
Faucroul , Alfons Van Maldeghem, Theofiel Robert .
Na het einde van de oorlog werkte " De Korenaar " regel
matig voort, alhoewel er concurrentie kwam vanwege de pas
gestichte Hubert De Bruycker Scoutsgroep, die - natuurlij k
met jonge krachten - in haar schoot een toneelafdeling had
opgericht.
Na een paar opvoeringen in 1 920 en 1 92 1 onder de benaming
toneelbond " De Scoutsvrienden " , traden - door toedoen van
de heer Storme, steeds op zoek naar nieuw talent voor zij n
toneelgezelschap - verscheidene leden van de H .D . B .-Groep
tot " De Korenaar " toe, en werd er voor sommige scoutsfeesten
beroep gedaan op de medewerking van het kringgezelschap .
Ook met de muziekmaatschappij " De Neerschelde " kwamen
strubbelingen. Deze had in haar bestuurszitting van 27 novem
ber 1 922 onder haar leden een toneelafdeling opgericht onder
de leiding van Achiel De Wever, dit " teneinde de leden en
hunne familie nu en dan eens op een feestj e te kunnen vergas
ten " . In de verslagboeken van " De Neerschelde " zien wij , dat,
volgens de verklaringen van sommige muzikanten, de afdeling
tegengewerkt werd door leden van de " De Korenaar " .
Kamiel De Groote, voorzitter van de muziekmaatschappij ,
werd aangeduid om de zaak met het bestuur van de Kring te
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bespreken . Dit gesprek leidde tot een overeenkomst die bepaal
de dat het bestuur van " De Korenaar " bereid was met de to
neelaf deling samen te komen, elkander te helpen en samen
concerten in te richten. Na verdere besprekingen met de heer
S torme en afgevaardigden van " De Neerschelde " , werd beslo
ten eenzelfde toneelspel tweemaal op te voeren in de Kring ;
eenmaal voor " De Neerschlde " en een tweede maal - drie
of vier weken later - ten bate van " De Korenaar" .
Het volgend j aar werden een paar leden van de muziek
vereniging lid van " De Korenaar" en daarmede was het toneel
experiment van " De Neerschelde " opgedoekt .
Voor hun j aarsfeesten deden de meeste katholieke verenigin
gen van Gentbrugge nu meer en meer beroep op de toneelbond.
In deze naoorlogse periode kende de Kring een hoge b loei en
n ieuwe afdelingen als bilj artclub , j askaartersclub en reizigers
maatschapp ij kwamen tot stand.
In 1 925 werd op een scoutsfeest " H oe een j onge Monnik
bij Maria ter feeste ging " opgevoerd, waarna wederom ver
scheidene scouts door de heer S torme er toe gebracht werden
om de rangen van de toneelbeoefenaars te komen versterken
en verj ongen. Dit j aar werd Paul Teurrekens gehuldigd voor
meer dan 25 j aar bedrijvigheid in het toneelleven te Gentbrug
ge.
Het volgend j aar ( 1 1 apri l ) werd de Heer Marcel Storme
als voorzitter van " De Korenaar " en als voorzitter van de Kring
letterlij k en figuurlijk in de bloemetj es gezet. Het prachtig
missiedrama " Padrecito " in vier bedrij ven van Renier Ysabie,
een stuk dat bekroon d was in de toneelprij skamp van 1 925,
werd dan ten tonele gebracht. Het muzikaal- en zanggedeelte
stond o . l .v . Maurits Struyvelt, toenmalig koster te Gentbrugge
"
Center ; naast een symfonisch gedeelte, waarin " Aanroeping
en " Optocht onzer j ongens ( 1 9 1 4 ) " van Struyvelt, werden uit
gevoerd, bracht E dmond Cole, tenor, een paar liederen van
dezelfde componist ten gehore. Het toneelgedeelte werd ver
zorgd door : H . Van de Putte, G. Waeytens, A. Snellaert, Fr.
B ruyneel , P . Teurrekens en A. Pladet, terwij l de dekors ge
schil derd werden door G . Rigelle.
Na deze eerste samenwerki ng - symfonie, zang en tone 1 kwamen in het Kringleven meerdere malen Zang-, Muziek- en
Toneelavon den voor ; dit met medewerki ng van de toneelbond ,
het kerkkoor, solozangers en zangeresse n, w.o. vooral dhr.
ur
E dmond Cole. Deze was de vader en Emmy, die later regi
" zou worden. Muziek- en zanguitvo ring n
van De Korenaar
ston den meestal onder de leiding van M. Struyvelt , v rdi n t
lij k componis t, vooral van godsdien stig lieder n.
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I n april 1 926, naar aanleiding van zij n vereremerking l ste
klas , greep in de feestzaal een huldiging van de heer S torme
plaats waarbij het missiedrama in 4 bedrijven " Padrecito " van
Renier Y sabie, voor het voetlicht werd gebracht. I n de rol
bezetting treffen wij o .a. de namen aan van Gerard Waeytens,
Alfons Snellaert, de latere pastoor Frans Bruyneel , Paul Teurre
kens, Armand Pladet en Rector Van de Putte. Deze l aatste,
naast verdienstelij ke acteur, was tevens secretaris van het to
neelgezelschap . Nadat hij weduwnaar was geworden nam hij
in 1 930 afscheid, na heel wat gepresteerd te hebben voor " De
Korenaar " , en trad hij toe als pater tot de Congregatie der
Salesianen van Don Bosco.
E nkele j aren geleden, geïnterviewd over zij n belevenissen in
"
de " Katholieke Vriendenkring , verklaarde hij : " De Korenaar
is een brok gelukkig leven voor mij gewees t en wekt zovele
frisse en mooie herinneringen in mij op. Ik meen dat ik reeds
vóór 1 9 1 4 meespeelde ; maar ook tij dens de eerste wereld
oorlog speelden wij toneel tot ontspanning en opbeuring van
onze Gentbrugse mensen . Ook na de oorlog heb ik regelmatig
meegespeeld. Ik herinner mij nog zeer goed enkele stukken
als " De verloren Zoon " , " De Klucht van den Gestrafte met de
Koorde " van H. Ghéon in de vertaling van Wies Moens, waar
in ook optraden : A . Snellaert, P . Teurrekens, G. Waeytens,
H. Penning en G . Rigelle ; dan ook nog " De Duvelschuur " , "Leo
kadie " , " De Pauselij ke Zouaaf " , " De Avond vóór de Wapen
stilstand " , " Marieke Miserie " .
Op de zang- en toneelavond van 1 2 februari 1 928 traden op,
als zangers : E . Cole, Oscar Van Audenhove en Georges Me
ganck ; als spelers : G. Meganck, G . Waeytens, P . Teurrekens,
L. Rigelle, A . Snellaert, G. Dhavé, R . Roels, H. Van Sompel,
G. Van Theemsche, Hub . Van Laeken, Ger. De Mol, Rob . Van
Laeken, Van Maldeghem.
*

*

*

In 1 929 werd Louis Van Waesberghe aangesteld als regis
seur. Onder zij n leiding kende " De Korenaar " een bij zonder
vruchtbare periode. Bij de verwelkoming van pastoor Van
Vaerenbergh in 1 930 schrij ft " De Weergalm " , " dat het stuk
"
" De Lichttoren op onberispelij ke wij ze werd uitgevoerd .
Het 35-j arig bestaan van het toneelgezelschap werd her
dacht met een jubelfeest op 2 februari 1 930, waaraan een sym
fonisch orkest deelnam. Opgevoerd werd : " De Duvelschuur " ,
brabants spel in 3 bedrij ven , van C. Lindemans, en het blij spel
"
" I n twee uren genezen . De acteurs van het eerstgenoemde
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stuk waren : Alfons S nellaert, Paul Teurrekens, Rector Van
de Putte, Maurits Lievens, Norbert Rigelle, Albert Van Laeken,
Romain Bondroit, Frans De Corte. Voor het blij spel stonden
in : L. Rigelle, A. Van Laeken, F. De Corte en R. Bondroit.
Een krant schreef toen : " Het stuk werd opgevoerd midden in
keurige, gans moderne toneelschikking van decorateur Octaaf
Van Damme. Ook de heerlij ke en goedgekozen l ichteffecten,
onberispelij k verzorgd door electricien G. Waeytens, zetten
aan de verschillende scènes, i ntimiteit, leven of feeëriek uit
zicht bij " . Een andere persstem : " 't Was de heerlij kste pres
tatie die wij ooit vàn de Korenaar te zien kregen . Onvoor
waardelij k dient dan ook de j eugdige en knappe spelleider
Louis Van Waesberghe geprezen " .
Op 9 maart had een buitengewone Zang- en Toneelavond
plaats met de opvoering van " Hoe een j onge monnik bij Maria
ter feeste ging " , met symfonisch orkest, solozang, het gemengd
koor S t-Cecilia van Gentbrugge-Center o.l.v . Maurits Struyvelt ..
Koor en orkest vertol kten toen : " Bethlehem " , kerstcantate
voor soli en gemengd koor van de dirigent, soli en koren uit
het oratorium Tharcicius, op tekst van Leon E laut en muziek
van F. De Coninck, en " Het laatste Avondmaal " vij fstemmig
mannenkoor uit het lyrisch zangspel " Maria Magdalena " van
Massenet. Als solisten traden op E . Cole en G. Meganck en de
juffrouwen I rma De Valckenaere en Margriet Joliet.
De volgende dag heerste verslagenheid in de Kringmiddens
bij het overlij den van de heer Marcel Leon Marie Storme. Ge
boren in 1 862, werd hij een der eerste en trouwste bestuurs
leden van de katholieke Werkliedenbond " Het Volk " en onder
voorzit ter van de Coöperatieve. Te Gentbrugge stichter, voor
zitter of ij veraar van alle katholieke volkswerken, eerste se
cretaris van de Anti-Socialistische Bond, kiescomité, Turn
kring " Recht en plicht " ( destij ds bloeiend en befaamd ) , " De
Korenaar " , enz. Het dagblad " Het Volk " schreef toen : " I n
a l le opzichten i s Mr. Storme een voorbeeld geweest : als vader,
als echtgenoot, als Vlaming, als schrijver en bezieler, als or
ganisator, als kamper voor God, voor taal en voor volk " .
. Na het overlij den van voorzitter Storme, kwam als zij n op
volger apotheker Van Waesberghe die eveneens zij n tempel
zou drukken op het bestaan van " De Korenaar " en er een
onvergetelij ke figuur zou zij n. Zij n zoon Jozef werd dan acteur
en decorontwerper.
"
Tij <lens die periode schrikte " De Korenaar er niet oor
terug vier of vij f opvoeringen per j aar te verzorgen. In � i
j aren was de toneelbond stichtend lid van het Algem n n ,
telij k Vlaams Toneelver bond. Uit de decorontw rpen n fot
-

66
Land van Rode Jaarboek 1979

uit deze tij d stellen wij vast dat Louis Van Waesberghe, jong
en entoesiast regisseur, de invloed onderging van het V laams
Volkstoneel.
Op 9 november 1 930 bracht de " Korenaar " nog " Het Geding
van onze Heer " , gewij d treurspel in zes taferelen, door Pol De
Mont, daarin kwamen 22 spreekrollen voor. Het stuk kende een
buitengewoon sukses .
De volgende maand werd " De Verkiezingen van '94 " opge
voerd, een satire in vier bedrij ven, eveneens van Pol De Mont,
dat laatste in samenwerking met de H .D . B .-Groep en met
orkest " De Scoutsvrienden " .
Het was vooral onder leiding van de in 1 930 te Gentbrugge
Center aangestelde onderpastoor G. Deschaumes dat de Kring
nog meer ui tbreiding nam. Het huurcontract door de geeste
lij kheid der parochie afgesloten met dhr. Philippe Van de
Velde, voor een termij n van 25 j aar tegen een huurprij s van
1 .000 fr. per j aar, liep ten einde op 3 1 december 1 93 1 . Op 1
j anuari 1 932 werd gans het complex door de V .Z.W. Parochiale
werken van Gentbrugge aangekocht voor 1 60.000 fr. en aldus
kon de toneelbond gerust verder over de zaal beschik ken .
Noodgedwongen moesten de voorziene verbeteringswerken
uitgesteld worden en het was pas in 1 938 dat gelag- en toneel
zaal gemoderniseerd konden worden . Het was aannemer Gus
taaf Vercruyssen die deze taak op zich nam voor 59 .000 fr.
Ondertussen had " De Korenaar " zij n activiteiten onverdro
ten voortgezet . Met een nieuwe generatie toneelbeoefenaars
werd alom nieuw sukses geboekt. Onder de spelers uit die tij d
noteren wij : A . Van de Putte, A . Pladet, J . Meganck, G . Waey
tens, L. en R. Rigel le, R. Bondroit, M. Lievens, G . Van Mal
deghem. In het Provinciaal tornooi werd dan een tweede prij s
behaal d met " Goudpoeier " .
In december '30 werd opgevoerd " De Verkiezingen van
'94 " van Pol Demont, en op 25 j anuari 1 93 1 het blij spel
komedie in 2 bedrij ven " De Klucht van Meester Patelin " van
C. Lindemans, in Vlaamse volkse rij mkes, samen met de klucht
"
" Morgenlandse Perziken van Cuppens. Reeds op 8 maart
volgde dan " Bartel, de sterke vent " modern sprookj e in 3
bedrij ven, eveneens van Pol Demont ; de symfonie " Inter nos "
o . l .v. Alb. Dubrulle verleende dan · haar medewerking en de
optredende spelers waren : R. Bondroit, N. Rigelle, J. Van
Laeken, M. Smeken s, G. Colyn , A. Van Laeken, M. Lievens.
Het volgend toneelseizoen werd ingezet met het oorlogs
programma " De grote Waanzin " door Grosfeld, samen met
het blij spel van B. Li ngs " De verloren Erfenis " . Naast de
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voornoemde spelers traden nog op : A. Snellaert, D . en F. Van
den Abeele, J. Van Waesberghe, R. Pollie, M. Van de Woestij ne,
J. Meerschaut.
Wanneer in december 1 93 1 " Bietje " schets in 1 bedrij f van
Maur. Sabbe werd opgevoerd door P. en A . Teurrekens en A.
S nellaert, en " Goudpoeier " van F . Fleerackers hernomen werd,
luisterde een symfonisch orkest o . l .v . Georges Maes het feest
op .
"
" De Dode te Paard mirakelspel i n drie bedrij ven van H .
"
Ghéon kwam i n 1 932 op de p lanken ; i n 1 933 " De Anarchist ,
een drama i n vier bedrijven van R . Y sabie, met " De ver
draaide Sectie " soldatenklucht door Heinrich Houben ; ook
"
"
" Het noodlottig H uwelij k en " Fra Angelico legendespel met
proloog en drie bedrijven door Jef Crick werden voor het
voetlicht gebracht door A. Dhondt, M. Smekens, M . Lievens,
P. Teurrekens, A. Van Laeken, R. Bondroit, J . Van Waesberghe,
L. Van de Velde, E . Van Beversluys, Michielsens, J. De Regel,
Van Hecke.
B ij het j ubelfeest van het 40-j arig bestaan bracht de toneel
groep " Pantouflas " blij spel in drie bedrijven naar Molière, en
op 2 1 j anuari 1 934 werd voor de eerste maal te Gentbrugge
"
" E n waar de ster bleef stille staan van Felix Timmermans
ten gehore gebracht en dit met groot sukses.
Na deze opvoeringen rezen in de schoot van het toneelgezel
schap tal van moeilij kheden op, met het gevolg dat voorzitter
Van Waesberghe ontslag nam en de toneelbond op 25 februari
1 935 voor ontbonden verklaarde. De meeste leden gingen ech
ter niet akoord met deze beslissing, en reeds het volgend j aar,
op 3 1 maart, werd een feeërieke revue voorgebracht onder de
"
titel " Waor goa da naortoe ! , voor de Oud-Leerlingenbo nd
van de Broederschool . Als wij thans de titel van de verschil
lende taferelen bekij ken moeten wij wel tot de vaststelling
komen dat niet zoveel in onze huidige samenleving veranderd
"
is : " Ons Gentbrugge es schuune - " De doppers goan in
"
"
wirkstaoki nge - " Ons schuunheid skeuningin ne - " Amaai
"
"
" .die taksen - " Onze moderne j eugd . De prij zen der plaat
sen waren toen : 5 en 3 fr. en 1 0 fr. voor een gezinskaa rt .
De vertonin gen gingen door onder de benamin g Toneelbo nd
G .A.S.B.O .L. ( Gentbrugge, Antoniu sschool , Bond Oud-lee rlin"
gen ) . De meeste spelers waren echter leden van " D e K orenaar .
Deze revue werd ook opgevoe rd te Ledeberg in de Katholie k
Werkma nskring op 29 maart 1 936, door hetzel fde gezel hap .
*
*

*
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Paul Teurrekens, die reeds tientallen j aren actief lid was van
"
" De Korenaar nam het voorzitterschap op zich en de normale
activiteit werd hernomen. Vanaf 1 938 leidde Maurit s Van
Kerrebroeck als regisseur de herhalingen en opvoeringen .
Onder zeer moeilij ke omstandigheden, nog verhoogd door
mobilisatie, oorlog en maandenlange bezetting van de zaal
door het Duitse leger, werden volgende toneelspelen opge
voerd : " Obsessie " ( toneelspel in 3 bedrijven van A. Baere en
B. Bertine ) , " Fredj e's Offer " , " De Filosoof van 't Hoeksken "
en menig ander toneelstuk. Voor " Obsessie " vermelden wij
de spelers : R. Bondroit ( regie ) , P. en A. Teurrekens, G. Van
Maldeghem, W. Aelterman, J. Laforce, M. Labij n, R . Lemaire .
Op 2 april 1 944 werd onder de benaming " Toneelbond De
Vriendenkring " opgevoerd : " De Schamele Straatzanger en
't mirakuleuze Lieve Vrouwke " gemoedelij k toneelspel i n 3
bedrij ven van Joz. Van den Eynde, in de hoofdrollen : R . Snel
laert, R. Bondroit en P. Teurrekens.
"
Later : " Het rare Kosthuis een zeer fij ne klucht in twee
bedrijven door P. Gerdos, met R. Bondroit in de hoofdrol en
kunstzang door solisten van het parochiaal koor.
Een hoogtepunt was wel de inhuldiging van pastoor Claeys
Bouuaert op 1 3 augustus 1 944, met de opvoering " I n de S torm "
met een dertigtal spelers in rolbezetting.
Na de tweede wereldoorlog en de ontruiming der zaal door
het Britse leger op 29 oktober 1 944, kon het toneelleven rusti
ger hernomen worden.
Onderpastoor De Backere, tot bestuurder van de Kring aan
gesteld in april 1 942, slaagde erin Kring en toneelbond een
nieuw impuls te geven, later hierin geholpen door pastoor De
Deyn die in 1 947 tot opvolger van pastoor Claeys Bouuaert
benoemd werd.
Het was echter vooral na de oorlog dat de grote t ij d voor
regisseur Van Kerrebroeck zou aanbreken . Reeds in september
1 945 bij een groots opgezet vredesfeest boekte hij sukses met
de opvoering van " Pekdraad en Milj oenen " , een blij spel door
J. Hoogeveen ; Walter Aelterman en Alfons Teurrekens traden
dan op als declamators.
Nog in '45 werd " Bij 't wassen van de vloed " , dramatische
schets uit de tropen door C. Staes, " De verdraaide sektie " ,
militaire grap in één bedrijf door H . Houben, alsmede " Peer
ken, de Sukkelaar" , een wonder-kerstspel uit Vlaanderen in
vier taferelen , door J .L. Eggermont, ten tonele gebracht .
1 946 was een goedgevuld j aar. Op 1 4 en 22 april, ter gelegen
heid van het 1 00-j arig bestaan van het H . Sacramentsfeest in
69
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ons land, kwam " De Korenaar " op de planken met " De Ge
heimen der H . Mis " door Calderon de l a Barca. Medewerking
werd verleend door de meisj esvereniging " Rein en Blij " en
door het parochiaal gemengd koor. De acteurs waren toen :
G . Van den Meerschaut, G. Van Maldeghem, A. Danniau, J .
Van Maldeghem, R. Bondroit, J . Geerinck, A. Teurrekens, W .
Derey, A Verschueren e n d e j uffrouwen E . Cole, R. Rabaut
en D . Verhegge.
Op 1 0 november kwam een vervolg op " B ij ' t Wassen van
de V loed " , namelij k een andere dramatische schets uit de
tropen, in drie bedrijven " Toen het Licht verdween " door
C . S taes met in de rolbezetting : M . Van Kerrebroeck , R. Bon
droit, A. Teurrekens, M. Lievens, W. Derey, W. Delporte, G .
e n L . V a n Ooteghem, G . Van Maldeghem, J . Van Bogaert,
R. Van Biervliet .
Om dit j aar te besluiten kregen de toneelliefhebbers nog
de opvoering op 24 december van " Een Kerstgebeuren " , in
vier schuifj es van Jan Ternier, terwij l de muziekliefhebbers
genoten van l iederen voor drie gelij ke stemmen van Maurits
Struyvelt, uitgevoerd door het parochiaal koor. De volgende
dag bracht " De Korenaar " dan " Broeder Thomas en de drie
Rovers " , kerstspel in zeven taferelen van Br. Gummarus .
B ij het afscheid van E . H . Claeys Bouuaert als pastoor van
Gentbrugge-Cen ter, pakte de toneelbond uit met " De Non
keltjes " , op 26 j anuari 1 947, en op 23 maart, bij de plechtige
ontvangst van de nieuwe pastoor De Deyn, met " Haat " , een
drama in drie bedrij ven door Bertina. Het stuk werd omlijst
met solozang door Edmond en Emmy Cole en mevr. Alyn .
Op 1 0 december had dan een grandiose opvoering plaats van
"
" En waar de ster bleef stille staan met in de hoofdrollen :
R. Bondroit, M . Lievens, M . Van Kerrebroeck ( regie ) , G . Van
Maldeghem, W. Aelterman en J . De Neve.
I n j anuari 1 948 werd in de zaal van het Parochiecentrum
opgevoerd : " Als God slaat " .
"
" Kosthuis Buller een kluchtspel in drie bedrij ven door
J . De Moor, kwam aan de beurt op 14 november 1 948 met de
acteurs : M. Van Kerrebroeck, A. Teurrekens, G. Van Malde
deghem, E . D'hondt, R. Bondroit, W . Derey, R. Schuurman ,
R. Lully, J . Vandenberghe, M. Lievens en P . Cornelis .
I n december, het toneelspel " Hart van Pastoreel " n ook
"
" De Wonderdoktoor .
"
"
" Wie is de dader ? werd in 1 949 door " De Korenaar g
speeld te Gentbrugge en te Ledeberg. Een bij zond r uk
kende de revue, blij spel in vij f bedrij ven " Gij nie, zull ! " an
Romain Bondroit, met liederentekst en van Jozef Van La k n,
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beiden leden van de toneelbond. Ook hier mogen wij niet
nalaten de spelers te vermelden : Leon en E lie Rigelle, Maurits
Van Kerrebroeck, Walter Aelterman, R. Bondroit , Arseen Van
Eeckhaute, Maurits Lievens, Willy Derey, Alfons Teurrekens,
Gustaaf en Jozef Van Maldeghem, Hilaire Enghels, Gerard
Van den Meerschaut . Deze Gentbrugse revue werd een drietal
keren op de planken gebracht te Gentbrugge, en eenmaal te
Zomergem.
"
" E n waar de ster bleef stille staan ( F . Timmermans en
Ed. Veterman ) werd hernomen op 1 0 dec . 1 950.
Op kerstdag 1 950 werd Paul Teurrekens gehuldigd voor
meer dan vij ftig j aar trouwe dienst in het toneelgezelschap,
en vereerd met de Gouden Palmen der Kroonorde.
"
Ditzelfde j aar werd eveneens opgevoerd : " Het rechte spoor ,
".
"
" Wat niet sterven kon , en tweemaal " Vlammende V leugels
Toen in 1 95 1 een groep j ongeren, meestal studenten, tot
"
" De Korenaar toetrad met het inzicht in de schoot van de
toneelkring een jeugdtoneel in te richten , resulteerde dit in
de loop van het toneelseizoen 1 952-53 in de opvoering van
"
" De fatale Vij fhoek met o.a. i n de rolverdeling Marc Charles,
Ronald Evrard, John Bultinck, Herman Patoor, Guido Vander
straeten . Het stuk kende sukses en aldus ontstond de hoop op
een nieuwe generatie toneelspelers in de Katholieke Vrienden
kring. Er kwam echter oppositie vanwege de gevestigde waar
den van " De Korenaar " , en het proj ect een nieuw stuk met
j eugdtoneel op stapel te zetten, werd gekelderd, waarna de
meeste jongeren ontslag namen .
Voor het gouden jubileum van " De Korenaar " werd dan
"
" De Burger-Edelman , blij spel in drie bedrij ven naar Molière
opgevoerd onder regie van Drs . J . Crommelinck . In de bezet
ting vinden wij de namen van W. Derey, R. Lully, R. Bondroit,
W. Patoor, G. Van Maldeghem, A. Teurrekens, J . De Grieve,
J. en A. De Neve, M. Charles, A. Van Eeckhaute, P. Cornelis,
M. Steenhaut en Van den Bossche.
"
Hetzelfde 1 953 bracht : " Grootvaders List , ook enkele blij
spelen , waaronder " De koning van Hoelaboela " . Op Kerstmis
werd " En waar de ster bleef stille staan " hernomen .
In 1 954 werd te Gentbrugge en te Oordegem " Het Plak
leertje " door A. De Graeve opgevoerd.
Voor de viering van het 50-j arig bestaan van de feestzaal in
de Koningin Astridstraat, in 1 955, werd een fragment uit
"
" Het Weeuwke van de Muie opgevoerd . Daarna een herne
ming van " Bij 't wassen van de Vloed " , en op 1 1 december
"
" De Filosoof van Haagem een plezierige historie van te
lande, een zangspel in drie bedrijven en vier taferelen , naar
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de roman van Jef Scheirs. Spelers waren : M . Lievens, R. Bon
droit , A. Lievens , M. Van Kerrebroeck ( regie ) , J. Van de
Gehuchte, W . Derey, W . Puls, R . Janssens, T. Polfij n, J . De
Grieve, A . De Neve. Decors van M. Lievens, l ichtspel van G .
Waeytens en muzikale begeleiding o .l .v . W. Patoor.
1 956 werd weer een goedgevul d toneelseizoen . In september
een toneelspel in twee bedrijven " Het Geluk van anderen " ;
in oktober " Toen het Licht verdween " , een wederopvoering ;
in december " Generaal Lambik " , een blij spel in vier bedrij ven
door A. De Graeve ; eveneens in december, ten voordele van
de H ongaarse vluchtelingen, de wederopvoering van " Het
Weeuwke van de Muie " , en op Kerstdag, " Een Kerstgebeuren "
spel i n vier taferelen.
Het volgend j aar was er weer grote bedrijvigheid in de
toneelbond . Op 9 maart , wederopvoering van " Generaal Lam
bik " , en de volgende dag in de Parochiale Kring van Ledeberg,
het blij spel in drie bedrijven van Pol Speeckaert " De Gentse
Typen " . In september, oktober en november achtereenvol
gens : " Sloeber is ziek " , een blij spel in één bedrij f ; weder
opvoering van " De Koning van Hoelaboela " blij spel in drie
bedrijven door André De Graeve, en " Laat hun lampjes
branden " , een spel van de mij n in drie bedrij ven door Robert
De Gendt. Ook " Prima Donna " kwam dan op het programma.
Volgden dan in 1 958 " Een dag Minister'', blij spel in drie
bedrijven van R. De Gendt ; " Om de meid van de Notaris " ,
blij spel in één bedrij f ; de herneming van het detective-spel
"
"
" 't I s even anders, Inspecteur ; " Schoenen hebben voorrang
toneelspel in vier bedrijven door A. De Graeve ; en " Stille
Nacht, Heilige Nacht " , een kerstspel in één bedrij f van Jos
Janssens, waarin optraden : R . Bondroit, M. Robberecht , M .
Lievens, W . Derey en R. Janssens. Als omlij sting werden
kerstliederen gezongen door het knapenkoor van de parochie.
Een grote productie werd " Dat is waarheid, Pilatus " , een
machtig toneelspel in drie bedrij ven door P. Meert , dat op
gevoerd werd op 22 maart 1 959 met ballet . De toenmalige
acteurs waren : M . Robberecht, T . Polfij n, R. Geirnaert, M.
Van Kerrebroeck, R. Janssens, W. Derey, A. Grison, J . Michi 1sens, E . Malfliet, M. Lievens, W. Puls, R. Bondroit, H. Van
de Velde, W. Van der Straeten, P . Van Hamme, J. Van
Volsem, alsook soldaten, danseressen en volk. Decorbouw r
waren : M . Lievens, J . De Grieve en A. De Nev . Het geh 1
onder regie van M . Van Kerrebroeck. Daarna werd in datz lfd
"
j aar nog opgevoer d : " De Halfbloed , toneel pel in dri
intbedrij ven door J . Carpentier ; ditzelfde stuk in d
72
Land van Rode Jaarboek 1979

Amanduskring te St.-Amandsberg en het blij spel " Spektakel
om Theodoor " .
I n 1 960 werd enkel " Pantouflus " hernomen, terwij l het vol
gend j aar aan de beurt kwamen : " Het Hoedeken van Maria " ,
een middeleeuws legendenspel in twee bedrijven door C. Eve
raert, en " Hotel Prison " , blij spel in drie bedrijven.
Meester Van Kerrebroeck - zoals hij in de omgang genoemd
werd - leidde nog deze opvoeringen, waarna hij tot voorzit ter
van de toneelbond werd aangesteld.
Na Storme, na de Van Waesberghe's, na Van Kerrebroeck ,
is d e vierde regisseursperiode nog aan gang. D e eerste
vrouwelij ke regisseur deed haar intrede in " De Korenaar " , en
meteen verwierf ook het gemengd toneel burgerrecht op de
parochie Gentbrugge-Center. Natuurlij k liep deze omschake
ling niet van een leien dakj e, doch Emmy Cole zette door.
In de vernieuwde zaal leidde zij voor het eerst op 25 decem
ber 1 962 de opvoering van " Waar is het E inde ? " . Te dier gele
genheid trad het kerkkoor op met kerstliederen o . l .v . P . Van
Durme, terwij l E. Malfliet kerstgedichten voordroeg.
Door toedoen van de toenmalige bestuurder van het Paro
chiecentrum en proost van de " Korenaar " , onderpastoor Bot
terman, kwam Emmy Cole in kennis met het werk van Basiel
De Craene. Dit resulteerde in de realisatie van het statische
passiespel " Kristus " , waarvan drie voorstellingen gegeven wer
den ; dit op 22 en 3 1 maart en op 4 april 1 964 . Dit groots bijbels
werk, waaraan de mimegroep Durendael en ook toneelliefheb
bers uit groepen van omliggende gemeenten hun medewerking
schonken , telde tachtig uitvoerders, waarvan 3 1 sprekende
rollen .
Het stuk dat gecreëerd werd tij dens de poëziedagen te Me
rendree in 1 946, kende een overdonderend sukses. Perscom
mentaar : " Op alle gebied zeer geslaagd . Tot in de kleinste
bij zonderheden werden de personnages levensecht ten tonele
gebracht . Bij wij len komt het tot een echt massaspel , kleurrij k,
suggestief en begeesterend. Aangepaste muziek, feilloze voor
zegging der bindteksten . Decorbouw en belichting misten het
beoogde doel niet . Eén aangrij pende voorstelling waarop Gent
brugge-Center andermaal fier mag gaan. "
1 965
I n het overlij densj aar van Dokter Schweitzer
werd, als posthume hulde aan deze edele figuur, Nobelprij s
winnaar van de Vrede, het toneelspel van Gilbert Cesbron
"
" 't Is middernacht, Dr. Schweitzer voor het voetlicht ge
bracht.. Het stuk geeft een treffende episode weer uit het leven
van deze teoloog, musicoloog, filosoof en geneeskundige, en
-

-
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werd opgesmukt met aanwending van dia's, de uitvoering van
enkele orgelwerken, door Dr. Schweitzer zelf gespeeld ( band
opnamen ) , en met geluiden uit de brousse.
"
" De Gentenaar schreef toen : "Alle optredende vertolkers
wisten de j uiste gestalte aan hun personnage te geven . Niets
schaadde aan de gaafheid van de vertolking " . De verschillende
rollen werden mooi vertolkt, door E . Malfliet, M. de la Ruelle,
R. Lambrecht, R. Janssens, mej . E . Cole ( regie ) en H . De Grie
ve.
Op 27 maart 1 966 komt een modern passiespel van groot
formaat aan de beurt, namelij k " De Derde Dag" , door Ladis
laus Fodor. Alhoewel verscheidene j ongeren ( nieuwelingen )
voor de eerste maal optraden, was de pers vol lof over de op
voering : " Wij kunnen niets dan lof toezwaaien aan de toneel
bond " De Korenaar " voor deze merkwaardige prestatie " . De
volgende maand werd het stuk heropgevoerd in het Jeugdhuis
te Zwij naarde en in de Parochiezaal van het H . Kerst te Gent .
U itvoerders waren : R . Bondroit, M . de la Ruelle, E . Malfliet,
W . Patoor, E. De Froy, R. Janssens, M. Van Kerrebroeck , R.
Geirnaert, R . Lambrecht, V . David, H. Van den Abeele, M . Lie
vens, Mw. Wuytack en de juffrouwen G. en Vera Van Malde
ghem, H . Boel, Nicole Uytenhove, Bea Bracke, Emmy Cole
E . Van de Voorde en Lieve Grypdonck.
D itzelfde j aar werd te Sint-Martens-Latem op het dorpsplein
in open lucht, als wagenspel , " De Klucht van Mie de Gendarm "
door L. Lievevrouw-Coopman voorgesteld, en 's avonds in de
Parochiezaal .
Voor de caritatieve actie " S .O. S . Honger " voerde " De Kore
naar " op 4 december 1 966, en daarna op 1 8 december in de
zaal van het Parochiecentrum te Gentbrugge voor K.V .G . de
"
komedie " Drie j ongens en een Meisj e door Roger Ferdinand
op, met in de bezetting : M. Van Kerrebroeck, Emmy Cole,
Liesbeth De Rauw, Dirk Bracke, Freddy Spruytte en Eric De
Rekeneire. De technische uitvoering was toevertrouwd aan
M . Lievens en J . De Grieve.
Op 1 2 maart te Gentbrugge en op 1 8 maart 1 967 te Sint
Martens-Latem aan de oever van de Leie werd " Herziening
van het Proces Jezus " van P. Raepsaet voorgesteld. Wederom
waren de perscommentaren zeer gunstig : " Opgeluisterd met
dia's en mime, een schitterende vondst die even de spanning
verzachtte. Het loonde werkelij k de moeite om kenni te ma
ken met dit merkwaardig stuk dat in de allerbe te voorwaar
den werd voorgebracht. De homogeniteit van het geheel tond
op een hoog peil en dank zij de regie van Emmy Cole werd r
met volle overgave gespeeld. Door deze proeve van forumto74
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neel heeft " De Korenaar " het bewij s geleverd rij p te zij n voor
ernieuwing en een scherp psychologisch inzicht te hebben in
de culturele rol van het toneel. " Onder de regie van Antoon
David werd dan ook " De Lotgevallen van Meester Patelin "
hernomen.
AJs het toneelgezelschap op 26 november 1 967 uitpakte met
een werk van Gaston Martens, dat bekroond was met de drie
j aarlij kse prij s voor Vlaamse toneelletterkunde, het vrolij k
mirakelspel in drie bedrij ven " Paradij svogels " , werd het een
onvergetelij ke prestatie . Een dertigtal acteurs en de ballet
groep " De Vlindertj es " traden dan op. Weer was de pers una
niem om deze opvoering te loven : " Voor liefhebbers een zel
den bereikt pei l . Prachtig decor met een weelde aan kostumes
bij een passende verlichting en bandmontage . Een regie die
niet moest onderdoen voor beroepstoneel . "
Voor hun j arenlange toneelactiviteit werden de heren Ro
main Bondroit, Maurits Lievens, Maurits Van Kerrebroeck,
Jozef Van Laeken en Gustaaf Van Maldeghem opgenomen in
het Sint-Genesiusgild en vereremerkt . Burgemeester Verhaest,
als afgevaardigde van het N .V.K.T . overhandigde hun het ere
teken en -diploma tij dens een ontvangst op het gemeentehuis op
3 december 1 967. Die feestdag voor " De Korenaar " had een
Eucharistieviering plaats, een feestdis, waarbij een evocatie
van het verleden werd voorgelezen en hulde gebracht aan de
vereremerkten voor hun zi lveren toneeljubi leum ; de dag werd
besloten met een dansavond.
Meer en meer begon " De Korenaar " nu zij n werkkring te
verruimen . Naast de gewone toneelopvoeringen waagde men
zich nu ook aan montages en herdenkingen . Na een geslaagde
Rerum-Novarum-herdenking in het Parochiecentrum, deed het
gemeentebestuur meer en meer beroep op de toneelmaatschap
pij ; zo voor een Emiel Hullebroeck-herdenking en de Gulden
Sporen-vieringen van 1 968 en 1 969, waarover de pers zich als
volgt uitliet : " Deze Gentbrugse 1 1 -juliviering bracht ons een
stij lvol Vlaams feest, op een nieuwe leest geschoeid. "
Ook, wanneer het gemeentebestuur een vernieuwing door
voerde in het j aarlij ks kermisprogramma, was " De Korenaar "
een van de eersten om er aan mede te werken, dit met de op
voering van " Het Huwel ij ksaanzoek " van Tsj echow en met
"
" De Klucht van Meester Patel in .
Daarna hadden drie opvoeringen plaats van " Gaslicht " , een
thriller van Patrick H amilton, een stuk van wereldformaat ;
de eerste opvoering ging door in eigen zaal, de tweede op 26
mei 1 969 in de Gemeen telij ke Feestzaal, ter gelegenheid van
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de gemeen tefeesten en de derde op 23 j uli in de K.N.S. te
Gent.
I ngevolge de gunstige persverslagen stelde " De Korenaar"
zich kandidaat voor deelname aan het Festival van het Neder
landstalig Amateurstoneel . Zonder veel illusies werd de aan
vraag ingediend ; des te groter was de tevredenheid toen ver
nomen werd dat de Gentse gemeenteraad de toneelkring weer
houden had om een eerste voorstelling te geven in de KNS.
Wat een gebeurtenis voor regisseur en spelers . Met veel zorg
en entoesiasme werd wederom aan de thriller " Gaslicht " ge
werkt , en de persverslagen waren dan ook zeer lovend voor
"
"
" De Korenaar . U i t " Het Volk : " Het is een hoogstaande voor
stelling geworden . De acteurs slaagden er inderdaad in de hele
zaal te doen meeleven met de gebeurtenissen op de p lanken.
Voor amateurs iets buitengewoons. " Uit " De Gentenaar " : I n
uitstekende regie v a n Emmy Cole groeide d e voorstelling uit
tot een van bij zonder gehalte. " De Korenaar " leverde een
flinke p restatie die zeker een gunstige indruk naliet . " . En Dirk
Lankrock in " Vooruit " schreef : " Van bij de aanvang stond het
vast dat " De Korenaar " de vereiste toon te pakken had en
dat het een meeslepende voorstelling zou worden . . . eindelij k !
Wij zij n dan ook dankbaar dat wij i n dit festival getuige wer
den van een liefhebbersopvoering die op een voorbeeldig peil
stond : keurige uitspraak, homogeen en innig samenspel, mar
kante typeringen, subtiel geschakeerde uitbeeldingen, voor
treffelij k geladen stiltes, uitmuntende effecten, soberheid en
goed uitgebalanceerde bewegingen . Onze oprechte waardering
voor het schitterend werk van " De Korenaar " . "
Toen ter gelegenheid van de viering van het 75-j arig bestaan
van de toneelbond, bestuur en leden van " De Korenaar " op
het gemeentehuis ontvangen werden, waar de herinnerings
plaket van de gemeente 1 894- 1 969 werd overhandigd aan voor
zitter Van Kerrebroeck, verklaarde secretaris E . Malfliet " dat
de " Korenaren " verder zullen werken :
omdat zij ervan overtuigd zij n dat het amateurstoneel nog
zin en toekomst heeft in Vlaanderen ;
- omdat het amateurstoneel een vorm van toneel is die moet
beoefend worden zonder pretentie maar met toewij ding,
zonder hoogdravendheid maar met opoffering ;
omdat zij menen door hun activiteit een kleine bij drag t
kunnen leveren tot de culturele ontvoogding van on
Vlaamse volk. "
De viering werd besloten met een feestmaal in het Paro hi
n
centrum op 7 maart 1 970, nadat op 25 j anuari ond r r gi
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Emmy Cole de komedie van Olivier Goldsmith " De Vergissin
gen van een Nacht " in de bewerking van Marc de la Ruelle
werd gemonteerd ; een komedie die bij na 200 j aar op het inter
nationale repertoire staat, maar thans bewerkt werd voor onze
tij d .
Ditzelfde j aar werd tweemaal opgevoerd : " Oscar " , een blij
spel van Claude Magnier, met als spelers : M. Bonne ( regie ) ,
M . Everaert, N . Fruru, R. Geirnaert, Mevr. De Rauw en de
j uffrouwen L. Behiels, Ch . Cornelis, Lieve en Liesbeth De
Rauw. Een jongere generatie had de oudere verdrongen en er
werd in het vervolg slechts weinig beroep gedaan op de ouder
geworden leden van de toneelbond .
O p 1 2 februari '7 1 bracht " De Korenaar' in het Crombeen
instituut te Gent een geslaagde opvoering van " Het Huwelj iks
aanzoek " van Tsj ekow, waarover de pers zich als volgt uitliet :
" Een Franse vaudeville gespeeld door liefhebbers : een gewaag
de onderneming. Echter door een groep j ongeren geestdriftig
voorgebracht, en dit zo goed dat wij bijwij len meenden met
bero�pstoneel te doen te hebben. Het tempo , de p rachtige uit
spraak en mimiek, het frisse decor, de oordeelkundige belich
ting ·en daarbij de ideale muzikale aanpassing, dit alles zorgde
voor een voorstelling waarmee " De Korenaar " zichzelf heeft
overtroffen . Vol lachsalvo's van 't begin tot het einde . "
In 1 97 1 werd weer druk opgetreden . Kwamen achtereenvol
gens aan de beurt : de komedie " Jeugd " van C.A. Puget, die
driemaal op de planken kwam , met in de bezetting : M. Bonne,
E. Everaert en N. Fruru, de juffrouwen L. Behiels , Ch . Cornelis,
Lieve de Rauw. Een persstem : " Mag gerust de vergelij king
doorstaan met voortreffelij k beroepstoneel. " Dan " Oor om Oor "
van Peter Shaffer, opgevoerd in de zaal Nova te Merelbeke ;
verder de creatie van " Mirakel in Syracuse " , toneelspel in vier
taferelen door G .M. Van der Gucht, onder regie van Marc
Bonne in het kader van " Honderd j aar Beroepstoneel te Gent " .
Ook hier " stond de vertoning op een zeer hoog peil " .
En weer waagde " De Korenaar " zich aan een stuk van we
reldformaat " Het Hemelbed " van Jan De Hartog, dat voor het
voetlicht kwam in de K.N.S. te Gent op 1 7 juli 1 972. Ook voor
deze opvoering had de pers alleen woorden van lof voor de
beide spelers Emmy Cole en Marc Bonne, "juist ritme, hoogst
degelij k peil , pittige decors , buitengewone typering, verzorgde
kostuums, voortreffelij ke dictie. De aangepaste geluidsregie
van Marc Van Hecke verhoogde nog de waarde van de opvoe
ring. Een voorbeeld voor de andere kringen uit het Gentse. "
Met " Een Meisje om te stelen " werd in 1 972 nieuw sukses ge
oogst in het Parochiecentrum te Gentbrugge. Ook deze kome77
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die i n drie bedrijven van Jack Popplewel zag de jongeren aan
het werk. Traden op : Nic. Fruru ( regie ) , L. Bollaert, J . Robbe
recht, E . Malfliet, R. Geirnaert, de j uffrouwen : Lieve en Lies
beth De Rauw en L. Behiels ; decors : J . De Grieve en J . Lam
brecht .
Het stuk werd hernomen i n 1 973 in de Parochiezaal van Sint
Eligius te Gentbrugge en in de Feestzaal van het gemeentehuis
te Wenduine voor de culturele Kring " De Vrienden van het
"
Vlaamse Boek . In de Gemeentelij ke Feestzaal te Gentbrugge
werd dan " Het tweede Schot " , een thriller in vier bedrijven
van Robert Thomas gebracht door Marc Bonne, Saskia Hout
huys, Erik Malfliet , Jacky Robberecht en Arnout Van Witten
berghe ; regie : E . Cole .
"
Ook " E n waar de ster bleef stille staan werd wederop
gevoerd op 1 5 en 1 6 december.
1 974 was weer een druk j aar voor de toneelspelers. Steeds
onder regie van Emmy Cole werd opgevoerd :
"
" E n waar de ster bleef stille staan van F. Timmermans, in
de Sint-Pieterskring te Merelbeke ; " De Paartjesmolen " ( Hu
welij kslessen ) , komedie van Leslie Stevens in de Gemeente
lij ke Feestzaal te Gentbrugge ; " Het Vonnis " , toneelspel in vier
bedrijven van Claude Spaak in het Parochiecentrum te Gent
brugge-Center. Uit de pers : " Knap scenario werd door regis
seur E . Cole tot een benij denswaardige hoogte opgetild. Bril
j ante prestatie van het trio Marc Bonne, Lieve Behiels en E .
Cole zelf. Ook decor e n technische schuifjes verdienen niets
dan lof. Eens te meer een hoogstaande theateravond met een
gezelschap dat op p rofessioneel peil acteerde " . Laatstgenoemd
stuk werd ook opgevoerd in de K.N.S. te Gent op het Theater
festival voor Amateurs .
I n de Gemeentelij ke feestzaal werd op 1 9 mei 1 975 de kome
die van Karl Wittlinger " Kent U de Melkweg " voor het voet
licht gebracht, met de acteurs Nic Fruru en Walter Quartier,
onder regie van E . Cole.
Het j aar '76 werd een rustj aar voor " De Korenaar " ; door
allerlei omstandigheden werd het niet mogelij k opvoeringen te
verzorgen . Doch het volgend j aar werd op 30 mei in de Gemeen
telij ke feestzaal te Gen tbrugge, en op 23 j uli in de K.N.S. t
"
Gent, " Blootsvoets in he Park , blij spel in drie bedrijven an
Neil Simon, met sukses op de planken gebracht door Dirk Bo saert, Toon Coene, Emmy Cole, Lieve De Rauw, Walter Quar
tier en Wim Verbeeck .
1 978 zag dan de opvoering van " Nachtvlinder " , droom
thriller in drie bedrij ven van Rob. Poelman, waarin optrad n :
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Emm Cole, Nic Fruru, G. D'Hondt, E . Malfliet, M . Van Kerre
broeck.
Dit stuk werd opgevoerd op 1 5 mei in de Gemeentelij ke
Feestzaal en op 1 5 j uli in de K.N. S. te Gent .
Di t relaas maakt zeker geen aanspraak op volledigheid. Nog
menig ander stuk dan de hierboven opgesomde stond op het re
"
pertoire van " De Korenaar zonder dat wij datum van uitvoe
ring konden opsporen . Zo o.a. :
"
" De Snippen , luimige eenakter door Reinier Y sa bie ;
"
" Burgemeester Pummel , kluchtspel in twee bedrijven door
Cam. Soenen ;
"
" Wie is de Dader ? , in drie bedrijven door Marcel Dubois ;
"
" Baas Best en Sint-Antonius , geestig spel in een proloog en
vij f taferelen, door Emiel Barbaix en Maur. Notte ;
"
" Hoger op , een zangspel ;
" De Wonderdoktoor " ' bij spel i n drie bedrijven door Jos .
Janssens ;
,,Aan wie de Neef " , blij spel in twee bedrijven door Th. Bo
trel ;
"
" De Hellas , toneelspel in drie bedrij ven ;
"
" Eric, de Minnezanger , middeleeuws drama in drie bedrij
ven, door H. Van Gerdael ;
"
"Viva Christo Rey , episode uit de kerkvervolging in Mexico, drama in vier bedrijven ;
"
" Broodnij d , drama in drie bedrij ven door Palmer Putman ;
"
" Jozef door zij n Broeders verkocht , een bijbelspel ;
"
" Knepen en Streken van Scapin .
Vermelden wij nog, tot slot dat " De Korenaar " in 1 930 met
wagen deelnam aan de grote historische stoet te Gentbrugge,
en dat Jozef Van Laeken, gedurende. tientallen j aren de op
gever, beter bekend onder de naam van " souffleur " was .
Het is onbetwistbaar dat de Gentbrugse toneelbond " De Ko
renaar " in de loop van zij n bestaan heel wat heeft bij gedragen
voor de culturele verheffing en tot vermaak van de Gent
brugse bevolking in het bij zonder. Mocht hij nog vele j aren
op de ingeslagen weg voortgaan .
Het bestaan van een toneel leven en van Rederij kerskamers
reeds in de 1 8de eeuw, zou een belangrij k motief moeten zij n
voor " De Korenaar " om erkend te worden als Rederij kers
kamer. Mocht deze wens eens bewaarheid worden .
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Bronnen voor deze " Geschiedenis van " De Korenaar " :
Archief en fotoboek van " De Korenaar " ;

Archief van de Kon. Muziekmaatschappij " De Neerschelde " ;
Archief van de H .D.B . Scoutsgroep ;
Verslagen van E ric Malfliet, secretaris van " De Korenaar " ;

Gesprekken met oude Gentbruggenaren : Edward De Mol,
I sidoor B lancquaert, Prosper Lachaert, Prof. Dr. Leon Elaut,
e .a.
Gegevens verstrekt door Maurits Lievens, Maurits Van Ker
rebroeck en Mej . Emmy Cole.
Walter PATOOR
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Verleden en heden
van de Gentbrugse Poppentheaters

Het kan niet geloochend worden dat van alle poppenspel
centra in het Vlaamse landsgedeelte gelegen, Gent steeds een
eersterangsrol heeft gespeeld, n iet alleen op kwalitatief, maar
vooral op kwantitatief gebied . In de poppenspelwereld heeft
Gent dan ook terecht de eer gekregen " Poppenspelstad " te
worden genoemd.
I n deze eer delen nochtans voor een groot part de vroegere
randgemeenten die sinds een paar j aren met Gent samen
gevoegd zij n, en niet in het minst Gentbrugge.
Op en paar uitzonderingen na, werd en wordt nog steeds
door de poppentheaters uit de Gentse agglomeratie met de
traditionele stangpop gespeeld. Een stangpop is een pop die
ten voeten uit op het toneel verschij n t . Een stang vertrekt van
de romp, dwars door de kop van de pop en eindigt in haak
vorm in de hand van de speler. Aan die haak zij n er gewoonlij k
twee draden bevestigd die de beide armen doen bewegen,
maar er kunnen er ook meer zij n teneinde de pop bepaalde
bewegingen te doen maken, eigen aan een zeker type, zoals het
Gentse " Pierke " die er vier heeft, waarvan buiten de twee
voor de armbewegingen, er een aan zij n achterste en een aan
zij n rechter knie bevestigd i s .
De bijval die het Gents traditioneel poppenspel steeds heeft
gekend is grotendeels te danken aan " Pierke " , die in alle
theaters in het Gentse thuis hoort . Zij n wit Pierrotkostuum
met rode bandj es en dito hoed in de vorm van een afgeknotte
kegel, schij nt er op te wij zen dat hij van I taliaanse herkomst
zou zij n, een rechtstreekse afstammeling van Pedronilo of Pier
rot uit Bologna. Nooit is men er echter in gelukt te achterhalen
hoe en wanneer hij in het Gents poppenspel verzeild is geraakt.
Pierke is de verpersoonlij king en synthese van de Gentse ka
raktereigenschappen, een grapj as die boordevol kattekwaad
steekt , zorgeloos door het leven gaat maar bovenal een onwan
kelbaar optimist . Hij is rad van tong, zegt ongezouten zij n
mening, en in onvervalst dialekt is hij zeer kwistig met sappige
uitdrukkingen van rake zetten .
Uit betrouwbare bron weten wij dat vóór de eerste wereld
oorlog, omstreeks 1 9 1 0 een poppenspel bestond in de Hongerij
straat ongeveer ter plaatse van het huisnummer 35.
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Daar werden in de kelder van het huis, stukken opgevoerd
door een j onge man voor de kinderen uit de buurt. Het reper
torium behels de de gewone onderwerpen : Genoveva van Bra
bant, Blauwbaard, enz . . . Als toegangsprij s werd op zondag
5 centiem gevraagd en op bepaalde weekdagen 2 centiem . Ver
dere gegevens konden wij niet achterhalen .
N a de eerste werel doorlog ontstond een traditioneel poppen
theater op de wij k " Moscou " i n 1 936, i n de toenmalige broe
dersschool en j ongenspatronaat, gelegen in de Gontrodestraat
en werd " U ILENSPI EGEL" gedoopt , in de wij k beter gekend
· als " 't Spelleke van B roeder Gaston " , naar de naam van de
stichter en leider ervan .
I n zij n zorgvuldig bij gehouden dagboek, waarin naast i n
�omsten en uitgaven, de data der vertoningen en beoordelingen
vermeld staan, heeft broeder Gaston ook nog de geschiedenis
van zij n " U I LENSPI EGEL " neergepend.
I n de zomer van 1 935 hadden enkele oudere jongens waaron
der Achiel B raet, Arthur Claerhoudt, Claude Buyssens en Remi
De Pauw de k leinere bezoekers van het patronaat suksesvol
bezig gehouden met allerhande spelen. Maar, met de winter
voor de deur en het vooruitzicht van zij n vroeg donkere avon
den moest er n aar iets anders worden uitgezien .
Gust Claerhoudt, de vader van Arthur, sprak van een poppen
spel . Een " appelsienenbak " op een tafel en enkele kleine pop
pen_ zou al volstaan . B roeder Gaston had vroeger ook al aan
een poppenspel gedacht maar zag de mogelij kheid niet in er
een te maken. H ij stelde zich immers een poppentheater voor
zoals het " Spelleke van de Muide " dat' hij eens in 1 926 te Leb
beke had zien optreden .
Ondanks alle goede voornemens ging gedurende de winter
periode 1 935- 1 936 het patronaat " kapot " wegens gebrek aan
belangstelling. De groteren bleven weg omdat ze niet wisten
op welke wijze de kinderen te vermaken en de kleineren om
dat er geen bezigheid meer was .
Broeder Gaston l iet echter de moed n iet zakken en stuurde
t ij dens dezelfde winter en paar medewerkers naar het " Spelle
ke van de Muide " n iet alleen om te gaan zien maar ook om zo
mogelij k enkele technische bij zonderheden op te nemen. On
gehikkiglij k mochten ze achter de schermen geen kij kj e ne
men en keerden ze zonder het minste gegeven terug. Broeder
Gaston had echter vernomen dat een zekere Van den Broeck in
het patronaat van St .Amandsberg een poppenspe l had n a
men met Remi De Pauw trokken ze er op af. Deze keer hadd n
ze meer geluk, ze kregen er alle mogelij ke uit leg n mo ht n
82
Land van Rode Jaarboek 1979

afmetingen noteren zoveel ze maar wilden . Broeder Gaston
was evenwel uitermate ontgoocheld. De nodige hoeveelheid
hout voor het vervaardigen van een gelij kaardige poppenkast
zag hij zich immers nooit bij een te krij gen . Hij bracht verslag
uit bij E .H . Van der Biest, onderpastoor van de parochie, die
van de nood een deugd maakte en bij een plaatselij ke aanne
mer van schrijnwerk, Alidoor Damman, hout ging schooien ;
kepers voor het gebinte, triplex voor het spelvlak en een hon
derdtal planken voor het afsluiten van de zij kanten .
Remi De Pauw, leerling-meubelmaker in de vakschool, ha d
thuis veel timmergerief van zij n vader. Bij het begin van het
groot verlof 1 936 werd de werkbank van vader Rector De Pauw
in 't patronaat geplaatst. Gedurende gans het verlof werd er
getimmerd dat de stukken er afvlogen en bij het einde ervan
stond er een stevig " kot "
MiddelerWij l moest broeder Gaston ook nog aan poppen zien
te geraken . Met dit doel trok hij , vergezeld van vader en zoon
De Pauw, voor een tweede maal naar St .-Amandsberg. Vader
Hector De Pauw gaf er zij n ogen de kost en nam de gelegenheid
te baat om tevens de maten op te tekenen van de traditioneJe
stangpoppen.
Broeder Gaston ging vervolgens bij broeder Victorius te
Oostakker wat beitels lenen en naar zij n modellen in klei be
gon Rector De Pauw poppen te snij den uit beukenhout, hem
bezorgd door aannemer Damman .
"
't Ging rap . Terwij l ze 't " kot aan 't maken waren beitelde
hij achttien volledige poppen, lij f, armen en benen inbegrepen .
Na het verlof, als de kinderen terug op school waren, hing
broeder Gaston de ongeklede poppen voor de vensters van
zij n klaslokaal en als een leerling een pop wilde meenemen
naar huis om ze door moeder te l aten kleden, dan kreeg hij
er een mee. Dat bleef echter niet duren en toen er geen lief
hebbers meer waren begon Rector, die ondertussen verder
doorging met poppen maken , dan maar zelf voor de kledij zor
gen . Voor de eerste schermen, op triplex geschilderd, zorgde
onderpastoor Van der Biest . Als bij het begi n der winterperio
de 1 936-37 van wal werd gestoken beschikte " Uilenspiegel "
over zesendertig poppen en als spelers Remi De Pauw, die de
rol van " Pierke" vertolkte, A. Braet , Georges Eggermont en
Remi Van Hove. Broeder Gaston die er nooit aan gedacht
had mee te spelen, is er maar aan begonnen toen hij zag dat
ze zo " sukkelden " . De eerste vertoningen waren ofwel stukjes
die de spelers bij andere spel lekes gezien hadden, ofwel be
werkte verhalen van boekjes van de prij sdeling die ze kregen
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van broeder Gaston, die spoedig van mening was dat de voor
stellingen, de ene keer wat beter dan de andere keer, toch
"
maar " ellendig waren . Een andere aanpak drong zich op en
:na kort beraad besloot hij de spelers een korte inhoud te
geven van een zelf gelezen boek, verdeeld in bedrijven. Van
toen af aan ging het veel beter. Als inkomgeld betaalden de
toeschouwers destij ds 0,25 fr. en ontvingen de spelers 1 fr.
voor hun p restatie.
Na een eerste suksesvol winterseizoen werd rond Pasen 1 937
het " kot " vergroot. Ondertussen was het aantal poppen door
Hector De Pauw gebeiteld, tot in de zeven tig gestegen .
Tij dens de zomer van hetzelfde j aar speelde " Uilenspiegel "
op de Vlaamse kermis van de parochie Sint-Eligius . Te dier
gelegenheid liet pastoor Braeckeleir een verplaatsbaar theater
maken waarmede nadien met veel bijval werd opgetreden op
de Vlaamse kermissen in de broedersscholen van de Van Hout
testraat en te Ledeberg in de Kleine Kerkstraat.
De nieuwe schermen op doek geschilderd waren het werk
van broeder Gaston zelf, uitgezonderd deze van " Faust " en
"
" Blauwbaard , die geborsteld werden door een zekere Roger
De Ruyck .
Tij dens de winter 1 937-38 kwam Gerard Dubrulle de spelers
groep aanvul len en toen kort daarop Remi De Pauw soldaat
moest worden werd zij n rol overgenomen door Albert Meire.
Het sukses dat broeder Gaston tij dens dezelfde periode kende
met het maken van een korte i nhoud van een stuk, verdeeld
in drie of vier bedrij ven, deed er hem toe besluiten om voor
taan vol ledige teksten te schrij ven .
Vanaf het winterseizoen 1 939- 1 940 tot einde 1 960 beschrij ft
broeder Gaston in zij n dagboek alle voorstellingen met data,
naam van het gespeelde stuk, p laats van optreden, persoon
lij ke beoordeling van de opvoering met de woorden redelij k,
schoon, zeer schoon of slecht gespeeld, publ ieke belangstelling,
naam van de spelers die niet op het appel verschenen, tot zelfs
de weersgesteltenis werd genoteerd. Ook de namen van de
toetredende spelers en van degenen die het lieten afweten staan
erin vermeld.
Na zij n negenjarig bestaan te Gentbrugge, verhuisde " Uilen
spiegel " naar het klooster te Oostakker, alwaar het tot in het
voorj aar 1 962 een nieuwe bloeiperiode kende.
Broeder Gaston overleed op 1 0 december 1 973 te Oo takk r
op 75-j arige leeftij d . Zij n dagboek werd door zij n ne f Jul
Hallewaert als nalatenschap geschonken aan Walter D Pauw,
" anaf 1 94 1 .
broer van Remi , medespeler bij " Uilenspiegel
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Walter De Pauw, die mij dit waardevol dokument bereid
willig ter beschikking stelde, meende dat het handschrift van
broeder Gaston niet volledig was en beschouwde het als zij n
plicht het te kompleteren . Zij n relaas beschrij ft grotendeels
de teloorgang van "Uilenspiegel " .
I n de lente van 1 962 werd hij naar het Broederklooster te
Oostakker ontboden voor een bespreking nopens de viering
van het vij fentwintig-j arig bestaan van " Uilenspiegel " . Het
resultaat was gunstig. De financiële toestand liet toe er iets
van te maken . Broeder Leontinus, het toemalige " Pierke " , stel
de voor om zelf een nieuwe voorgevel te maken en te schilde
ren. De plechtigheid zou plaatshebben i n het klooster te Oost
akker en alle oud-spelers zouden worden uitgenodigd. Over
de datum van de viering en het te spelen stuk voor de gala
voorstelling werd toen nog niets beslist.
I n het naj aar 1 962 werd Walter De Pauw opn ieuw naar
Oostakker ontboden, maar nu stonden de zaken er anders
voor. De oversten van het klooster hadden besloten dat het
poppentheater, ondergebracht i n de elektriciteitscabine, p laats
moest maken voor andere doeleinden en vermits er geen
ander lokaal in het klooster beschikbaar was moest er maar
elders naar een onderkomen worden uitgezien . Na een ge
sprek van twee uren met broeder. Gaston en broeder Leon
tinus werd er beslist het poppenspel stop te zetten en Walter
De Pauw werd tegen zij n zin, als het ware gedwongen, het
theater met poppen en al wat er bij hoorde als een erfenis
te aanvaarden. Bij gebrek aan een geschikt lokaal zag Walter
De Pauw geen andere uitweg dan het komplete theater, dat
toen al meer dan 1 60 poppen telde, met zij n prachtige licht
installatie en enig-mooie dekors te laten overbrengen naar
een stalling in de B ij lokestraat te Destelbergen . Toen hij
na vij f j aar inaktiviteit een kij kje ging nemen stelde hij tot
zij n ontsteltenis vast dat vochtigheid, muis en mot het pop
pentheater deerlij k hadden toegetakeld. Een nieuw onderhoud
met de broeders van Oostakker om toch maar een oplossing
te vinden om " Uilenspiegel " van verdere verrotting te redden
leverde niets op.
Teneinde raad besloot Walter De Pauw het theater integraal
te verkopen, maar ondanks de poging om er langs een dag
bladadvertentie van af te geraken, daagde er geen koper op .
S lechts een tiental van de mooiste poppen konden tegen 1 25 fr.
per stuk verkocht worden aan iemand die ze prachtig vond
om als sierstuk te dienen in woonkamer of salon.
Een gedeelte van de resterende poppen werden l inks en
rechts zo maar weggeschonken . Walter De Pauw behield voor
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zich zelf s lechts de houten kop van " Blauwbaard " , door zij n
vader gebeeldhouwd, en één dekor, de l ij kenkamer voor
stellend, van het gelij knamig stuk. Wat overbleef werd met
koffers en al voor een peulschil verkocht aan een vodden
koopman, uitgezonderd de n ieuwe " façade " , speciaal gemaakt
voor het zilveren j ubileum, die geschonken werd aan Marcel
De Bock, onderpastoor op de Muide te Gent, voor zij n
Vlaamse kermis.
Broeder Gaston, stichter, arbeider, schrijver van stukken,
schilder van poppen en dekors, bezieler van " U ilenspiegel " ,
sprak i n zij n laatste levensj aren dikwij ls, vol weemoed, over
zij n poppenspel dat hem zo nauw aan het hart lag, ondanks
de offers die hij er had moeten voor brengen en de tegen
slagen die hij had moeten trotseren .
U i t zij n sobere boekhouding blij k t overduidelij k dat hij
ieder medewerker rechtmatig betaalde, behalve zichzelf.
*

*

*

Een ander traditioneel poppentheater " ANI KA " werd in
1 943 gesticht door Leopold Van Rende . De l iefde voor het
poppenspel zat Pol reeds in het bloed van kindsbeen af
toen hij in het begin van de j aren dertig, als achtj arige
bengel, in het hartje van de wij k " Moscou " , meer bepaald
in de Priesterstraat, voor de deur van zij n toenmalige wo
ning, poppenspel speelde voor de jeugd van zij n leeftij d.
I n die tij d waren er nog geen poppen te koop in de handel
en was kreativi teit geboden . Polleke maakte zij n poppen zelf
met wat men " vindmateriaal " zou kunnen noemen, zoals
eikels, wilde kastanj es, knikkers, stokjes brandhout en vod
den . Er werd geen kij kgeld gevraagd maar wel een prentje
dat in de verpakking stak van een chokoladereep van een
bepaald merk .
Tij dens zij n studententij d aan de akademie te Gent Pol was toen al verhuisd naar de " Veldwij k " - leerde hij
er bibliotekaris Van de Velde kennen, folklorist en poppen
speler. Onder leiding van architekt S tefaan Van Caneghem,
maakten ze samen in 1 94 1 een poppenkast.
Pol wilde echter
zij n vader werd in
genoemd, naar de
Pol maakte zelf de
Bij gebrek aan een

zelfstandig staan en met de hulp an
"
1 943 een poppenkast gebouwd, "Anika
naam van zij n eerst geschreven tuk .
poppen, dekors en belich tingsin tallati .
geschikt lokaal op de wij k, ve tigd hij
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zich in de zaal van café " Bourgondisch Kruis " , gelegen op
de Brusselse steenweg te Ledeberg. Medespelers waren zij n
echtgenote, zij n vader en een goede kennis Henri Van De
Cotte, die later vervangen werd door een vriend des huizes,
Kamiel Flips. Daar het zaaltje van het " Bourgondisch Kruis "
voor nog veel andere festiviteiten moest dienen, verhuisde
hij zij n theater naar een kleiner lokaal van " Café de !'Indus
trie " eveneens op de Brusselsesteenweg te Ledeberg. Daar was
echter een maatschappij van karabijnschutters gevestigd, zo
dat na iedere voorstelling telkenmale het theater moest
afgebroken worden en de volgende week terug opgesteld.
Maar Pol hield vol. De teksten van de vertoonde stukj es
waren voor het merendeel eigen werk . Zelf geschreven stuk
ken waren onder andere "Anika " , " De ongehoorzame Rik " ,
"
"
" Professor Barabas , " De gestolen S leutel en de kluchten
"
"
" Pierke naar de Maan , " Pierke gefusilleerd en " Belleke
"
trek . Een voorstelling van laatst genoemd stukje kreeg
eens een onverwachte nasleep . In " Belleketrek " steken
Pierke en zij n vriend Gust allerhande kattekwaad uit, onder
meer gieten ze rode inkt in het wijwatervat van de kerk van
pastoorke Piekavet . De week nadien, bij het openen van
de deur van 't spelleke, komt een onderpastoor op geen al te
vriendelij ke manier de spelers aan het verstand brengen dat
er grenzen waren met het spelen van kluchten want dat er
de vorige week vele van zij n gelovigen in de kerk zaten met
een rode vlek op het voorhoofd en rode vingertoppen . De
man was niet vatbaar voor excuses en dreigde maatregelen
te zullen treffen die de spelers niet goed zouden bekomen .
Na zij n aftocht werd er eens flink gelachen, maar voor alle
zekerheid werd nadien de klucht omgewerkt en de rode
inkt-historie l iefst weggelaten .
Hoe intens kinderen in poppenspel opgaan bewij st vol
gende anekdote : In " Pierke word t gefusilleerd " vraagt onze
Gentse sloeber als laatste wens nog éénmaal tegen de kin
deren te mogen spreken als afscheid voor altij d, wat hem
wordt toegestaan . Wanneer onmiddellij k daarna de soldaten
opkomen om hem te executeren sprongen spontaan de op
de eerste rij zittende kinderen recht en grepen de soldaten
vast, zodat de spelers niets anders te doen stond dan het
gordijn dicht te trekken en de kinderen te gaan vertellen
dat Pierke m aar alles had gedroomd, alvorens aan het laatste
bedrij f te kunnen beginnen .
Zelf gemaakt, en in die tij d gans nieuw, waren Pol's mon
tages van beroemde sprookj es. Voor bepaalde stukken zoals
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"
"
" Aladin en de Wonderlamp en "Alibaba en de 40 rovers ,
paste hij en n ieuwe produktiemethode toe die erin bestond
gewone dekors en doorschij nende te mengen . Op een trans
parante fond verkreeg hij aldus met uitgezaagde of andere
voorwerpen schaduwbeelden, die in de zaal een formidabele
indruk nalieten. Er werden ook meerdere technische snufj es
aangewend zoals de rokende sultan i n "Aladin " , fon teintjes
die water spoten en danseresj es met draaiende buikbewe
gingen . Als toemaatje bij het einde van een voorstelling l iet
Pol dikwij ls zij n poppen musicer�n. Op de muziek van Peter
Kreuder sloeg Pierke de trom, Gust de schijven, artist Pam
polini speelde op de vleugelpiano en iedereen in de zaal
zong mee.
Op het einde van de oorlog, b ij de bevrij ding van Gent ,
"
werd het zaaltje van " Café de !'Industrie zwaar beschadigd
door de beschieting en de poppenkast voor driekwart ver
nield. Vermits herstelling zo goed als uitgesloten was, werd
dan maar een n ieuw theater gebouwd, moderner van opvatting
en gemakkelij ker verplaatsbaar, waarmede niet meer in een
vaste zaal maar nog enkel op verplaatsing werd opgetreden.
Op die manier heeft " Anika " , met veel sukses, een heel stuk
van Vlaanderen afgereisd met optredens ter gelegenheid van
allerlei feestelij kheden voor maatschappijen van allerlei aard,
te veel om op te noemen, alhoewel toch dient vermeld dat
Pol wel " sant in eigen land " was en steeds van de partij op
de gebuurtefeesten van zij n eigen " Veldwij k " en de wij k
"
"Arsenaal .
Naast vele andere rollen heeft Pol gedurende gans zij n
loopbaan als poppenspeler de rol van zij n lievelingsgroep
"
" P ierke gespeeld. Dat hij hierbij mocht ervaren dat het Gents
sprekende Pierke zelfs voor de Westvlaamse jeugd verstaan
baar was heeft hem buitengewoon genoegen gedaan. Dat is het
bewij s dat de fratsen van Pierke en zij n mono- en dialogen ge
vat en begrepen werden zowel door jongere als door oudere
kij kers, ver bui ten Gen t.
H et heeft Pol veel leed gedaan zij n poppenspelaktiviteiten
in 1 956 te moeten stopzetten, maar famiale en andere redenen
lieten hem te tij d niet meer nog verder met zij n hobby door de
gaan.
Hij verkocht zij n poppenka st met 1 08 poppen en alle dekor
aan het Van Crombrugghegeno otschap, Huidevet terskaai t
Gent , met de verbinte nis de j eugdige spelers van de nieuwe be
zitter op te leiden tot goede spelers inzake techni k en ze warm
te maken voor het heerlij ke spel van de poppenka t.
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Van zij n zelf gemaakte stukken bezit Pol, buiten een paar
onvolledige kopij en, niets meer. Ze zij n deels bij het Verbond
voor Poppenspel te Mechelen, deels bij de verkoop van de kast
aan het Van Crombrugghegenootschap, achter gebleven.
*
*

*

Een bioskoopbezoek bracht i n 1 955 Eddy De Coninck, des
tijds woonachtig in de Magerstraat, wij k Arsenaal , op het i dee
een poppentheater te stichten . Toevallig op wandel met zij n
echtgenote te Brussel, kwamen ze voorbij een cinema, waar
de film " Lili " werd vertoond, van Leslie Caron. Ze hadden de
prent gemist te Gent en aarzel den niet de onverwacht gebo
den · kans waar te nemen . Het werd voor beiden een echte
revelatie.
Het gebruik van poppen als uitdrukkingsmiddel van eigen
gevoelens, zoals het. in de film werd voorgesteld, was impres
sief. Het werd voor Eddy een obsessie die hem aanzette het
ook te proberen. Hij zou een poppentheater maken en het
aanwenden om de kunstzin bij de kinderen te ontwi kkelen, een
element dat in hun opvoeding vaak verwaarloosd wordt. Zij n
voornemen kreeg de enthousiaste steun van zij n vrouw, die
hem aanspoorde er maar onmiddellij k mee te beginnen. Beiden
waren verbonden geweest aan het operagezelschap van Gent,
Eddy als bariton, zij n vrouw als sopraan.
Enerzij ds leerde Eddy aldus alle technische knepen van de
theatermachinisten, terwij l hem anderzij ds door de direktie
van de opera, alle dokumentaire inlichtingen ter beschikking
werden gesteld die hem in staat moesten stellen een miniatuur
scène te bouwen die aan alle theatervereisten zou voldoen.
Zanger en akteur met ondervinding die hij reeds was, leerde
hij de poppenspeltechniek door raadpleging van handboeken
dienaangaande.
Eens zover begon Eddy, samen met zij n vrouw Lilly en kin
deren Johan en Rita aan de bouw van het theater. Er werd
getimmerd, geschilderd en belichtingsmateriaal aangebracht
dat het een aard gaf, tot uiteindelij k twee ineenlopende ver
trekken van zij n woning herschapen waren in een k leine maar
stemmige poppenschouwburg, "Lilly " genaamd.
De poppen werden door Eddy zelf uit hout gesneden, uitge
zonderd de koppen en de handj es, die aangekocht werden bij
de Mechelaar Jef Contrij n, toenmalig adviseur van het "Vlaams
Verbond voor het Poppenspel " . Voor een passende, smaakvolle
kostumering zorgde Eddy' s echtgenote.
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Van konstruktie waren de poppen echter draadpoppen. Het
onderscheid met de stangpop ligt in de vervanging van de
s tang door verschillende draden aan kop en ledematen beves
t igd, en de haak door een houten speelkruis waaraan de dra
den vastgemaakt zij n . Deze van " Lilly " hadden er meestal
negen.
Met het voorgenomen ideaal, het artistieke nader tot de j eugd
te brengen, werd van wal gestoken. De hoofdvedetten in alle
stukken waren een eigen kenkop Lilly en vanzelfsprekend het
Gentse Pierke.
Alles verliep naar wens tot een drietal j aren later, Eddy
aangeworven werd bij de N .M . B . S . Zij n onregelmatige dienst
uren bij het treinpersoneel en het overlij den i n hetzelfde j aar
van' zij n vader en schoonvader, die zij n naaste medewerkers
waren, noopten hem zij n poppentheater op te geven . Het heeft
E ddy en zij n vrouw enorm veel hartzeer gedaan, noodgedwon
gen afscheid te moeten nemen van wat zij met zoveel idea
lisme hadden tot stand gebracht .
*
*

*

foppentheaters die van bij hun ontstaan rondreizend van
start gaan vestigen zich meerendeels na verloop van een zekere
tij d in een vast lokaal. Dit is echter n iet het geval geweest
met " Poppentoneel Dany " , dat in november 1 955 als reizend
theater op de wij k Moscou werd gesticht door Daniël Van
Den Berghe en reizend gebleven is.
Daniël maakte voor het eerst kennis met het poppenspel op
tienj arige leeftij d in 't spelleke van onderpastoor Vermeire, in
de Maïsstraat te Gen t . Toen reeds droomde hij ervan om later
zelf eens een poppentheater te bezitten . Na verloop van een
tiental j aren werd zij n droom werkelij kheid. Zelf was hij van
bij de s tichting, in familieverband, voldoende onderlegd in de
techniek van de draadpop, de poppenspelvorm die zij n voor
keur genoot. Zij n medestichter, Lucien De Vos, evenals zij n
eerste vrouwelij ke medespeelster, Angèle Van Laere, hadden
echter nog alles te leren. Onder zij n leiding slaagden zij er in,
na een betrekkelij k korte periode, de poppen op een behoor
lij ke wij ze te hanteren. De poppen die een lengte hebben van
ongeveer een halve meter, werden ontworpen en gekleed door
zij n echtgenote, Ghis Van Laere.
Het repertoriu m bestaat voor het merendee l uit sprookj
bewerkt door Daniël Van Den Berghe en Lucien De Vo , naa
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t

de onmisbare Gentse traditionele kluchten, waarin vanzelf
sprekend het Gentse Pierke, steeds vertolkt door Daniël Van
Den Berghe, . de hoofdrol speelt. Na enkele j aren met veel
sukses alle Vlaamse provincies te hebben afgereisd, kwam de
tegenspoed opduiken . Het overlij den van Lucien De Vos
bracht " Dany " een zware slag toe, een groot verlies die moei
Hj k _te overbruggen viel .
Maar ook in het poppentheater staat de tij d niet stil en gaat
het lev.e n verder. Dank zij zij n taaie volharding slaagde Daniël
Van Den Berghe erin zij n poppentheater niet alleen van de
onde:i;:gang te redden maar tevens te vernieuwen . Het toneel
is groter geworden, de opstelling veel vereenvoudigd en de
geluidsversterking vernieuwd. Met een gemiddelde van een
hyin tigtal voorstellingen per j aar wordt er zowel gespeeld
voor twaalf als voor zeshonderd kij kers .
Rondreizend komt een poppentheater dikwij ls voor moei
lij k op te lossen problemen te staan, meestal op gebied van
plaatsruimte. Zo gebeurde het eens dat " Dany " in een zaal
terecht kwam waar geen podium voorhanden was, wat ook
al geen rariteit is. Het theater opstellen op cafétafels kon niet,
want de zoldering was te laag en gewoon op de vloer zou voor
gevolg hebben dat de toeschouwers de scène niet konden zien .
Vermits een verhoog absoluut noodzakelij k was om te kunnen
optreden , vond de caféuitbater er niets beter op dan van een
paar tafels een stuk der poten te zagen, zodanig dat er voldoen
de vrij e ruimte werd verkregen tussen tafelblad en zoldering.
Het poppenspelgezelschap " Dany " bestaat momenteel uit
direkteur Daniël Van Den Berghe, Dora Roels en Rudy De Vos
als spelers ; Frans Hogewij s, Ghis Van Laere en Mariette Tolle
beke als vaste medewerkers en Mimi Roels en Gerardij n
Naudts als losse medewerkers . De dekors zij n het werk van
kunstschilder Kamiel Vervuyst .
Met het zilveren j ubileum van zij n poppentheater in het ver
schiet, hoopt Daniël Van Den Berghe niet alleen er een heug
lij ke viering van te maken, maar vooral er nog vele j aren te
kunnen mee doorgaan de kinderen een aangename, artistiek
verantwoorde ontspanning te bezorgen .
*
*

*

Zoals het in het verleden voor veel andere poppentheaters
het geval was, . is het ontstaan van " Festival Poppentoneel "
aan een louter toeval te danken geweest .
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November 1 952. De bestuursleden van een bloeiende Lede
bergse kaartmaatschappij zij n in ' t stamcafé samen gekomen
teneinde een feestmenu op te stellen en de mogelij kheden te
bespreken om van het aanstaande koningsfeest een vermake
l ij ke avond te maken .
Tussen pot en pint stelt de president p lotseling voor het
feest op te vrolij ken met een poppenspelvoorstelling. De sekre
t aris die op dat moment zij n glas aan het ledigen is, verslikt
zich i n zij n bier, de overigen bekij ken de voorzitter met een
gezicht alsof ze het in Keulen horen donderen . Hun stomme
verbazing is echter van korte duur en slaat spoedig over in een
smakelij k gelach om het grapj e van hun praeses . Stel u voor,
een kinderverzet t ij dens een avond waarop uitsluitend volwas
senen, in volle feeststemming, zich te goed doen aan spij s en
drank . De p resident blij ft evenwel doodernstig en gelukt erin
de aanwezigen te overtuigen dat poppenspel niet alleen kin
deren maar ook grote mensen kan vermaken .
Zij n voorstel, de p resident van de in hetzelfde lokaal geves
tigde spaarmaatschappij , Pierre De Wispelaere, toenmalig
medespeler van ,,'t Spelleke van de Folklore " , gevestigd in het
museum voor volkskunde, eens te polsen, wordt eenparig aan
genomen . Deze l aatste beschikt evenwel over geen poppen,
maar om zij n vrienden van de kaartmaatschappij genoegen te
doen is hij bereid er enige in elkaar te knutselen, op voorwaar
de dat een paar van de leden akkoord gaan hem bij de opvoe
ring te assisteren . Uit een vij ftal kandidaten, voor een test
te zij nen huize uitgenodigd, worden er twee geschikt geacht .
De konstruktie van een zevental poppen, hoe primitief ook,
neemt nochtans meer tij d in beslag dan verwacht, zodat er
voor het vervaardigen van erbij horende attributen geen tijd
meer overblijft .
Dan maar van de nood een deugd gemaakt. Onmiddellij k na
het feestmaal vormen enkele fluks tegen elkaar geschoven
cafétafels het podium, erboven, ongeveer op schouderhoogte,
wordt van de ene tot de andere zijwand een touw gespannen ;
een Belgische vlag er overheen gehangen doet dienst als dekor
en een schoendoos stelt een zitbank voor. Een dertigtal fee t
vierders zij n middelerwij l bij geschoven en volgen weldra
geamuseer d maar aandachtig de tribulaties van Pierke en zij n
boezemvr iend Loewie, in de kluchtige eenakter " Kamers t
huur " . Het esbattem ent eindigt met een ferme knokpar tij ,
waarbij het applaud isserend publiek vraagt om nog een stuk
ske te spelen, wat uiteraard niet mogelij k is.
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I edereen is tevreden, niet het minst Pierre De Wispelaere
die in één van zij n gelegenheidsmedespelers een ideale partner
ziet om samen een eigen poppentheater te stichten .
Het komt spoedig tot een akkoord. Onverwij ld werkt Pierre
aan de bouw van het theater, het schilderen van dekors en de
konstruktie van de poppen, terwij l zij n echtgenote en een
goede kennis, mevrouw De Bruycker, instaan voor de kledij
ervan.
Op 7 maart 1 953, in café " De Scheppersvrienden " , op de
Veldwij k, steekt " Poppentoneel Festival " van wal met " Ka
mers te huur " en de, onlangs op plaat gezette, traditionele
klucht " De vieze Apotheker " , ten tonele gebracht door Pierre
De Wispelaere, zij n echtgenote Ghislaine I mpens en ikzelf,
een trio dat samen met technisch helper voor licht en klank,
Adolf Van Nuffel, het oorspronkelij k gezelschap uitmaakt.
Gedebuteerd als reizend gezelschap, komt spoedig het pro
bleem van het vervoer om het hoekj e kij ken, echter maar
kortstondig. Fons, een groenteman uit de buurt, stelt zij n twee
dehandsbestelwagen, die zij n beste tij d bij het Engels leger
heeft gekend, voor een prikj e, nauwelij ks iets meer dan de
prij s van de verbruikte brandstof, ter beschikking. Een paar
j aar voert zij n vehikel het theater en rekwisieten, aan een
maximumsnelheid van veertig kilometer per uur, gans Vlaan
deren door. De spelers verplaatsen zich met de "bladluis " , een
Renault R4, van direkteur Pierre De Wispelaere, die zich later
een vier PK sterkere auto aanschaft, hetgeen hem toelaat, om
met een aanhangwagen , zelf het poppentransport te verzeke
ren, waardoor uiteraard de diensten van Fons kunnen gemist
worden.
Ondertussen blijft " Festival " niet uitsluitend een reizend
theater.
In 1 957 vindt het een onderkomen in de zaal van café " Bo
ma " in de Veldwij k, alwaar het van september tot Pasen ,
iedere zondagnamiddag optreedt, tot het in 1 959 naar de
Moriaanstraat verhuist, waar het vandaag de dag nog gevestigd
is.
Adolf Van Nuffel die deel uitmaakte van het oorspronkelij k
gezelschap verhuisde in 1 955 naar Antwerpen. Zij n taak werd
achtereenvolgens overgenomen door mij n echtgenote Denise
Braeckman en Fernand De Wispelaere, broer van Pierre, die
beiden wegens familiale omstandigheden de groep verlieten.
Daarna zij n Georges Stoops en Wim De Wispelaere, zoon van
Pierre, het gezel schap komen aanvullen . Toen Georges Stoops
wegens gezondheidsredenen verstek moest geven, kwamen ge93
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leidelij k Freddy Geirnaert, Patrick Remue en Maurice Dick de
spelerstroep vergroten . Om persoonl ij ke redenen gaf Patrick
Remue echter ontslag. Zij n plaats werd ingenomen door Johan
De Wispelaere, neef van .W im , meteen de "Benj amin " van
"
" Festival .
·

Met meer dan duizend vertoningen op verplaatsing, zou het
een onbegonnen werk zij n al de lokaliteiten op te noemen waar
"
" Festival te gast was . Meermaals uitgenodigd bij onze noor
"
ervoor dat, met onder meer
derburen, zorgde " Festival
voorstellingen te Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort, Soest,
Eindhoven, Dordrecht Rotterdam en Arnhem, het Gentse
Pierke, ook in Nederland geen onbekende meer is.
"
I n 1 978 vierde " Festival op luisterrij ke wij ze zij n zilveren
j ubileum met een retrospektieve tentoonstelling in de Aula
van de Rij ksuniversiteit en een galavoorstel l ing voor volwasse
"
nen van " Baas Gansendonck in ·de grote akademiezaal . Te
dier gelegenheid ontvingen de drie stichters Pierre De Wispe
l aere, zij n echtgenote en i kzelf, de medaille van erkentelij kheid
van het Ministerie van Kultuur en een eremetaal van mevrouw
De Backer, minister van Kultuur. Tevens werd het hele gezel
schap door schepen Vandeweghe in aanwezigheid van de mees-.
te leden van het stadsbestuur ten stadhuize ontvangen . Te
midden van t ientallen sympatisanten werd aan direkteur, Pier
re De Wispelaere, de ere-plaket van de stad overhandigd.
Alhoewel het Gentse traditioneel poppenspel oorspronkelij k
voor een volwassen publiek werd gespeeld, is het zich sinds
het begin van deze eeuw geleidelij k aan gaan richten tot de
kinderen . Geen wonder dat aldus, in tegenstelling met Ant
werpen en Brussel, het medium poppenspel voor volwassenen,
te Gent ondergewaardeerd werd. Tot voor enkele j aren kon
geen enkele Gentenaar zich nog heugen ooit een Gents poppen
spelstuk voor volwassenen te hebben gezien .
Met de kreatie van " Pierewaaien " in 1 975, deed " Festival'"
een ernstige inspanning om de interesse van het Gents publiek
voor specifieke stukken met aangepaste tekst, voor volwasse
nen, op te wekken . Een suksesrij k initiatief dat aanleiding gaf
tot de kreaties van " Baas Gansendonck " in 1 977 en " Genoveva
van Brabant " , vorig j aar.
Desondanks moeten wij vaststellen dat de doorsnee Gente
naar, behept met een zekere drempelvree s, nog steed niet t
overtuigen is dat poppenspel ook volwassene n kan boeien n
vermaken.
Mnurice
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