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Het Genthrugse Gemeentebestuur van 1891 tot 1926 

De volgende bladzijden behandelen het bestuur der gemeente 
Gentbrugge, onder de Burgemeesters Edmond Black en Maurice 
Verdonck, en vormen het vervolg op "Een halve eeuw Gentbrugs 
Gemeentebestuur" dat verscheen in ons vorig jaarboek 1 979, 
(blz. 5 tot 30) . 

Er moge op gewezen worden dat het hier slechts om feiten gaat 
zoals die in de verslagen van de Gemeenteraad vermeld zijn .  

Onder de twee genoemde burgemeesters hadden 387 Raadszittingen 
plaats. Wij hopen dat sommige gegevens bepaalde leemten kunnen 
aanvullen inzake de kennis van het verleden van onze gemeente. 

GENTBRUGGE TIJDENS HET BURGEMEESTERSCHAP 
VAN EDMOND BLOCK 
( 1 6-4- 1 89 1  tot zijn overlijden 18-4- 1909) 

EERSTE RAAD 

Burgemeester Edmond Black heeft tijdens de achttien jaren van zijn 
ambt, vijf raden voorgezeten. De eerste Raad, was als volgt samen
gesteld : 

Edmond Black, burgemeester (KB 16-4- 1 89 1 )  
Bruno Van Hyfte, schepen en dd. burgemeester (t 5-3- 189 1 )  
Camiel Lippens, schepen 
Eugeen Bonne, schepen (vanaf 1 3-3- 189 1 )  
Karel De Munter 
Pieter De Bisschop 
Octaaf Burvenich 
Lieven Guilliaems 
Karel Hoste 
Lodewijk Van Houtte 
Gustaaf Van Oostende 
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Gemeentesecretaris was Edmond Van Oostende (sedert 1887) 
Gemeenteontvanger : Polydoor Van Hulle (sedert 1 889) 
Commissaris : Pieter Claeys (sedert 1 889) 
Eerste veldwachter : August Bruyneel (sedert 187 1 )  
Tweede veldwachter : Edmond Hoste (sedert 1885)  

Het Bureel voor Weldadigheid bestond uit de volgende leden : 
Karel De Munter 
] an louis Blommaert 
Jan De Kneef 
Edmond Block 
F rancies V ervalcke 
Aloïs Teurrekens (sedert 1 890 ontvanger van het Bureel) 

Hoe van meet af aan een lokale schoolstrijd gevoerd werd, is behan
deld geworden in ons vorig jaarboek 1979 (blz. 5 2  tot 57 ) . Ook 
hier zullen wij het onderwijs afzonderlijk behandelen. 

Een ander probleem waarmee de Raad had af te rekenen was de 
armenzorg. Ingevolge de strenge winter 1 890- 1 89 1 ,  was de nood 
zo dringend dat een rijkstoelage van 2 .000 fr. aan de gemeente 
werd toegekend (RZ 1 3-3-9 1 )  te verdelen door het schepencolle
ge. De raadsleden zouden elk een aantal behoeftigen voorstellen 
en voor de verdeling van de toelage instaan. Ook mochten zij hun 
zitpenning aan· het Bureel voor Weldadigheid afstaan, zonder even
wel daartoe verplicht te zijn.  De nasleep van de armoede was zo 
groot, dat het Bureel, met het vooruitzicht op de volgende winter, 
in de bijzonderste herbergen, bussen liet plaatsen (RZ ?8-8-9 1 ) ,  en 
dat de karabijnschuttersclub "Willem Tell' ten bate van de armen
zorg een tombola inrichtte (RZ 26- 10-9 1 ) .  

I n  het begin van '9 1 was Dr. Devers van het Bureel voor Weldadig
heid, overleden en vervangen door Dr. Leon Pierre (RZ 1 2-2-9 1 ) .  
Op 27- 1 1-9 1  was een nieuwe wet gestemd betreffende de kosteloze 
geneeskundige bijstand voor de behoeftigen. Twee geneesheren 
werden daarmee gelast, nl. Dr. Leon Pierre en Dr. Camiel Van de 
W�ghe, elk ontving voor zijn dienst 600 fr. (daarin was het leveren 
van geneesmiddelen begrepen) , (RZ 1 1 -4-92) .  Ook Dr. Emiel 
Masen had zijn kandidatuur gesteld, zonder gevolg echter, nochtans 
werd hij achteraf in gedeeltelijke dienst genomen terwijl Dr. Van 
de W eghe met de inenting der behoeftigen belast werd. 

Wat de leden van het Bureel betreft was Bonne lid geworden als 
opvolger van Block (RZ 26-9-9 1 )  en Karel De loore in de plaats 
van De Munter (RZ 28- 1 2-9 1 ) ,  terwij l  Gustaaf Van Oostende 
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J.L. Blommaert verving (RZ 2 1-9-92) . Tenslotte werd in de RZ 
van 26- 10-92 Teurrekens ontla�t van het beheer van het Bureel. 

In 1893 had het Bureel tegenover het St.-Jozefshospitaal een schuld 
van 9.849,80 fr. voor het onderhoud van behoeftigen. Een over
eenkomst kon getroffen worden tussen het Bureel, het Gemeente
bestuur en Mej . Cornelie Vandernoot, overste van het hospitaal, 
met het oog op spreiding der afbetaling over zes jaar. 

Later werden nog de volgende nieuwe leden van het Bureel voor 
Welda::ligheid verkozen : Isidoor De Noyette, bloemist en Armand 

· De Meulenaere, in vervanging van G. Van Oostende en Van Bonne 
(RZ 3- 1 2-9 5 ) .  

Andere aanstellingen : 

Als deskundig toezichter op het slachtvlees (wet 4-8-90) werd F .  
Debree, rijksveearts te Gent, benoemd (RZ 1 6-4-9 1 ) ,  hij nam 
echter op 19- 1 -94 ontslag, vermoedelijk wegens klachten tegen 
hem ingebracht. Op 1 5 -3-94 werd de enige kandidaat voor het 
keuren van slachtvee, A. Dewael, benoemd voor één jaar; hij was 
veearts bij het 4de linieregiment lanciers en woonachtig te Gent. 
Daar hij het Nederlands niet machtig was, hoopte men dat hij 
binnen het jaar die taal behoorlijk zou spreken . Enkele maanden 
later mocht hij de betrekking niet langer bekleden (RZ 1 7-7-94) 
en werd Karel van Driessche (met bekwaamheidsdiploma) aange
steld. Ook elders trof men experten aan die geen veearts waren. 
Naast hem werd daarom een veearts, Jan Van der Linden, benoemd 
(RZ 4- 1 2-94) die 5 fr. per tussenkomst kon aanrekenen wanneer 
op hem beroep werd gedaan voor bijzondere gevallen . Bij WIJZe 
van inlichting geven wij hier het tarief voor de keuringen : 
paarden, ezels, muildieren : 2 fr. 
stieren, ossen, koeien, vaarzen : 1 fr. 
kalveren, varkens, schapen : 0,50 fr. 
lammeren, geiten, melkvarkens : 0,2 5 fr. 

Een andere aanstelling kan hier even ook vermeld worden : Jan 
Frans De Clercq, rijksdeurwaarder te Merelbeke werd dwangbevel
drager voor de gemeente Gentbrugge (RZ 2-5-9 1 ) .  

De ontvangerij die tot hiertoe één dag per week geopend was, 
waarbij de ontvanger in zijn woning zetelde, voldeed niet meer aan 
de noodwendigheden. Voortaan moest ze drie dagen per vy-eek voor 
het publiek toegankelijk zijn, nl .  op maandag, donderdag en zater
dag en bovendien naar het gemeentehuis overgebracht worden 
(RZ 1 5-3-92). Daarvoor vroeg de ontvanger verhoging van wedde. 
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De Raad nam echter dienaangaande niet zo vlug een besluit, maar 
wegens de hogere bedragen die de ontvanger te verhandelen kreeg 
vergde men een verhoging van de borgsom, die van 4.000 fr. op 
5 .000 fr. gebracht werd (RZ 2 1-9-93) . Wat nu oorzaak of gevolg 
was kan moeilijk bepaald worden, maar de ontvanger bleef koppig 
zijn ambt uitoefenen in zijn woning. Niettegenstaande herhaaldelijk 
op die onregelmatigheid werd gewezen, bleef die toestand aanslepen 
tot 1 9 18 .  

Urbanisatie 

Voor onze huidige generatie die de straten hoofdzakelijk bedekt ziet 
met asfalt of beton, vergt het wel een inspanning zich een denkbeeld 
te vormen van de vroegere wegen. De straten dienen wij ons oor
spronkelijk voor te stellen als enigszins verharde aardewegen met 
aan elke zijde een greppel of gracht die het afvalwater van de daar
achter gelegen huisjes opving. Het plaveien met straatkeien of 
zogenaamde "kalseien" waaraan in - 1 864 reeds aandacht besteed 
was voor de vier voornaamste straten· -(Kerk-, Ongerij-, Leemstraat 
en Oude Brusselseweg), betrof slechts een middenstrook van de 
weg, later werd die verbreed. W annéer dan het aantal huizen toe
nam moest men overgaan tot het saneren en het aanleggen van 
riolen, daarbij werden boordstenen geplaatst zodat een goot als 
begrenzing van de straatweg de vroegere grachten verving en een 
soort voetpad langsheen de huizen gevormd werd. Vàn de eerste 
rioleringen is sprake in 1884. Het spreekt vanzelf dat van tijd tot 
tijd herstellingswerken aan de bestrating moesten uitgevoerd wor
den. 

In een laatste stadium werden tens!otte de voetpaden geplaveid, 
aanvankelijk met kleine "kalseien" met vlakke bovenzijde, later 
met tegels en pas rond de jaren 1930 werd begonnen met de thans 
algemeen gebruikte "<lallen". Na de tweede wereldoorlog werden 
de nieuwe straten met beton bedekt terwijl in veel andere oude 
straten op de straatkeien een laag asfalt aangebracht werd. 

Naar het einde van de vorige eeuw toe vergde de urbanisatie nieuwe 
maatregelen, en regelmatig zien wij de volgende jaren aanpassingen 
van het bouwreglement aan de noodwendigheden van de groeiende 
gemeente. Het rioolnet werd uitgebouwd en voor de daarbij betrok
ken straten werden dan ook riooltaksen geheven. Kortom in de 
wijken die stilaan vorm kregen verdween het landelijk karakter. 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat met de ontwikkeling der cre
meente aanzienlijke bedragen gemoeid waren. De raming bedroeg 

8 

Land van Rode Jaarboek 1981



nagenoeg 100 .000 fr., afgezien van andere 
3 1 - 1 2-92) : 

plaveien van buurtwegen 4 en 9 
Moriaanstraat 
Posthoornstraat 
Leem straat 
Brusselse aardeweg 
Magerstraat 
St.-Genoisstraat 
Ongeri jstraat 
Kerkstraat 
Rechttrekken Statiestraat (Kapel!estraat) : 
Brug Neerschelde 
Toegangsweg tot Gentbruggebrug 
Gemeentelijke ·meisjesschool 
Nieuw Gemeentehuis 
Achterstallige schulden St.-] ozefsgesticht 

schulden : (RZ 

22 . 500 fr. 
4.700 fr. 
5 .000 fr. 
2 .800 fr. 
6 . 1 00 fr. 
4.700 fr. 
6. 1 5 0  fr. 
2 .600 fr. 
2 .450 fr. 
6.000 fr. 
8.000 fr. 
9.000 fr. 
5 .000 fr. 
8 .000 fr. 

1 2 .000 fr. 

105 .000 fr. 

Daarbij kwam nog een terugbetaling door de gemeente van 477 
obligaties : 47 .700 fr. 

Om daaraan het hoofd te bieden wenste de Raad een lening van 
1 60.000 fr. aan te gaan bij het Gemeentekrediet, hetgeen werd 
afgewezen door de Gouverneur wegens de schulden aan de St.-Jozefs
kliniek (RZ 20-7-92) . Die schulden werden evenwel in '93 ge
delgd. De Gouverneur drong bovendien aan op een regeling van de 
Moriaanstraat (RZ 26- 1 0-92) waar overstromingen bij stortregens 
een regelmatig terugkerende plaag waren. 

Het nieuw gemeentehuis dat in de Kerkstraat werd gebouwd door 
aannemer Emiel Verschraeghen, alhier, kostte meer dan voorzien, 
nl. 18 .5 18,74 fr. (RZ 16-3-93) . De bouwwerken waren pas in 
november 1893 voltooid, meer dan vier maanden na de gestelde 
datum. 

Kort nadien werd het oud gemeentehuis, in de Louis Van Houtte
straat, verkocht tegen 3 .975 fr. bij notaris Van Reyschoot (RZ 
23-2-94) . 

Intussen bleken ook de kosten voor de urbanisatie hoger te liggen 
dan verwacht, w bijvoorbeeld de volgende aanbestedingen : Post
hoornstraat : 5 .  3 00 fr. (RZ 16-2-9 3) ; Moriaanstraat (Gentbrugge 
+ Ledeberg): 10 .900 fr. (RZ 16-3-93) ; Edmond Blockstraat : 
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8 .395  fr.; deze drie bij aannemer Adolf Rosy uit Gent; Leemstraat : 
10 .450 fr bij aannemer D'Haeyer Alfred; Brusselse aardeweg: 
1 0.693 fr. bij aannemer Pieter Maertens (RZ 9-5-93)  (vergelijk 
met de hogervermelde cijfers). 

Voor het rechttrekken van de Statiestraat kon men op een gift van 
J.L. Blommaert rekenen, voortaan zou die straat Kapellestraat 
genoemd worden (RZ 1 9- 1 -94) . 

Teneinde het Kerkplein te vergroten werden de percelen A 419  
b, c, d, h, l aangekocht van Philippe Van de Velde tegen 1 5 .400 fr., 
de huisjes op qie plaats werden gesloopt (RZ 1 3- 1 1-94) en de pla
veiing aan Petrus Maertens aannemer te Zwijnaarde toevertrouwd. 
Voor de "gezondmaking" en verfraaiing der gemeente zou de 
kerkhofmuur, met traliewerk, door Adolf Naessens gebouwd wor
den (RZ 1 1 -7-95 ) . 

De openbare verlichting, die intussen aanzienlijk uitgebreid was 
werd voor 1 895  op 5 .000 fr. begroot. De lantarenopsteker bekwam 
2 et. meer, per dag en per "Lampe Belge". Voor het overige wilde 
men de kosten drukken door van 1 april tot 1 oktober de lantarens 
in het landelijk gedeelte niet te ontsteken. 

De St.-Eligius-parochie 

Bij de aanvang van '92 had de kerkelijke overheid de wens geuit 
om de St. -Eligiuskapel tot parochiekerk te verheffen. De proost 
van de kapel was op dat ogenblik E.H. Van Pottelberghe de la 
Potterie. In RZ van 1 5-3-92 adviseerde de Raad gunstig mits de 
eigenaar van het kerkgebouw en van het huis van de proost, die 
gebouwen in volle eigendom aan de kerkfabriek zou afstaan; in dat 
geval zou 500 fr. schadeloosstelling voor het huis, aan de proost 
uitgekeerd worden. Wanneer E.H. Aloïs Bouckaert, pastoor te 
Maldegem de kerk en de grond aan de kerkfabriek schonk (gift · 

onder levenden) wees de Raad er op dat het pastoorshuis daarin 
n1et begrepen was (RZ 8-1 2-92) . In RZ van 23-2-94 stelde de 
Raad de uitkering van de schadeloosstelling voor huisvesting afhan
kelijk van de voorwaarden van 1 5-3-92. 

Politie 

Reeds in 1885 had men een politieagent gewenst in plaats van een 

tweede veldwachter. In de RZ van 28- 1 2-9 1 werd dan toch een 

politieagent benoemd: Gustaaf De Vuyst, 'geboren te Ledebero-
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4-2-66. Een der twee niet verkozen kandidaten, Jan Thienpont 
(geboren te Melle 6-3-67) werd achteraf ook als politieagent aan
geworven (RZ 5-2-92) . 

De noodzaak van nachtelijk toezicht was de reden dat twee plaatsen 
van politienachtwaker werden opengesteld doch een politieagent 
moest daarvoor de plaats ruimen. Jan Thienpont werd af gesteld 
maar samen met Diegenant als politienachtwaker aangenomen 
(RZ 7- 1 -93 ) .  Het politiekorps bestond voortaan uit een commissa
ris, twee veldwachters, een politieagent en twee politienaèhtwakers. 

Belastingen 

Vanaf 1 894 werd de hoofdelijke omslag afgeschaft omwille van de 
moeilijkheden die men ondervond bij het innen van die belasting 
en ook omwille van het groot aantal klachten (RZ 6- 1 2-93) . 

Die belasting wenste men te vervangen door 3 5 opcentiemen op de 
grondbelasting en 23  op de personenbelasting. Dat betekende een 
hogere belastingsdruk die het gemeentebestuur nodig achtte voor 
het dekken der kosten vereist voor de uitbreiding van het Kerkplein 
en het bouwen van de gemeenteschool op de Arsenaalwijk (RZ 
7- 1 2-93) De weigering van de hogere overheid had als gevolg dat 
men zich later, in 1 896 met 10 opcentiemen op de grondbelasting, 
20 op de personenbelasting en 20 op het patentrecht tevreden stelde 
(RZ 8-9-96) . Ook werd in datzelfde jaar een belasting ingevoerd 
op de nijveraars buiten de gemeente wegens de schade die zij aan 
de wegen toebrachten (RZ 2-4-96) . 

De gezondheidszorg 

die mettertijd meer en meer m de belangstelling kwam, was de 
aanleiding dat ook te Gentbrugge een plaatselijk Comité voor 
Openbare Gezondheid opgericht werd (RZ 29-4-95 ) .  Zeven leden 
werden aangesteld: Dr. Camiel Van de Weghe en Dr. Leo Pierre, 
geneesheren; Camiel Van der Schueren, apotheker; Desideer Toef
faert, bouwkundige; Gustaaf Van Oostende, gemeenteraadslid; 
Frans Vervalcke, lid Bureel voor Weldadigheid; Edmond Van 
Oostende, gemeentesecretaris. 

1 1  

Land van Rode Jaarboek 1981



TWEEDE RAAD 

Edmond Livin BLOCK 

o Gent 25-2 - 1 842 
t Gentbrugge 1 8-4- 1 909 
Burgemeester van 1 6-4- 1 89 1 / 1 8-4- 1 909 

De Raad van 1 896 tot 1900 was samengesteld ingevolge de ver
kiezingen van 1 7  november 1895 en bestond uit volgende Raads
leden : 

Edmond Block, burgemeester 
Camiel Lippens, schepen voor 8 jaar 
Lodewijk Van Reysschoot, schepen voor 4 jaar 
Eugeen Bonne (nam ontslag als schepen) 
Octaaf Burvenich (weigerde de schepenzetel) 
Gustaaf Van Oostende 
Karel Hoste 
Lodewijk Van Houtte 
Francies Vervalcke 
Alfons Audoor 
Jan Furnière 
De Munter, De Bisschop en Guilliaems waren dus weggevallen. 

In het Bureel voor Weldadigheid kwam August Dambruyne in de 
plaats van Karel De Loore, terwijl Emiel Hallaert de plaats innam 
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van Frans Vervalcke (RZ 1 3- 1 -96) . Wat de geneeskundige zorg 
voor de behoeftigen betreft werd Dr. Masen op dezelfde voet ge
plaatst als zijn kollega's Pierre en Van de Weghe. Bovendien zou 
voortaan apotheker Van der Schueren aan de armen de geneesmid
delen verstrekken, betaald door het Bureel voor Weldadigheid. 
Verder werd mej. Block, vroedvrouw, gelast met de vroedkundige 
dienst voor behoeftigen, tegen 5 fr. per geval (RZ 

.
1 8- 1 -97). 

In het Comité voor Openbare Gezondheid namen G. Van Oostende 
en F. Vervalcke ontslag en werden vervangen door Emiel Maertens, 
bloemist en Karel Ediers, bediende (RZ 1 3-2-96) . 

In een tijd waarin aan de hygiëne nog niet de huidige zorg besteed 
werd, had men toch reeds, tengevolge van de wetenschappelijke 
vooruitgang in ·de tweede helft van de negentiende eeuw, een 
degelijk besef van de betekenis van het besmettingsgevaar dat de 
volksgezondheid bedreigde. Ook in onze gemeenteraad waren de 
toenmalige denkbeelden doorgedrongen, zodat een reglement uitge
vaardigd werd betreffende het "rondventen" met eetwaren (RZ 
7-5-96). Nog in verband met de zorg voor de volksgezondheid 
zien wij de belangstelling voor de bouw van een lazaret voor be
smettelijke ziekten. Dat zou heel wat problemen oproepen. Onder
handelingen met het St.-Jozefsgesticht werden gevoerd. In de ge
meente St.-Amandsberg dacht men eveneens aan de bouw van een 
lazaret. Later helde men over tot het denkbeeld van een interge
meentelijke inrichting, de zaak bleef nog jaren hangende. 
Ook vernemen wij in RZ van 1 7- 1 -23 dat een intercommunaal 
lazaret te Melle voorzien was voor de volgende gemeenten : 
Bottelare, Drongen, Evergem, Gentbrugge, Gontrode, Gijzenzele, 
Landskouter, Ledeberg, Lemberge, Mariakerke, Merelbeke, Melle, 
Moortzele, Scheldewindeke en Wondelgem. 
Het bouwen van en nieuw lijkenhuis (het oude voldeed niet meer) 
werd goedgekeurd in RZ 10- 1 0-96 doch pas 8 jaar later uitgevoerd. 
De sociale kwestie kwam intussen ook op de voorgrond. Om de 
werkloosheid te bestrijden werd een commissie samengesteld tot het 
opstellen van een ontwerp-reglement voor de werkbeurs, de leden 
waren : Block, Lippens, Bonne, Burvenich en Audoor (RZ 27-7 en 
8-9-96) . 
In RZ van 26-8-97 werd een toelage van 140 fr. toegekend om 20 
werklieden een bezoek aan de wereldtentoonstelling te Brussel te 
laten brengen, nl. tien van de Socialistische Bond en tien van de 
Anti-Socialistische Bond. Het betrof personen van verschillende am
bachten, tevens inwoners van de gemeente, die niet voor eigen 
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rekening werkten. Achteraf moesten zij een bondig verslag over 
hun bezoek in verband met hun beroep, aan het Gemeentebestuur 
overmaken. 
Terloops weze ook vermeld dat sedert verschillende jaren de ker� 
missen andere vormen aangenomen hadde11 concerten vuurwerk ' ' ' 
enz. maakten er voortaan een onmisbaar onderdeel van uit. Boven-
dien werden naast de zomerkermis, andere wijkkermissen in het 
vooruitzicht gesteld, zo voor de Hundelgemse steenweg, de Gon
trodestraat, De Merelbekestraat en de aanpalende strate:i - (RZ 
3-6-96) . 

Een zeer belangrijke gebeurtenis te Gent was de inhuldiging van 
het gedenkteken van Jan Frans Willems, de Vader der Vlaamse 
Beweging. Het feest kende een ontzaglijke toeloop. Op gans Vlaan
deren was een beroep gedaan, ook het gemeentebestuur van Gent
brugge had een kleine toelage van 2 5  fr. voor het gedenkteken 
voorzien (RZ 23-3-99) . 

Hoe de tijden stilaan veranderden, naar het einde van de eeuw toe 
blijkt nog uit het feit dat op de kerktoren een uurwerk geplaatst 
werd, dat vergde een krediet van 1 .000 fr. (RZ 29-8-99) ,  zulks 
had voor gevolg dat de klokkenluider voortaan overbodig was en 
bijgevolg zijn jaarwedde uit de gemeentebegroting verdween (RZ 
4- 1 2- 1 900) . 

Urbanisatie 

In 1 896 was de brug over de Schelde reeds twee jaar voltooid, maar 
nog. niet voor het verkeer opengesteld. Het niet draaien van de 
brug betekende een ernstige hinder vopr de verbinding van Gent
brugge met St. -Amandsberg. In RZ van 2-4-96 horen wij dan ook 
klachten over het "ernstig nadeel voor de jnwoners der gemeente". 

In het zuidelijk gebied van Gentbrugge rezen eveneens verkeers
problemen op : de buurtspoorweg Gent - Merelbeke vergde aan
zienlijke kosten wegens de verlenging in Gent tot het Zuidstation. 
Gentbrugge weigerde daarin zijn deel bij te dragen zolang er geen 
halte op de gemeente voorzien werd (RZ 30- 10-94) . Ook deze 
zaak sleepte geruime tijd aan vooraleer men tot een bevredigende 
oplossing kwam. 

Een verzoek van de NM "Les Railways Economiques" (Luik) om 
doortocht op de gemeente voor de elektrische trams van Gent werd 
ingewilligd op voorwaarde dat de lijn gelegd werd tot aan het 
station van Gentbrugge-Zuid (RZ 27- 1 -98) . 
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Enkele kleinere werken kunnen hier nog vermeld worden : de 
riolering der Bloemstraat, op 680 fr. geschat (RZ 1 2-4-97) . Voor 
het verwijderen van de pilaren vóór de ingang van het gemeente
huis, die hinderlijk waren voor de veiligheid der voetgangers, werd 
een krediet van 1 .050 fr. uitgetrokken (RZ 1 2-4-97) . De aanbe
steding van de riolering van een deel van de Rietgracht werd aan 
Adolf De Geyter, aannemer te Gentbrugge, toegewezen voor 
47 3 fr. 

Wanneer de riolering van de Moriaanstraat en de Gontrodestraat 
eindelijk aangevat werd zou Ledeberg dat voor zijn rekening nemen, 
daar de zijde van Gentbrugge nog niet bebouwd was; onze gemeente 
zou dan later haar deel terugbetalen aan Ledeberg (RZ 25-8-98) . 
Wat de verlichting betreft werd een voorstel van de NM Papeteries 
Gantoises, om de machtiging te bekomen de gemeente elektrisch te 
verlichten, verdaagd wegens de hoge kosten (RZ 2 1 - 1 2-97) . Daar
entegen werd de aanbesteding voor petroleumverlichting toegewe
zen aan Jan De Moerlooze-Van De Cotte, aannemer te Gent (Boule
vard van den Kleinen Dok 2 1 ) ,  deze zou voor gewone lampen 4, 7 et 
per nacht aanrekenen, met "Lampe Belge" 7 ,8 et. Achteraf weigerde 
De Moerlooze de uitvoering van de overeenkomst daar hij blijkbaar 
de zaak onderschat had. Daarop werd de openbare verlichting toe
vertrouwd aan Paul De Smet, Zwijnaardesteenweg 82 1 te Gent, 
mits 1 2,5 et per gewone lamp en 1 7  et per "Lampe Belge" en per 
nacht (RZ 25-8-98) , doch ingevolge de prijsstijging van de petro
leum moest men reeds een jaar later de overeenkomst aanpassen 
(RZ 20-9-99) .  

Het wegennet kon intussen verder uitgebreid worden . Een vraag 
van Wwe Blommaert om twee straten te openen tussen de Kapelle
straat en de Hospicestraat werd ingewill igd (RZ 22-6-98) , het 
betrof hier de Vredestraat en de Eendrachtstraat. 

Ook de vraag van Jules Lammens, senator, en van Edward Hebbe
lynck, notaris te Merelbeke, tot opening van twee straten werd 
goedgekeurd in RZ van 1 3-3-99, het ging om de Weidestraat en 
de verlenging van de Veldstraat. In dezelfde RZ werd beslist dat 
vanaf 190 1 de Hospicestraat "Gestichtstraat" zou heten. Eveneens 
werd de opening goedgekeurd van een straat (B36la en 540a) , die 
vraag ging uit van notaris De Neve voor de erfgenamen van 
Douairière Frederik de Kerkhove d'Exaerde (RZ 26-4-99) dat werd 
de latere W alstraat. 

Op het einde van het jaar rees voor de eerste maal het drinkwater
probleem op : de inwoners van Beek- en Veldstraat vroegen een 
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openbare pomp, doch volgens de Raad waren de eigenaars verplicht 
voor drinkwater te zorgen (RZ 2 1- 1 2-99) . 

Terloops kan nog gewezen worden op een nieuwe bediening, nl . op
zichter van werken en wegen ( jaarwedde 300 fr. ) ,  die toegewezen 
werd aan Polydoor van Hulle, tevens gemeenteontvanger en bouw
kundige (RZ 4-9-97) .  Die betrekking heeft echter slechts twee 
jaar bestaan, nl van 1 - 1-98 tot 1 - 1 - 1900. 

De vuilnisdienst werd zoals vroeger in twee loten aanbesteed, zo 
stellen wij vast dat in 1 893 de_ dienst was toegewezen aan Frans 
Lekens : l ste lot voor 774,80 fr. ,  het tweede lot aan Leonard De 
Buck voor 4 10,80 fr. In 1895  waren dat Alfons Beelens : 725  fr. 
en Frans Lekens : 4 1 0  fr. Om de vuilnisdienst te bevorderen werd 
een premie van 50  fr. per trimester aan de aannemer gegeven voor 
regelmatige goede dienst. 

In RZ 2-4-96 werd een reglement op de vuilnisdienst opgesteld 
waarin o.m. vergaarbakken in beluiken werden voorgeschreven. 
Bovendien mocht geen water van keuken of wasplaats in de 

.
goot 

worden uitgegoten, maar enkel in de rioolmond . Ook de uren van 
aanvang der ophaling werden vastgelegd : 5 u. 's zomers en 7 u. 
's winters. 

Van 1 - 1 -97 tot 3 1- 1 2-99 werd de dienst in zijn geheel aanbesteed 
bij Karel Levis tegen 1 . 300 fr. Regelmatig stellen wij daarna prijs
verhogingen vast; in 1900 28 fr. per week of 1 .456 fr. per jaar. 
In 1 903 : 1 .6 1 2  fr. 

Vanaf 1 - 1 -09 ging de aanbesteding naar René De Jonghe voor de 
volgende vijf jaar, tegen 1 . 600 fr. per jaar (RZ 29- 1 2-08) . 

Weerom voor vijf jaar vanaf 1 - 1- 1 4  stond Georges Fieremans, 
voerman te Gentbrugge voor de vuilnisdienst in, tegen 6.590 fr. 
(RZ 1 5 - 1 2- 1 3 ) .  

Politie 

Op 22-2-97 werd politieagent De Vuyst afgesteld wegens nalatig
heid in dienst. In zijn plaats kwam Camiel De Bruyker (geboren 
te Adegem op 27- 1 2-7 1 ) ,  politieagent te Gent. Jan Thienpont die 
ook zijn kandidatuur had gesteld bood daarna zijn ontslag aan als 
nachtwaker, in zijn plaats kwam Jan Baptist Verheyden (geboren 
te Laarne op 1 - 10-56) . 

Een derde plaats van nachtwaker, voor de Arsenaalwijk ( jaarwedde 
730 fr.) werd toegewezen aan Carolus Ludovicus Van Vlaanderen 
(geboren te Boekhoute 9-8-57)  (RZ 22- 1 2-9 ) .  
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DERDE RAAD 

De verkiezingen van 15-10-1899 brachten geen wijzigingen in de 
samenstelling van de gemeenteraad. 

Het politiekorps was samengesteld uit : 

Commissaris P. Claeys, 
twee veldwachters : Bruyneel en Hoste 
één politieagent : De Bruycker 
drie politienachtwakers : Diegenant, J .B.  Verheyden en C.L. Van 
Vlaanderen. 

De tweede vrijheidsoorlog of Boerenoorlog in 1899 uitgebroken 
tussen Engeland en Zuid-Afrika, veroorzaakte indertijd een inter
nationale beroering die ook in Vlaanderen grote weerklank vond 
zelfs in de Gentbrugse Gemeenteraad. Op 27-12-1900 richtte de 
Raad een verzoekschrift tot de Belgische Regering om bij de Engelse 
Regering aan te dringen een spoedig einde te stellen aan de oorlog 
met de Zuidafrikaanse Republiek. 

Het Bureel voor Weldadigheid had op het einde van 't jaar 
13.286,95 fr. achterstallige schuld aan de St.-Jozefskliniek, hetgeen 
een buitengewone toelage van de gemeente vergde (RZ 2-11-1900). 
De Raad koesterde dan ook argwaan ten opzichte van het Bureel in 
zoverre dat expert-boekhouder François uitgenodigd werd verslag 
uit te brengen over de boekhouding (RZ 30-5-02). Sedert 1896 was 
die boekhouding eerder slordig en waren onregelmatige bedelingen 
en betalingen gebeurd. Men kon zich afvragen of de al te talrijke 
uitgaven in geld niet strijdig waren met de geest van de wet, ook 
andere vragen rezen op in verband met de mogelijkheid van een 
degelijk nazicht. Volgens de Raad moest het Bureel ontbonden wor
den, maar om die onterende maatregel te milderen werden de leden 
verzocht binnen de acht dagen ontslag te nemen (RZ 26-6-02). 
Het Bureel daarentegen wenste uitleg in een schrijven dat onder
tekend was door A.  De Meulenaere, J .  De Kneef, I. De Noyette 
en E. Hallaert. Daarop besloot de Raad, het verslag Burvenich aan 
de leden van het Bureel kenbaar te maken (RZ 30-7-02). Onder
tussen had het Bureel voor Weldadigheid reeds op 23 mei het ont
slag van Charles Cornelus ( sekretaris-ontvanger) aanvaard, alsook 
het ontslag van August Dambruyne. De Raad betreurde dat geen 
strengere maatregelen konden genomen worden . Als nieuwe sekre
taris-ontvanger werd Oscar Van Eeckel benoemd, en ter vervanging 
van Dambruyne kwam nu Oktaaf Burvenich als lid in het Bureel 
(RZ 22-10-02). 
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In verband met de volksgezondheid dient vermeld dat de keurder 
van het slachtvlees, Van Driéssche, overleden, vervangen werd door 
Nicolaas Jozef Brennet, veearts te Ledeberg (RZ 19-3-03) ,  kort 
daarop nam deze ontslag, zodat in zijn plaats Leo Dubosquielle 
aangesteld werd, deze had het getuigschrift van vleeskeurder, 
reden waarom ook nu veearts Jan Van der Linden voor de buiten
gewone gevallen aangenomen werd. 

Een bijzonder feit treft ons wanneer een ongustig advies uitgebracht 
werd door de Raad op een verzoek van Emiel en Jozef Hullebroeck 
om een toelage voor een kunstreis in den vreemde (RZ 8-4-02) ; 
drie weken later werd dat verzoek definitief af gewezen. Daartegen
over vernemen wij dat een stoet van de herbergiersbond die 500 fr. 
kostte, voor de helft zou betoelaagd worden, "indien de ·stoet ernstig 
zou zijn" (RZ 19-3-03) . 

Urbanisatie 

Reeds bij het begin van de twmt1gste eeuw kan men aanvoelen 
hoe, weliswaar in beperkte mate, het groen opgeofferd werd aan 
de uitbouw van de straten, zo werden de wilde kastanjes langs de 
"Spoorwegboulevard" (heden Leo Tertzweillaan) openbaar ver
kocht (RZ 1 8- 1 2-0 1 ) .  Verder werden een vijftigtal straatnaambor
den besteld in geëmailleerd ijzer (systeem Blum-De Coster). In 
Kerk- en Ongerijstraat werden boordstenen geplaatst (op kosten 
van de aanpalende eigenaars) en de weg vaa de Van Ooststraat naar 
het brugje over de Schelde (nabij de Pontstraat) werd geplaveid. 

In RZ van 1 1 -6-02 werd de Van Dyckstraat geopend. 

Voor het aanleggen van de Bassijnplaats werd grondafstand ge
vraagd aan het Rijk; die transaktie kon zonder kosten voor de 
Gemeente gebeuren op voorwaarde dat er een openbare tuin zou 
aangelegd worden (RZ 29- 10-03) . Voor de verbreding van de 
Schelde moest echter overgegaan worden tot aankoop van grond 
tegen 1 fr. per m2• 

Langs de _zijde van de Veldwijk werden voetpaden en boordstenen 
geplaatst. Eveneens in de Veldwijk werd de opening van drie 
nieuwe straten gevraagd door Jules Lammens, oud senator (Gent) 
Alfons Hebbelynck, notaris en burgemeester van Merelbeke Desi
deer De Naeyer, notari� te Gent en Isidoor Eggermont, legatieraad -
heer (RZ 1 7-9-03) . Het betrof de Weidestraat, de Ploegstraat en 
de W alstraat. 
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Rond de eeuwwisseling brak het gebruik van elektriciteit te Gent
brugge door. Voor de straatverlichting kon een kontrakt af gesloten 
worden met de Compagnie Générale de Tractiön Electrique sur les 
voies navigables (RZ 30-5-01). Voor de huisverlichting vroeg 
Emiel T. Mertens, elektro-werktuigkundige de gemeentewegen te 
mogen gebruiken voor de elektrische leidingen, met een monopolie 
van 3 3 jaar. Die overeenkomst werd goedgekeurd in RZ van 
7-5-03 evenals een reglement dienaangaande (RZ 22-7-03). 

Politie 

Een vierde nachtwaker werd aangesteld : Van den Bulcke (RZ 
27-12-1900). Het volgend jaar wanneer Van Vlaanderen ontslagen 
werd wegens slecht uitoefenen van zijn dienst werd Van Lancker 
gekÓzen (RZ 23-10-01), hij was geboren te St.-Denijs-Westrem 
(19-3-77). Bovendien nam nachtwaker Jan Verheyden ontslag en 
werd voor drie maanden vervangen door Remi De Schaepmeester 
vanaf 1-12-02. 

Het volgend jaar werden nog twee nieuwe politienachtwakers be
noemd in RZ van 22-7-03, nl. Dominicus Maes en Henri Claeys 
(vanaf 1-8703). 

Dat de verkeersveiligheid toentertijd andere eisen stelde dan heden 
ten dage, blijkt uit de ongevallen veroorzaakt door kinderen en 
lieden die achteraan op rijdende bierwagens wilden springen. Om 
dat te vermijden bepaalde men bij politiereglement dat voortaan een 
persoon op het gedeelte achter de achterste wielen moest plaats 
nemen (RZ 30-7-82), het betreft hier de lange platte wagens waar 
een rij biertonnen op geplaatst werden, een soort wagen die reeds 
vóór de tweede wereldoorlog uit het verkeer verdwenen was. 

Een gunstig advies voor een derde onderpastoor (Center) werd uit
gebracht in RZ van 28-3-1900, terwijl op het einde van dat jaar 
een toelage van 120 fr. voorzien werd voor een voetpad rondom 
de kerk van het Center (RZ 2-11-1900). Op 10-11-02 werd het 
plaatsen van de elektrische verlichting in dezelfde kerk goedge
keurd. 

VIERDE RAAD 

Op 18-10-1903 hadden nieuwe verkiezingen plaats. Deze brachten 
een lichte wijziging, nl. Jan Furnière en Gustaaf Van Oostende 
moesten de plaats ruimen voor Jules De Bruycker en Armand De 
Meulenaere. 
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Een eigenaardig incident had zijn weerklank in de Gemeenteraad : 
op 8 februari had een blijkbaar onregelmatige loting plaatsgehad 
te Ledeberg. Voor 315 lotelingen waren slechts 291 loten in de 
trommel. 's Namiddags moesten de 24 overblijvenden terugkeren, 
allen waren toevallig inwoners van Ledeberg en de helft ervan trof
fen een gunstig nummer. Een algemeen protest rees op tegen deze 
loting die door de bevolking als bedrieglijk bestempeld werd. In RZ 
van 11-2-04 sloot de Gentbrugse Raad zich openlijk bij dat protest 
aan. 
In diezelfde Raadszitting ging men over tot de oprichting van 
commissies. Het besturen van de steeds groeiende gemeente met de 
toenemende problemen maakte het noodzakelijk dat de te nemen 
maatregelen vooraf door een beperkte en bevoegde groep gemeente
raadsleden werden onderzocht vooraleer in de vergadering een be
slissing genomen werd. Zes commissies werden aldus geïnstalleerd: 
1. Betwistbare, financiën en politie. 
2. Onderwijs. 
3. Openbare werken. 
4. Openbare verlichting. 
5. Feesten, Handel en landbouw. 
6. Openbare Weldadigheid en Sociale Werken. 
Kort na de verkiezingen is het de meest geschikte rijd om belastings
verhogingen door t� voeren, vermits het geheugen der kiezers de 
gelegenheid geboden wordt tot vergeten nog vóór de volgende 
verkiezingen in aantocht zijn. Zo ook nu in de RZ van 6-10-04 
werden ter vereenvoudiging en tevens verhoging volgende belastin
gen ingevoerd : 
58 opcentiemen op het principaal der grondbelasting; 
58 opcentiemen op het principaal der personenbelasting; 
25 opcentiemen op het patentrecht. 
Ingevolge het overlijden van de raadsleden De Meulenaere en 
Vervalcke werd een voorstel tot buitengewone gemeenteverkiezin
gen gedaan doch afgewezen door de Raad (RZ 14-2-05). 

Bureel voor Weldadig heid 

Deze instelling had weer aanzienlijke achterstallige schulden te 
betalen, zodanig dat het Gemeentebestuur zich verplicht zag een 
buitengewone toelage van 20.358,60 fr. toe te kennen (RZ 
14-4-04). Ook op 25-10-05 moest, wegens ontoereikende geld
middelen opnieuw een bijzondere toelage van 1.000 fr. ter be
schikking gesteld worden. 
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Nieuwe leden : de overleden A. De Meulenaere werd vervangen 
door Emiel Maertens, bloemist (RZ 14- 1 2-04) . Burvenich die de 
gemeente verlaten had moest ontslag nemen als lid van het Bureel, 
in zijn plaats kwam Bonne, terwijl de overleden Jan De Kneef 
vervangen werd door Alfons Audoor (RZ 2 3- 1 0-06) . Op 28- 1 2-07 
kwamen in de plaats van Maertens en Audoor, ontslaggevers, rid-

. der Gustaaf Lefevere de Tenhove en Karel Hoste. 

Inzake volksgezondheid past het wel in verband met de toenmalige 
huisvesting het politiereglement op de woonhuizen te vermelden 
waarbij bepaald werd dat omwille van de openbare gezondheid en 
zedelijkheid in huizen met kadastraal inkomen van minder dan 
300 fr. slechts één gezin mocht gehuisvest zijn (RZ 1 1 -2-04) . 

Op 14-2-05 werd als keurder voor het slachtvlees Leo Créteur, 
Rijksveearts te Merelbeke verkozen. 

Urbanisatie 

Voor de zoveelste maal s�onden grote uitgaven in het vooruitzicht : 
Gezondmaking van Bassijnplaats en Scheldekant: 30.000,- fr. 
Plaveien van een deel der Gontrodestraat: 2 .650,- fr. 
Herplaveien Magerstraat: 4.000,- fr. 
Riool Brusselsesteenweg: 1 2 .200,- fr. 
Riool Mellestraat: 10 .850,- fr. 
Lijkhuis (reeds in '96 ter sprake gebracht) : 1 . 300,- fr. 
Openbare pomp en' artesische put Veldstraat (zie '99) : 1 . 5 7 3 ,- fr. 
Plaveien en riool Moriaanstraat (deel Gentbrugge) : 6.279,79 fr. 
Klas jongensschool: 5 . 5 20,- fr. 
Buitengewone toelage Bureel �eldadigheid: 20. 3 58,60 fr. 

(RZ 14-4-04) . 

Hiervoor werd aan een lening bij het GK gedacht met 66 jaarvor
deringen. Intussen werd de pomp in de Veldstraat geplaatst door 
L.B. Dockers uit Antwerpen. 

Op 1 3-2-07 stonden weer verbeteringswerken op de agenda: nl. 
riolering en bestrating: Kerkstraat, Ongerijstraat, Oude Brusselse 
weg, Gontrodestraat, Zwartierstraat, Rietgrachtstraat, Heidestraat, 
Kapellestraat, Mellestraat, Bloemstraat, Leemstraat, IJzerenweg
laan, Statieplein, ]. de St.-Genoisstraat, samen vereiste dat een 
lening van 1 3 1 .000 fr. De aanbesteding gebeurde bij Maurice 
Orlans, Stropstraat 1 30 te Gent voor 1 32 .38 1 ,37 fr. (RZ 1-7-07 ) .  

Wat de elektrische tramwegen betreft, diende de vergunning tot 
Gentbrugge-Zuid vernieuwd te worden. De Gemeenteraad keurde 
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die goed op voorwaarde dat de 5 et toeslag voor de rit op het grond
gebied van Gentbrugge en Ledeberg zou worden afgeschaft (RZ 
28- 1 1 -06) . Deze voorwaarde schijnt niet in acht genomen te zijn, 
want tot omstreeks de dertiger jaren werden nog toeslagbiljetten 
afgeleverd. 

Politie 

Na het overlijden van commissaris P. Claeys werd Camiel De 
Bruycker op die plaats benoemd. Zijn bureel en woning moesten 
op de Arsenaalwijk gevestigd zijn (RZ 1 3- 1 2-05) .  Hij zou vanaf 
1 - 1-06 zijn functie waarnemen. In de plaats van De Bruycker als 
politieagent kwam Jan Frans Rachters, deze was geboren te Puurs 
op 3- 1-85 (RZ 23-5-06) . Wanneer politienachtwaker M. Claeys 
zijn ontslag aanbood kwam Camiel Van àen Hove (geboren te 
Zaffelare 14- 1-83) vanaf 1 -8-06 in dienst (RZ 26-7-06) . Nog twee 
andere nachtwakers namen ontslag : K. Diegenant en D. Maes, die 
vervangen werden door Albin Fouquet (geb. te Ledeberg 27- 1 -8 1 )  
en Leon Impens (geb. te Heusden 25 -2-85 )  (RZ 28- 1 1-06) . 

Die afwisseling van nachtwakers schijnt erop te wijzen dat de 
dienst niet bijzonder aantrekkelijk was, en laat ons vermoeden dat 
hier de reden lag waarom de Raad besloot aan de nachtwakers een 
afgerichte hond te geven om hen 's nachts te vergezellen. Commis
saris De Bruycker kreeg de opdracht de hond te onderhouden, te 
voeden en af te richten tegen een vergoeding van 1 .003,7 5 fr. per 
jaar (RZ 2-5-07) . 

Een nieuwe politieagent werd aangesteld die in de Veldwijk moest 
wonen : Arthur Vermeulen (geb. te Brugge 4-9-7 6) . Dat gebeurde 
op aandringen van de bestuurder der maatschappij voor de open
bare verlichting die daartoe 2 .000 fr. per jaar zou afstaan aan de 
gemeente (RZ 5-6-07) .  Wanneer nachtwaker Fouquet ontslagen 
werd wegens zijn tekort schieten in de dienst en het opruien van 
anderen, werd op die plaats Edmond Meersscha�t (geb. Munte 
1 2-4-68) benoemd (RZ 6- 1 1 -07) .  

VIJFDE RAAD 

Met de verkiezingen van 20- 10-07 kwamen heel wat wijzigingen 
in het Gemeentebestuur. Bovendien zou burgemeester Block lecht 
één jaar deze Raad voorzitten, hij overleed nl. op 1 april 1909. 
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De samenstelling van de nieuwe Raad was als volgt : 

Ed.mond Block, burgemeester (tot 1 8�4-09) 
Maurice Verdonck, burgemeester vanaf 23-7-09 
Camiel Lippens, bood zijn ontslag aan als schepen 
Lodewijk Van Reysschoot, schepen i.p.v. Lippens (voor 4 jaar) 
Gustaaf Lefevere de Tenhove, schepen i.p.v. Van Reysschoot (8 j.) 
Eugeen Bonne 
Karel Hoste 
] ules De Bruycker 
Jan Furnière 
Arthur Van Laethem 
Theofiel De ] aegher 
Alfons - Biebuyck (overleed 20- 10- 1 9 1 0) ,  werd vervangen door 
Emiel Van Sweden 

Deze Raad besloot tot aankoop van een huis voor de politiediensten 
( 12 . 735 ,24 fr.). 

Een belastingsreglement op de werklieden bij werkgevers met min
stens vijf werklieden, werd goedgekeurd. Ook wenste de Gemeente 
een heffing van 3,5 % op het kadastraal inkomen, achteraf werden 
daarvan ontslagen, de eigenaars van één enkel huis dat zij zelf be
woonden, met minder dan 50  a en een K.I . minder dan 1 2 5  fr. 
(RZ 9-6-08) . 

Rond deze tijd vernemen wij ook ingevolge de ontwikkeling van 
de Arsenaalwijk het verzoek om in die wijk een postkantoor op te 
richten (RZ 1 1 -08-08) . 

De opening van een nieuwe straat werd aangevraagd op de gronden 
van Mevr. Maurice Van Heuverswijn-De Smedt, de latere Verbroe
deringstraat (RZ 5 - 1 1 -08) . 

Omwille van herhaalde klachten over diefstallen op het kerkhof 
gepleegd, er werden namelijk aluminiumkettingen als verbinding 
tussen paaltjes die grafperken omgaven ontvreemd, werd tot het 
bouwen van een muur omheen het in '96 uitgebreide kerkhof 
besloten, het werk werd uitgevoerd door Raymond Goetgeluck, 
aannemer te Gent voor 1 1 .798 fr. (RZ 24-7-09) .  

Reeds vroeger was een houten afsluiting tussen kerkhof en tuin 
der pastorie gebouwd door Surmont, houthandelaar te Gentbrugge, 
voor een lengte van 45,5 m betaalde men toen 499,50 fr. (RZ 
29- 1 2-08).  

Dat de tijden grondig veranderd waren, blijkt uit de, bijna sym
bolische, verkoop van oude lantaarns en petroleumlampen van de 
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openbare verlichting. Ook oude schoolbanken en stoelen kwamen 
onder de hamer van deurwaarder Aloïs Van Pottelberghe uit 
Ledeberg. De verkoop bracht 280 fr. op (RZ 1 5-4-09) . 

Na het overlijden van de burgemeester eiste de antiklerikale groep 
het burgemeesterschap op; als argument lieten zij gelden dat op 
de 1 2  Raadsleden 6 liberalen en één progressief zetelden. Nadat 
Bonne, voorgesteld door De Jaegher, afgewezen was, werd Maurice 
Verdonck aanvaard (RZ 4-6-09) . 

In diezelfde zitting werd nog Ernest Patoor als lid van het Bureel 
voor Weldadigheid verkozen als opvolger van de overleden Emiel 
Hallaert. Een maand later (RZ 24-7-09) had de aanstelling van 
Maurice Verdonck als burgemeester plaats. Men stemde een toelage 
van 1 .000 fr. voor zijn inhuldiging die gepaard ging met een 
bloemenstoet en andere feestelijkheden. 

Dat het niet aan mogelijkheden tot feestvieren ontbrak kunnen 
wij afleiden uit het feit dat Gentbrugge.in die tijd over drie muziek
maatschappijen beschikte, nl. "De Neerschelde'', "De Liberale Har
monie" en "Arbeid en Vreugde". 

GENTBRUGGE TIJDENS HET BURGEMEESTERSCHAP 
VAN MAURICE VERDONCK 

EERSTE RAAD 

Met de nieuwe burgemeester kwam een nieuwe stijl bij het bestuur 
der gemeente in zwang. Zo werd bij het overlijden van Alfons Bie
buyck vrijaf gegeven aan gemeentebedienden en scholen op de dag 
der uitvaart, nl. maandag 24 oktober 19 10.  Terwijl de Raàd in 
korps de begrafenis zou bijwonen. 

In de plaats van de overledene kwam Emiel Van Sweden in de 
Raad zetelen. Deze was geboren te Rijsel op 8-9- 1876 uit Belgische 
ouders, en woonde in de Kerkstraat 1 56 (RZ 22- 10- 10) . 

Ook bij het overlijden van Camiel Lippens, raadslid sedert 1887 en 
meer dan 20 jaar schepen werd op de dag der uitvaart vrijaf voor 
de scholen gegeven, terwijl 's voormiddags de burelen gesloten 
waren (RZ 8-9- 1 1 ) .  

Tot hiertoe had' de gemeente slechts een sekretaris die moest instaan 
voor het administratief werk. In RZ 14-4- 10 werd een bediende be
noemd Georges Van Oostende, zoon van de sekretaris. 
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Voor het sekretariaat werd een schrijfmachine aangekocht, prijs 
600 fr.; vanaf dat ogenblik merken wij met tussenpozen, gedeelten 
van de raadsverslagen die getypt werden. Ook een draagberrie 
(400 fr.) werd aangeschaft (RZ 20-2- 1 1 ) .  

Voor de kermissen werd een kiosk op wagen best�ld bij Henri 
lybaert, aannemer Kerkbrugge Evergem, en op 20 en 2 1  mei 
19 1 1  werd de velodroom geopend, de gemeente gaf te dier gelegen
heid een toelage van 100 fr. aan de fietsersclub "les Infatigables". 

Dat tegen de nieuwe burgemeester ook reaktie kwam blijkt uit de 
naamloze vlugschriften die tegen hem verspreid werden, zo lezen 
wij dat in RZ 20-2- 1 1  de vraag gesteld werd welke maatregelen 
daartegen konden genomen worden. 

Een dienst voor lijkenvervoer werd ingericht (RZ 27-9- 10) en een 
tarief voor de verschillende begrafenisklassen uitgestippeld. 

Urbanisatie 

Einde 1909 kwam de verbetering van de Naeyerdreef ter sprake. 
Wegens het feit dat deze dreef gebruikt werd door de vele werk
lieden van het Arsenaal moest ze met sintels belegd worden en 
van drie lampen voorzien. Achteraf nam erenotaris De Naeyer 
het sintelen voor zijn rekening. Toelating tot het openen van drie 
straten werd toegestaan aan dhr. en mevr. Gustave Joski-lepreux 
(RZ 7-4- 10) dat werden de latere Toeffaert-, Mortier- en Delaruye
straat. 

Gedeeltelijke voetpaden werden voorzien op de Brusselse steenweg, 
de St.-Eligiusstraat, Bruiloftstraat en St.-Genoisstraat (RZ 1-6- 10) .  
Ook de plaveiing van de Heidestraat werd uitgevoerd tegen 10 .400 
fr. door Petrus Mertens, aannemer te Zwijnaarde (RZ 20-2-- 1 1 ) .  

Een politieverordening verplichtte voortaan tot de afsluiting vain 
de eigendommen langs de openbare weg (RZ 27-9- 10) .  

De overstromingen in de Veldwijk bleven een narigheid voor de in
woners van die wijk. De slechte toestand van de riool die de Riet
gracht verving en te Ledeberg niet bijtijds gereinigd werd, was 
volgens de Raad de voornaamste oorzaak (RZ 16- 1 1 - 10) .  Het 
volgend jaar besloot de Raad een som van 1 .000 fr. te besteden 
aan de schadeloosstelling van de inwoners en een ontlastingsriool 
te laten aanleggen (638 fr.) waarbij Ledeberg uitgenodigd werd 
de helft van de kosten te dragen (RZ 20-7- 1 1 ) .  
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Tenslotte werd nog gunstig advies verleend tot verlenging van de 
elektrische tramlijn tot Melle (RZ 12-9-11). 

Voor de brandweer was men op de diensten van de stad Gent aan
gewezen. Daarvoor betaalde Gentbrugge vanaf 1911 jaarlijks een 
som van 2.000 fr. (RZ 1-6-10). 

Politie 

Weer vallen enkele wisselingen in het korps der nachtwakers te 
vermelden : Camiel van den Hove nam ontslag en werd vervangen 
door Emiel Vervynck (geb. Landegem 7-9-7 4) (RZ 9-6-08). Wan
neer deze op zijn beurt ontslag nam werd een examen uitgeschreven 
voor de opengekomen plaats (RZ 24-6-09). De geslaagde was 
Karel Lodewijk Van Kerckhove (geb. St.-Amandsberg 8-5-81) 
(RZ 26-8-09). Deze nam op zijn beurt ontslag en werd opgevolgd 
door Jozef Carprieux (geb. Gent 29-6-85) (RZ 15-11-09). Maar 
wanneer deze laatste zijn dienst verliet om naar Frankrijk te trekken 
(RZ 8-8-10) kwam Jozef Raymond Van Elders (geb. Balegem 
14-12-79) in dienst. 
Intussen werd het besluit genomen een politiebureel op de Arsenaal
wijk in te richten (RZ 26-11-08). Bovendien werden vijf politie
honden aangeschaft waarvan het onderhoud 2,75 fr. per dag kostte 
(RZ 26-08-09) en werd ook een bestendig politiebureel in het 
gemeentehuis ingericht (RZ 27-9-09). 

Op 20-7-11 werd opnieuw een nachtwaker aangesteld : August' Van 
der Donckt die dezelfde funktie te Gent had uitgeoefend. Integen
deel kon Remi De Schaepmeester geen nachtwaker blijven wegens 
geestesstoórnissen en werd hij als werkman aangesteld. 

Sociale toestand 

De toenmalige werkloosheid drukte eveneens op het budget der 
gemeente. Een buitengewone toelage van 1.000 fr. werd aan het 
werklozenfonds geschonken (RZ 11-8-08). In zulke omstandig
heden is het begrijpelijk dat heel wat mensen de handen uit de 
mouwen staken en op eigen initiatief een bron van inkomsten 
zochten, onder vorm van leurhandel. Het gemeentebestuur nam 
deze toestand te baat tot het opstellen van t:en belastingsreglement 
op het leuren : 
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Maurice Justin VERDONCK 

o Gent 4- 12 - 1873  
t Cannes 1 7-6- 1 943 
Burgemeester van 24-7-1909/ 3 1 - 1 2- 1926 

Het kan wellicht belang hebben hier even de lonen bij het begin 
van de twintigste eeuw te vermelden . De minimumuurlonen voor 
de werken door de gemeente in aanneming gegeven werden in 
RZ van 2-5-07 als volgt voorgeschreven : kasseiers : 49 et; metse
laars : 40 et; steenkappers : 42 et; schrijnwerkers, timmerlieden : 
43 et; voerlieden : 36 et; aardewerkers : 36 et; kasseidieners en 
stampers : 36 et; metserdienders : 36 et; plafonneerders : 44 et; 
schilders : 36 et; schaliedekkers : 38 et; helpers schaliedekkers : 
3 3  et; vloerders : 40 et. 

In RZ van 20-7- 1 1  wordt vermeldt dat de houtbewerkersbond in
schrijving in de lastencohieren vraagt van de volgende minimum
lonen : metselaars : 44 et; dienders : 3 7 et; timmerlieden en schrijn
werkers : 47 et; toupileurs : 54 et; mekaniekschavers : 36 et; meka
niekzagers : 40 et. Bovendien werd een verhoging van 2ct gevraagd 
in 1 9 1 2  en van 1 et in 1 9 1 3 .  In 1 9 1 2  waren de lonen als volgt 
(RZ 1 1-3- 1 2) : kasseiers : 5 3 et; helpers : 40 et; vloerders : 44 et; 
helpers : 38 et; aardewerkers : 42 et; voerlieden : 46 et; afbrekers : 
42 et; baggeraars : 5 1  et; helpers : 38 et; metselaars : 46 et; dien-
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ders : 39 et; schrijnwerkers : 49 et; schilders : 43 et; hout- en 
marmerschilders : 48 et; glazeniers : 50  et; loodgieters : 46 et; 
helpers : 39 et; plafonneerders : 50 et; boekbinders : 41 et; letter
zetters : 44 et; drukkers (enkele pers) : 44 et; dubbele pers : 49 et; 
drukkers (cylinders) : 27 et; margeerders t:n pointeerders : 29 et; 
rechtstreeks tewerkgestelde arbeiders : 3 fr. per dag. 

TWEEDE RAAD 

Op 1 5  oktober 19 1 1  hadden gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Weer stellen wij een wijziging vast. Vijf nieuwelingen deden hun 
intrede. De nieuwe Raad zag eruit als volgt : 

Maurice Verdonck, burgemeester 
Gustaaf Lefevere de Tenhove, schepen 
Eugeen Bonne, schepen 
] an Furnière 
Arthur Van Laethem 
Theof iel De ] aegher 
Emiel Van Sweden 
André Snoeck 
Leo T ertzweil 
Desideer T oeffaert 
Henri D'Haese 
Raymond De Gos 
Hendrik Mortier 

Deze Raad die haar eerste zitting hield op 3 januari 1 9 1 2  zou ook 
de eerste wereldoorlog doormaken en pas af gelost worden op 2 juli 
192 1 .  

Daar Bonne wegens beroepsbezigheden moeite had al zijn verplich
tingen als schepen na te komen, bood hij zelfs op een bepaald 
ogenblik zijn ontslag aan dat achteraf ingetrokken werd. Maar 
intussen had Toeffaert de attributies tot zich getrokken waardoor hij 
in konflikt kwam met schepen Lefevere die weigerde als ambtenaar 
van de Burgerlijke stand op te treden (RZ 1 4- 1 0- 1 2 ) .  De Minister 
van Binnenlandse Zaken moest tussenbeide komen . De Raad die 
het ontslag van Bonne had gewenst werd nochtans teleurgesteld 
daar de intrekking bij deurwaardersexploot tijdig was gebeurd en 
erkend door de Bestendige Deputatie. 

De Raad die nu aan het bewind was bestond uit 8 liberalen 3 o ia

listen en 2 katholieken (Gemeentewelzijn) . Wij stellen dan o k 
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regelmatig vast dat de begrotingen en rekeningen van de kerk
fabrieken ongunstig geadviseerd werden steeds onder voorwendsel 
dat ontvangsten en uitgaven niet duidelijk waren . Ook op andere 
terreinen kwam de overwegende geestesgesteldheid tot uiting zoals 
wij elders zullen kunnen vaststellen. 

In  het Bureel voor Weldadigheid werd Lefevere de Tenhove ver
vangen door Henri Mortier (RZ 1 3- 1 - 1 3 ) en Charles Hoste, ont
slaggever, door Desideer Toeffaert (RZ 20-2- 1 3 ) .  

Dr. Leon Pierre die op 3 1 -8- 1 2  overleden was werd vervangen 
door Dr. Raymond Burvenich .als geneesheer van het Bureel (RZ 
7-6- 1 3) . 

In 1 9 1 2  was de Veldwijk deerlijk geteisterd door typhus en in RZ 
van 2-9- 1 2  werd hulde gebracht aan Dr. Van de W eghe, voorzitter 
van het plaatselijk Comité voor Openbare Gezondheid wegens zijn 
ijver bij het uitbreken van de ziekte om de uitbreiding ervan tegen 
te gaan. 

Als maatregel tegen de besmettelijke ziekte besloot men dan ook 
tot de reiniging van het rioolnet, ten bedrage van 6.05 5 , 56  fr. waar
van 2 .058,38 fr. voor Gentbrugge en 3 .997 , 18  fr. voor Ledeberg. 

Urbanisatie 

Verbeteringswerken werden uitgevoerd aan de Heidestraat, Klok
straat, Oude Brusselseweg en Magerstraat door Camiel De Poorter, 
aannemer te Evergem voor 18 .7 3 1 ,65 fr. (RZ 26-3- °1 2 ) .  

Voetpaden werden aangelegd in de Pomstraat (RZ 26-3- 1 2) ,  in 
de Kerkstraat, Ongerijstraat, Van Dyckstraat, Klokstraat en Kapel
lestraat (RZ 1 7-5- 1 2) .  Verder moest de J. de St.-Genoisstraat op
nieuw geplaveid worden ( 3  7 . 500 fr. )  daar het voorheen gebeurd 
was met afval van de Brusselse steenweg. De aanbesteding sleepte 
aan tot 8-7 - 14, zodat de oorlog de zaak verdaagde. Wat de open
bare verlichting betreft werd besloten de inrichting Emiel T. Mer
tens voor openbare en private verlichting over te nemen, ingevolge 
het vroeger gesloten kontrakt (RZ 7 -6- 1 3 ) .  

Van de noodzakelijkheid van een postkantoor was men zich reeds 
geruime tijd bewust, het is dan ook niet te verwonderen dat men in 
RZ 1 2-9- 1 3  hoort aandringen om een postkantoor in het station 
van Gentbrugge-Zuid in te richten . Omstreeks de tijd van de we
reldtentoonstelling drong het besef door dat het voortbestaan van 
het station Gent-Zuid twij felachtig was. Van ons gemeentebestuur 
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ging dan ook de wens uit tot behoud van genoemd station ten 
bate van de Gentbrugse bevolking die een grotere afstand naar het 
St.-Pietersstation zou moeten afleggen, hetgeen bovendien hogere 
onkosten voor onze nijveraars zou meebrengen, aldus was de rede
nering van ons Gemeentebestuur (RZ 1 3-6- 14) . Wellicht heeft 
de oorlog de gang van zaken enkel wat vertraagd. 

Politie 

Wegens het overlijden van Rochters en bovendien omwille van de 
bevolkingstoename werden drie politieagenten benoemd : Leon Im
pens, August Van der Donckt en Jozef Raymond Van Elders, alle 3 
waren politienachtwaker en werden nu politieagent (RZ 2-9- 1 2 ) .  
Er dienden dus ook nachtwakers benoemd nl. : Pieter Van den 
Bogaert (nachtwaker te Gent) en Constantinus Lammens ( fabrieks
werker te Oostakker) (RZ 14- 1 0- 1 2) .  Toen nachtwaker Lammens 
zijn ontslag aanbood kwam Emiel Wissock in zijn plaats (RZ 
1 3- 1 - 1 3 ) .  Het geval Impens, die weduwnaar geworden was met 
vier kinderen, en een hulpgeld bekwam van 25  fr. per maand, is 
wel een voorbeeld hoe men indertijd zulk sociaal probleem aan
vatte (RZ 1-9- 1 3 ) .  Eindelijk moest ontslaggever Edmond Meers
schaut, nachtwaker, vervangen worden door Jules De Vos (RZ 
23-6- 1 4) .  

Belastingen 

De belasting op het K.I .  werd verhoogd van 3 ,5  % naar 5 % ; niet
tegenstaande het gemeentebestuur 7 % had gewenst (RZ 22-9- 1 3  
en 4-2- 14) . Naast de buitengewone opcentiemen op de grond
belasting en op de personenbelasting kwamen nu ook 10 buiten
gewone opcentiemen op de inkomsten en wezenlijke winsten i.p.v. 
de opcentiemen op het patentrecht voor Naamloze Vennootschap
pen. Een teken van de nieuwe tijden : op de cinematografische ver
toningen werden 2 5  opcentiemen geheven (RZ 4-2- 14) . 

GENTBRUGGE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 

Op 5 augustus 19 14, de dag na het uitbreken van de oorlog erd 
om 10  u. de Gemeenteraad bij hoogdringendheid samengeroepen 
voor de bespreking van de toestand tengevolge van de oorlog. Men 
besloot : 
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1 .  Een Comité samen te stellen om in de ellende die de werkers
bevolking te wachten stond te voorzien. 

2 .  De uitgaven voor de feesten op te schorten en het aldus uitge
spaarde geld te gebruiken om de noodlijdenden te hulp te ko
men. 

3 .  Een lening op korte termijn aan te gaan om de schulden, 
ingevolge de oorlog, te kwijten. 

Op 14 augustus werden gelukwensen en dankbetuigingen aan 
burgemeester Braun van Gent gestuurd "voor de waardige en 
vaderlandslievende wijze waardoor hij ertoe gekomen was de Duitse 
troepen te doen afwijken van de Gentse agglomeratie na de ver
schrikkelijke bedreigingen van Generaal von Boehn".  

In diezelfde zitting werd bevolen dat de herbergen om 10  u. ' s  
avonds moesten gesloten zijn terwijl verbod werd uitgevaardigd 
tot verkoop in het klein van alkoholische dranken andere dan bier 
en wijn .  Bovendien werd het gebruik van fietsen verboden ( fietsers 
waren door hun dolle vlucht aanleiding tot paniek onder de bevol
king) . 

Bonne die op 20 augustus de gemeente verlaten had_ werd af gesteld 
als schepen op 30- 10- 1 4  en vervangen door D. Toeffaert (geboren 
te Gent 1 5 -9- 1845 ) .  

De ganse duur van de oorlog stond de gemeenteraad steeds voor 
geldelijke moeilijkheden, voortdurend moest men leningen aan
gaan om de kost�n te dekken die de opeisingen en de steun aan 
de behoeftigen meebrachten, daarbij kwamen nog de personen wier 
steun door de oorlog was ontnomen door vader of zoon die in het 
leger streed. Derhalve vroeg Gentbrugge aan de stad Gent een 
wekelijks voorschot van 10.000 fr. (RZ 25 - 10- 1 4) en op 30 
november een lening van 100 .000 fr. tegen 3 % , voor de opeisin
gen. Door de Duitse overheid werden Gentbrugge, Ledeberg en 
St.-Amandsberg als één geheel beschouwd met Gent, zodat vele 
maatregelen van de Gemeenteraad op Gent waren afgestemd. Zo 
werden taksen op het bier, op de identiteitsverklaring en op de 
legalisaties ingevoerd, evenals het plaats- of liggeld voor schepen 
(0,7 5 fr. per ton) . 

Op 1 2  juni ' 1 5  vroeg Gentbrugge een lening van 500.000 fr. bij het 
GK. Per maand had de gemeente zo maar 72 .463 fr. nodig. Voor 
het eerste kwartaal van ' 1 6  was een lening van 250 .000 fr. nodig 
(RZ 8- 1 2- 1 5 ) .  
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Politie 

Bij het begin van de oorlog waren leden van het politiekorps opge
roepen voor legerdienst, zodat tijdelijke politieagenten aangesteld 
werden, tegen 3 ,50 fr. per dag : Karel Hoste, · Frederik Martin, 
August Beckers, Jozef Praet, Camiel Broget, Maurice }oliet (sedert 
9-8- 1 4) ;  vanaf januari ' 1 5  : Polidoor Bogaert en Gustaaf Slee
waegen. Zij werden benoemd voor de duur van de oorlog. Op 
1 1- 5 - 16  kwamen daar nog bij : Désiré De Munter en Charles Block. 
Wegens insubordinatie deden zich moeilijkheden voor met Frede
rik Martin en Karel Hoste, die ontslagen werden. Twee nieuwe 
agenten kwamen in hun plaats : Gustaaf Van de Velde en Frans 
De Meter (RZ 1 1 - 1 - 1 7 ) . 

Sociale maatregelen 

Naast het werklozenfonds waaraan men regelmatig kredieten 
schonk, werd een V oedings- en Kledingswerk in het leven geroepen 
dat later opgenomen werd in het Centraal Bestuur voor Hulp en 
Onderstand. Daarnaast was nog een "Raad voor Inzameling van 
pakjes àan Gentbrugse krijgsgevangenen" werkzaam, waarin twee 
leden van elke partij zetelden (gesticht RZ 1 3-8- 1 5 ) .  

Wegens de lange duur van de oorlog volgden in 1917  nieuwe 
maatregelen : inrichting van een centrale keuken voor de voeding 
der inwoners, gevestigd in de Cottonière . de l'Escaut (RZ 14-3- 17 ) ,  
de  kosten voor de inrichting bedroegen 1 .890 fr. De voedselvoor
ziening vergde bovendien de aanstelling van 1 8  politieveldbewa
kers (dagloon : 3 ,50 fr. ) en zelfs onderhandelingen van de Burge
meester met de Duitse overheid waren nodig voor de aankoop van 
rogge tegen een behoorlijke prijs. · Administratief dient vermeld dat 
in het Bureel voor Weldadigheid Isidoor Denoyette vervangen 
werd door Jozef Hullebroeck (RZ 1 2-8- 1 7 ) .  Op 1 2- 1 2- 1 7  werd 
Gemeenteontvanger Van Holle afgesteld wegens weigering het 
bureel van de ontvanger naar het gemeentehuis over te brengen, 
een zaak die reeds jaren uitstel geleden had. 

Daar deze tuchtstraf niet aanvaard werd door de Bestendige Depu
tatie, werd Van Holle drie maanden geschorst en als tijdelijke ont
vanger, Hendrik Hubert tevens ontvanger te Ledeberg aangesteld . 
Op 1 1  maart ' 1 8  bood P. Van Holle dan tenslotte zijn ontslag aan. 
Van de nieuwe ontvanger werd een borgsom van 20.000 fr. geëist 
zijn jaarwedde werd op 1 .8 1 0  fr. gebracht. Men eiste ook het 
afleggen van een examen in het Provinciaal Bestuur. Op 19 au u -
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tus ' 1 8  werd Hendrik Hubert definitief aangenomen.  De wedde 
werd toen bepaald op 2.000 fr. en de borgsom op 38.000 fr. 

In RZ 10- 1 - 18  waren opnieuw twee leningen noodzakelijk :  een 
lening van 250.000 fr. voor opeisingen en voor huisvesting der be
zettingstroepen, verder een lening van 1 .000.000 fr. voor : 

wedden en lonen 1 00.000 fr. 
voeding inwoners 540.000 fr. 
hulpgeld liefdadigheid 40.000 fr. 
steun onvrijwillig werklozen 320.000 fr. 

Hier dient nog vermeld dat op 27 februari 1 9 1 8  een optocht 
plaatshad van de Gentse studenten ter gelegenheid van de volks
raadpleging voor de aanstelling van de Raad van Vlaanderen . Daar
tegen bracht de Gentbrugse Gemeenteraad een protest uit in na
volging van hef Gents stadsbestuur. 

Op te merken valt nog dat de Voorzitter van het Burgerlijk Beheer 
in een brief het gebruik van het Nederlands als bestuurstaal eiste 
(RZ 1 5-4- 1 8) .  

Bij het naderende einde van de oorlog vernemen wij (RZ 24- 1 0- 1 8) 
dat de Duitse overheid het gemeentehuis had opgeëist. De Gentse 
Trammaatschappij stelde toen burelen ter beschikking voor de ge
meentelijke diensten, terwijl de politie ondergebracht werd in een 
huis naast het gemeentehuis en toebehorende aan Mevr. De Schrij
ver. 

Nog vóór het einde van de oorlog moest, door de uitbreiding van 
het kerkhof waaraan de oude pastorie opgeofferd werd, in een 
nieuwe pastorie voorzien worden. Daarvoor kwam een huis in 
de Klokstraat in aanmerking, het was eigendom van Ir. Joseph 
Arend, en had een waarde van 45 .932 fr. (oppervlakte : 2 .026 m2) .  
De eigenaar was echter bereid het huis te verkopen voor 3 5 .000 fr. 
op voorwaarde dat het als pastorie zou dienst doen (RZ 1 1 -3- 1 8 ) .  

N A  D E  EERSTE WERELDOORLOG 

De eerste Raadszitting na de oorlog had plaats op 16  december 
19 18 .  Een week later (RZ 23- 1 2- 1 8) kwamen de naweeën van de 
oorlog reeds aan bod : de Burgerbond vroeg de patroons die voor 
de Duitsers hadden gearbeid, voortaan uit te sluiten van de open
bare aanbestedingen . Een Commissie voor het onderzoeken der 
uitsluitingen werd door de Raad aangesteld, daarin zetelden twee 
Raadsleden van elke partij . Een voorstel vanwege Van Sweden tot 
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tuchtmaatregelen tegen ambtenaren die meeheulden met de bezet
ter, had geen gevolg daar de Burgemeester verklaarde, dat het 
Schepencollege reeds handelend was opgetreden. Voor het overige 
stond men voor de moeilijkheden die de bevoorrading bood, ver
betering van de kwaliteit van het brood, vlees- en soepbedelingen 
aan de behoeftigen en het doen naleven van de maximumprijzen 
voor melk. 

Zelfs in 1 920 rezen nog moeilijkheden op inzake de kolenbevoor
rading voor de elektrische verlichting en de openbare besturen, 
terwij l  lieden die geen kolenhandelaars waren, kolen bekwamen 
en ze aan woekerprijzen verkochten. 

Andere naoorlogse verschijnselen waren de levensduurte gepaard 
met een stijging van wedden en lonen en tenslotte de woningnood. 
Zo werden de wedden van het gemeentepersoneel, dat tijdens de 
oorlog reeds duurtetoeslagen ontvangen had, vanaf 1 - 1 - 19  met 
60 % verhoogd, de wedden minder dan 1 . 500 fr. met 80 % . 

Een buitengewone duurtetoeslag werd als 1 3de maand voor het 
jaar 1 9 1 8  uitbetaald. De volgende jaren werden dergelijke duurte
toeslagen verder regelmatig toegekend . Een ander voorbeeld van 
de inflatie kunnen ons de volgende wedden leveren : 

(RZ 1 7-5- 1 9) (RZ 1 6- 1 1 -20) 

burgemeester : 3 .000 fr. 
·
4.000 fr. 

schepen : 1 . 500 fr. 2 .000 fr. 
gemeentesekretaris :  7 .000 fr. 14 .600 fr. 
gemeenteontvanger : 3 .200 fr. 6 .650 fr. 

Om de stijgende uitgaven het hoofd te bieden waren belastingsver
hogingen onafwendbaar : 

78 opcentiemen op hoofdsom der grondbelasting 
5 0  opcentiemen op hoofdsom der personenbelasting 
50  opcentiemen op het gewoon patentrecht 
70 opcentiemen op het klimmend patentrecht 

1 00 opcentiemen op het landbouwpatentrecht 

Ook het hulpgeld voor de brandweer aan de stad Gent te betalen 
werd van 2 .000 fr. tot 4.000 fr. opgedreven (RZ 10- 1 2- 1 9) . 

Dat alles belette het feestvieren niet, voor 23  juli ' 19 werd een 
praalboog op de Brusselse steenweg opgericht, op genoemde dag 
zouden de Voorzitter der Franse Republiek, de Koning en Maar
schalk Foch de gemeente doortrekken voor een bezoek aan Gent. 
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Politie 

Vanaf 1 - 10- 1 9  werden de betrekkingen van tijdelijk politieagent 
afgeschaft, reeds hadden Beckers, Vermeulen en ]oliet ontslag ge
nomen, maar zeven plaatsen van politienachtwaker werden open 
verklaard en toegewezen aan : Pieter Audenaert, Polydoor Bogaert, 
Jules De Gelder, Jozef Praet, Gustaaf Sleewaegen, Gustaaf Van de 
Velde, Gustaaf Verplancke. De jaarwedde bedroeg toen 2 .400 fr 
(RZ 3 1- 1-20) . Enkele maanden later nam A udenaert reeds ontslag 
(RZ 20-5-20) . 

Woningnood 

Een ander naoorlogs verschijnsel was de woningnood. Deze noopte 
de Raad het bouwen van arbeiderswoningen in het vooruitzicht te 
stellen, een brief werd daartoe tot de Minister van Landbouw en 
Openbare Werken gericht. Een kleine bijzonderheid mag hier wel 
vermeld worden : die brief, in het Frans geschreven deed raadslid 
Dhaese de wens uiten dat alle bestuurlijke briefwisseling in het 
Nederlands zou gesteld worden (RZ 27- 1 2: 19) . Om tot het bouwen 
van werkmanswoningen te komen werd aanvankelijk gedacht aan 
het onderschrijven van 2 5 .000 fr. aandelen van de "Société Ano
nyme filiale de la Société Nationale d'habitations et de logements 
a bon marché'' (RZ 1 6- 1 1 -20) . Die verrichting bood echter weinig 
vooruitzichten zodat men tenslotte na het gebruikelijk uitstel over
ging tot het stichten van een plaatselijke commissie (zie verder) . 

Aanstellingen 

In het Bureel voor Weldadigheid werd Jozef Hulebroeck vervan
gen door Josephine Van de Veire (RZ 28- 1 2-20) . Als technisch 
bestuurder der gemeentewerken werd Frederik De Bruyne, burger
lijk conducteur, benoemd (RZ 4- 10- 1 9) ,  hoewel op 1 8-7- 19  een 
wedde van 4.000 fr. voorzien was, begon de benoemde persoon 
tegen 5 .000 fr. en na zijn ontslag (RZ 10- 1 2- 19) bekwam zijn 
opvolger Maurice Langeraert (toezichter tweede klas bij het Beheer 
van Bruggen en Wegen) een beginwedde van 5 .630 fr. Deze wed
destijgingen zijn zowel door de inflatie als door de werkwijze van 
de Raad te verklaren . Hetzelfde stellen wij vast bij de aanwerving 
van Albert De Wilde als kommies tekenaar (RZ 1 7-7-20) met een 
wedde van 4.000 fr. in plaats van 3 . 5 00 fr. zoals voorzien. Als 
dwangbeveldrager werd Octaaf Haenebalcke, postbediende, aange
steld (RZ 1 5- 1 - 1 9) . 
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Wat nu de herstellingswerken aan de wegen betreft vermelden wij : 
Verbeteringswerken aan de F .  Burvenichstraat, de Oude Brusselse 
weg, Magerstraat, Merelbekestraat : 2 1 .020 fr. (RZ 27-8- 19) . 

Herstell ing aan de weg van Gentbrugge naar Heusden en Wetteren 
door de gebroeders De Waele uit Gent : 42 .254,40 fr. (2 1-2-20) . 
Onderhoudswerken aan de weg Gentbrugge-Merelbeke, door De 
Moor van Oosterzele : 38 . 336 fr. waarvoor 3 3 .674,75 fr. ten laste 
van Gentbrugge (RZ 1 7-7-20) . 

DERDE RAAD 

De eerste gemeenteraadsverkiezingen na de oorlog hadden plaats 
op 24 april 192 1 en brachten op 2 juli daaropvolgend zes nieuwe 
raadsleden in het gemeentelmis. Bovendien werden de schepen
zetels, nu ten getalle van drie door nieuwe mandatari�sen bezet. 
De raadsleden die wegvielen waren : E. Bonne (reeds eerder ont
slagen) , T. De Jaegher, A. Snoeck, L. Tertzweil, D. Toeffaert en 
R. De Gos. De nieuwe Raad was als volgt samengesteld : 

Maurice Verdonck, burgemeester 
Emiel Van Sweden, schepen 
Henri Dhaese, schepen 
Hendrik Mortier, schepen 
Jan Furnière 
Gustaaf Lefevere de T enhove 
Arthur Van Laethem 
Camiel De Groote 
Petrus Segers 
Constant De Landsheere 
Mevr. Josephine Van de Veire 
Frans De Meyer 
Louis Van Verdeghem 

Burgemeester Verdonck, die, zoals wij vroeger reeds konden vast
stellen niet afkerig was van feestelijke plechtigheden, werd om zijn 
herverkiezing als burgemeester opnieuw gehuldigd op 25-9-2 1 
voor die huldiging stelde de Raad een toelage van 750  fr. ter be
schikking (RZ 23-3-22) . Na het overlijden van schep�n Hendrik 
Mortier (vermeld in RZ 30- 1-22) werd hij als schepen opgevolgd 

door Frans De Meyer (geboren te Gentbrugge op 14- 1 - 1  77) ter
wijl de vrijgekomen plaats van Raadslid ingenomen werd do r 

Ernest Camiel Janssens, mekanieker, geboren te Balegem op 
28-2- 1869 (RZ 14-2-22) . 
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Een opvallend woelige zitting waarop zelfs scheldwoorden en be
ledigingen vielen, had plaats op 26-5-23 ter gelegenheid van een 
voorstel om een toelage van 5 .000 fr. te schenken voor stakende 
staatsbedienden, waaraan blijkbaar het spoorwegpersoneel deelnam. 
Het voorstel werd afgewezen, niet zonder ernstige incidenten. 

In  het Bureel voor Weldadigheid werd de overleden Mortier ver
vangen door Louis Volckaert (RZ 2 3-3-22) ,  eerder reeds had D. 
Toeffaert zijn ontslag aangeboden en was vervangen door Eduard 
De Pourcque (RZ 4- 10-2 1 ) .  

Ingevolge de wet van 10-3-25 werden d e  Burelen voor Weldadig
heid omgevormd tot gemeentelijke Commissies van Openbare On
derstand. In de RZ van 8-9-25  werden aldus zes werkende leden 
voor die hervormde instelling verkozen : 

Benoit Rinskopf (8 st.) 
Karel Lodewijk Volckaett (8 st.) 
Eduard De Pourcque (8 st. )  
Josephine Van de  Veire (8  st.) 
Ernest Patoor (7 st.) 
Jerome Piens (7 st. )  
Gustaaf Lefevere de Tenhove (6  st.) (niet verkozen) 
plaatsvervangede leden : 
Theophiel Parmentier (8 st. )  
Leon Rosse! (8 st. ) 
Maurice Van der Stuyft (8 st. )  
Rosalie De Wispelaere (8 st. ) 
Georges Van Laeken ( 1 0  st.) . 
Adolf De Grauwe ( 10 st.) 
Hubert Philem. Soetaert ( 1 0  st. ) 
Hippoliet Persoons ( 10 st.) 
hun mandaat liep

_ 
tot 3 1- 1 2-30.  

In het comité voor Openbare Gezondheid namen volgende leden 
ontslag : apotheker Van der Schueren, gemeentesekretaris Van 
Oostende en D. Toeffaert. Nieuwe leden waren : Raymond Burve
nich en Emiel Masen, geneesheren, Edgard . Van W aesberghe, 
apotheker, Oscar Van Eeckel en Albert De Wilde, gemeentebe
dienden (RZ 6-8-2 1 ) .  

Bij een herinrichting van de dienst voor koepokinenting werden de 
geneesheren R. Burvenich en E. Masen voortaan met de behande
ling gelast (RZ 26-3-23) . 
De technisch bestuurder der gemeentewerken Langeraert, nam ont
slag ( RZ 14- 1-22) . 
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Het gemeentehuis was intussen te klein bevonden en voor de uit
breiding werd het huis Kerkstraat 5 7 aangekocht, geschat op 
2 5 .000 fr. werd uiteindelijk · als prijs 16 . 500 fr. bedongen (RZ 
1 8-8-2 1 ) .  

Het lijkenvervoer waarvan de aanbesteding einde 192 1 ten einde 
liep, dacht men in regie uit voeren . Verschillende malen werden 
tariefaanpassingen doorgevoerd . Tenslotte werd in RZ van 1 7- 1-23,  
de aanbesteding vernieuwd met de Pauw-Van Achte, die trouwens 
de enige "aanbieder" was. 

In dezelfde raa::lszitting werd ook besloten tot het bouwen van een 
wachthuisje voor de grafmaker naast de ingang van het kerkhof : 
3 . 194, 76 fr. 

192 1 was ook het jaar dat "De Neerschelde" haar 7 5-jarig bestaan 
vierde; de Raad stelde hiervoor een toelage van 500 fr. ter beschik
king (RZ 2 3-9-2 1 ) .  

I n  de naoorlogse jaren toen de sfeer i n  verband met het Vlaams 
rechtsherstel uitermate gespannen was kwamen de Vlaamse Oud
Strijders op de voorgrond. Ook te Gentbrugge was een bloeiende 
afdeling werkzaam. Voor haar vaandel had de gemeenteraad een 
toelage van 500 fr. toegezegd (RZ 1 5- 1 1-2 1 ) .  Dat was echter niet 
gebeurd zonder tegenstemmen van Van Sweden, Mortier, Van de 
Veire, De Meyer en Van Verdeghem. De vlag zou op 1 5  oktober 
'22  door een lid van het Schep�ncollege ten gemeentehuize over
handigd worden. Dit zou nochtans in extremis afgelast worden daar 
de Raad oordeelde dat de plechtigheid een "politieke richting uit
ging" (RZ 9- 1 0-22) . Het valt op dat de drie schepenen ook de 
tegenstemmers waren. 

Politie 

Bij de politiediensten nam Gustaaf Verplancke ontslag, evenals 
de tijdelijke bediende Alfons Buggenhout (RZ 19-1 -22 ) .  De be
noeming van drie nieuwe nachtwakers verliep niet zonder moei
lijkheden; Frans De Rijcke, Edgard Belleville en Lieven Stevens 
(RZ 23-3-22) . Door de hogere overheid nietig verklaard (RZ 
7-6-22) werden nu benoemd : Frans De Rijcke, Henri van Rijssen
berge en Oscar Raymond Cnudde (RZ 1 1 -7-22) ,  de benoeming 
van de laatste werd weer vernietigd ten voordele van Eloi Dupont 
omdat de voorrang voor de oud-strijders niet in acht was genomen . 

Naast de gewone politieagenten werden nu ook drie agenten buiten 
het kader en zonder bezoldiging benoemd voor de zedendien t" 
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het waren : Oscar De Keukelaere, Leopold Proost en Jules Ver
bruggen, alle drie inwoners van Gent. 

Toen politiecommissaris Van der Cruyssen overleed, werd adjunct
comissaris Camiel De Bruycker in zijn plaats benoemd (KB 
28-7-2 5 ) .  De Raad had, zoals wettelijk voorzien, twee kandidaten 
voorgesteld. Als adjunct politiecommissaris werd nu Désiré Karel 
Willem Beyls (geboren 9-2-83)  benoemd. 

Met de veldwachter, Edmond Hoste had men wel een probleem, 
. 

de man was op de leeftijd gekomen waarop hij met rust zou moeten 
gaan, zulks weigerde hij, en daar hij nog een beste gezondheid 
genoot en zijn  dienst onberispelijk uitoefende kreeg hij meermaals 
toelating zijn ambt verder te bekleden zo in RZ 27- 1 0-2 5 en 
1 6-9-26 (toen was hij 68 jaar oud) . 

De uitbreiding- van de politiediensten vergde vergrotingswerken 
aan het politiebureel op de Arsenaalwijk waarvoor het bestek 
20.5 70,95 fr. beliep (RZ 1 7-6-26) en toegewezen werd aan Victor 
Fant en zoon, aannemers te Heusden (RZ 1 6- 1 2-26) . Het belang 
van de politiediensten op het Arsenaal houdt trouwens rechtstreeks 
verband met het toenemend verkeer, immers in RZ 1 5-4-26 maakt 
men gewag van verschillende ongevallen waarvan sommige met 
dodelijke afloop, reden waarop men de snelheid bij politiemaatregel 
beperkte tot 1 5  km per uur aan de bocht bij de villa van burgemees
ter Verdonck, en op de kruispunten bij de St.-Genoisstraat en bij de 
Magerstraat. 

Urbanisatie 

De woningnood was tijdens de naoorlogse jaren een eersterangs
probleem. Het opvorderen van leegstaande huizen leverde geen 
noemenswaardig resultaat op daar het slechts om enkele gevallen 
ging. Meer kon men verwachten van de stichting van een maat
schappij voor goedkope woningen . Gentbmgge nam daaraan deel 
door intekening voor 2 .000 aandelen van 1 00 fr. waarvan 20 % 
te storten bij het verlijden van de akte en 80 % volgens de latere 
noodwendigheden (RZ 14-2-22) . De maatschappij "Le Foyer Gan
tois" zou 107 huizen te Gentbrugge bouwen waarvan de bouwtaks 
nl. 3 3 .900 fr. door de Gemeente als aandeel in het kapitaal der 
maatschappij zou gestort worden (RZ 27-6-22 ) .  Aldus kwam de 
tuinwijk "Ter Heide" tot stand. 

In RZ 9- 10-23 is spraak van 32 .  700 fr. bouwtaks voor huizen tus
sen Delaruyestraat, Handboog- en St.-Sebastiaanstraat en Oude 

39 

Land van Rode Jaarboek 1981



Brusselseweg, die taksen werden als kapitaal in de Gentbrugse 
Haard ingeschreven . Kort nadien onderschreef de gemeente Gent
brugge nog een kapitaal van 1 5 .  200 fr. waarvan 20 % onmiddellijk. 
Een volgende inschrijving van 1 1 . 100 fr. volgde op 30- 1 2-25 .  

I n  de RZ van 27- 10-25 horen wij voor het eerst spreken over de 
ophoging van de Ringspoorweg. Een verzoek daartoe werd tot de 
Minister van Spoorwegen gericht. Wij weten heden dat de ophoging 
pas een halve eeuw later uitgevoerd werd. 

Wat de elektrische verlichting betreft was de vergunning volgens 
kontrakt van 7-5-03 aan Mertens reeds overgemaakt aan de maat
schappij Mertens en Co. Deze maatschappij had de vergunning op 
1 3-5- 1 1  overgedragen aan de "Société centrale pour l' exploitation 
intercommunale de !'industrie du gaz et de l'électricité'', kortweg 
"Centrale Gaz" . Op haar beurt ging de vergunning over op de 
Société Générale Belge de distribution électrique op 27-6-24. Deze 
maatschappij zou ook instaan voor de levering van gas tot 3 1- 1 2-64. 

Dat de urbanisatie geen bepaald gunstige invloed had op de bomen
rijkdom van onze gemeente bemerken wij bij de verkoop van de 
bomen (olmen) langs de Tertzweillaan, de Bassijnplaats, het Kerk
plein en de Voordries, alsook van de populieren in de Kouterstraat 
(RZ 1 7- 1 2-24) . Deze bomen werden wel voor een groot deel ver
vangen door herplanting, zodat wij hier nog niet mogen spreken van 
de onverantwoorde verwoestingen die wij sedert de zestiger jaren 
moesten vaststellen. 

Ook evenredig met de toename van de bebouwde oppervlakte was 
de uitbreiding van de renigingsdienst, in geldelijke waarde uitge
drukt kwam dat neer op een vermeerdering van 9 1 0  fr. per jaar 
(RZ 1 7- 1 2-24) . Ook het ruimen der aalputten moest zelfs onder 
drie aannemers verdeeld worden : Petrus De Cock, Leon Vervalcke 
en Achiel Verliefde. Hun kontrakt werd voor drie jaar afgesloten 
nl. van 1 - 1 -25 tot 3 1 - 1 2-27.  Voor hun aktiviteit moesten zij 3 .000 
fr. in de gemeentekas storten (RZ 1 7- 1 2-24) . 

Niettegenstaande een oproep tot de bevolking voor het gebruik van 
stadswater, stelde men slechts een zeer geringe belangstelling. vast 
(RZ 7- 1 -2 5 ) .  

Zoals i n  vele andere gemeenten wenste men te Gentbrugge een 
gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers, gesneuvelden en op<Y� 
eisten . 

In de wedstrijd die uitgeschreven werd kwamen als laureaten : 
voor het beeld : Domien Ingels, beeldhouwer en voor het oet-

' 
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stuk :  Fritz Coppieters, bouwmeester, beiden te Gent, het voetstuk 
zou in Euvillesteen uitgevoerd worden. De kosten voor het gedenk
teken bedroegen 40.000 fr. De inhuldiging had plaats op 1 7  
september 1922 .  

Belastingen 

Een eigenaardige belasting, nl. op ongehuwde mannen die de leef
tijd van 28 jaar bereikt hadden, werd in het vooruitzicht gesteld. De 
betrokkenen zouden 2 5  fr. per j aar moeten betalen (RZ 3-9-2 1 ) .  
Weldra zag de Raad in dat men toch een uitzondering zou moeten 
maken voor weduwnaars en gescheidenen, maar niettemin werd 
tegen deze belasting verzet aangetekend vanwege de Gouverneur 
(RZ 1 4-9-22) . 

Voor het overige stond de gemeente er financieel niet zo schitterend 
voor. Leningen en belastingen zouden moeten ter hulp geroepen 
worden. Een lening van 1 .000.000 fr. bij het GK werd aange
vraagd doch herleid tot 6 1 2 .000 fr. ,  de verantwoording luidde als 
volgt : (RZ 14-9-22) 

vergoeding duur leven bedienden en werklieden : 
( ' 19 ,  '20, ' 2 1 ,  '22)  : 

buitengewoon hulpgeld Bureel Weldadigheid : 
aandeel gemeente, ouderdomspensioenen : ( '2 1- '22) 
aandeel gemeente, werken voor kinderwelzijn : 

( '2 1 ,- '22) 
vergroting gemeentehuis : 
herdenkingsmonument voor de gesneuvelden : 

188 .000 fr . 
1 50.000 fr. 
1 30.000 fr. 

85 .000 fr. 
19 .000 fr. 
40.000 fr. 

6 1 2 .000 fr. 

Belastingsvermeerdering en nieuwe belastingen waren schering en 
inslag : 
Belasting op stoomketels en motoren : 10  fr. per m2 of per PK 
Belasting op nijverheidswerklieden : 10  fr. per hoofd 
Belasting op honden : 10 fr. 
Belasting op fietsen : 5 fr. 
Belasting op meerwaarde van onbebouwde eigendommen : 10  % 

Daarbij kwamen nog 40 opcentiemen op de grondbelasting; 50 op
centiemen op de inkomsten van roerende kapitalen en 50 opcentie
men op de bedrijfsbelasting. 

Bovendien armtaks op zelfwerkende mechanische speeltuigen en op 
muzikanten : 1 fr. voor de eerste avÓnd en 0,50 fr. voor elke vol-
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gende. Per jaar werd dat 7 5  fr. voor een zelfspelende piano. Voor 
gemaskerde bals werden de taksen verdubbeld. 

Voor bioscopen en dergelijke werd bv. voor 500 plaatsen 1 ,7 5  fr. 
per avond of 275  fr. per jaar gevraagd (RZ 14-2-22) . 

Later kwamen daarbij nog 2 5  opcentiemen voor automobielen en 
andere motorvoertuigen . Bovendien een wegenistaks die tot 1 2,50 
fr. per lopende meter ging voor huizen met drie verdiepingen (RZ 
1 4-2-23 ) .  

Een nieuwe lening moest aangegaan worden (RZ 26-5-24) voor 
de nog resterende oorlogsschade, alsook voor het bouwen van een 
nieuwe gemeentelijke meisjesschool (Kapellestraat) en voor twee 
klassen in de St.-Genoisstraat. Bij het Gemeentekrediet werd der
halve een bedrag van 7 2 1 .800 fr. ontleend-

Ook werken aan het dak van de kerk kostten 4.687,20 fr. ,  en van de 
werken aan de pastorie uit te voeren betaalde de gemeente de helft 
of 1 .000 fr. (RZ 29-6-25) . 

. 

Een andere voorziening waarop uiteindelijk  door iedereen beroep 
wordt gedaan, de begrafenisonderneming, moest wegens het over
l ijden van de betrokken aannemer Charles De Pauw, in andere 
handen overgaan . Op voorstel van de erfgenamen van genoemde 
De Pauw, werd de zaak overgenomen door Maurice De Wilde, huur
houder te Ledeberg (RZ 8-9-2 5 )  vanaf 1 - 1 1 -2 5 .  

De verkiezingen van 10- 1 0-26 luidden het einde van het burge
meesterschap van Maurice Verdonck in . 

Op 3 - 1 -27 vergaderde de nieuwe Raad waarin de volgende manda
tarissen zetelden : 

Napoleon Rinskopf, burgemeester 
Emiel Van Sweden, schepen 

. Hendrik Dhaese, schepen 
Frans De Meyer, schepen 
Gustaaf Lefevere de Tenhove 
Camiel De Groote 
Petrus Segers 
Constant De Landsheere 
Frans Janssens 
Aloïs Samijn 
H yppoliet Persoons 
Karel V olckaert 
Jules De Wilde 
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Tijdens de hier behandelde tijdspanne van ongeveer vij fendertig 
jaar is Gentbrugge grondig van uitzicht veranderd. Steller dezes is 
zich terdege bewust van het schematische en onvolledige van dit 
overzicht, het vormt eerder een geraamte van administratieve ge
beurtenissen. Het leven van een gemeente is echter veel meer, en 
moet verhaald worden door mensen die persoonlijk de zaken en 
gebeurtenissen meeleefden. In dat opzicht kunnen wij niets beter 
doen dan onze leden en lezers aanzetten zich het boek aan te schaf
fen van ons overleden medelid Prof. _ Dr. Leon Elaut : "Mijn Me-' 
moires, Van Keiberg tot Blandijnberg", een boek van meer dan 
600 blz. dat onlangs van de pers kwam en uitgegeven is bij Orion, 
te Beveren en B. Gottmer te Nijmegen. Het biedt een overvloed van 
waardevolle gegevens over onze gemeente waarin de wederwaardig
heden van twee families Elaut en .Maertens ingepast werden . Het 
boek is geschreven in een vlotte stijl met zin voor humor en aan
dacht voor het anekdotische, eigen aan de persoonlijkheid van deze 
grote Gentbruggenaar, die wij kenden als een edel schoon mens, 
een groot geleerde, een plichtsbewust en hoogstaand dokter. 

Ter gelegenh�id van de grote naamverandering der straten in 
198 1 ,  werd hij niet waardig geacht dat een straat naar hem zou 
genoemd worden. 

0. VAN WITfENBERGHE. 
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De Sint-Martinusparochie te Balegem 

1 7 5 5  

DEMOGRAFISCH-HISTORISCHE STUDIE (1 ) 

Bron 

Deze studie was mogelijk dank zij de "Status Numerus Parochia
norum Loc St.-Martini de Baleghem Anno Domini 1 7 5 5  in mense 
junio" . 

Het in perkament, ingebonden register wordt bewaard in het Rijk:s
archief te Gent (2) . 

Het register telt 68 bladen, waarvan er 7 niet beschreven zijn en 
waarvan er 2 op één zijde beschreven zijn.  

De sluitlinten ontbreken. 

De bladen zijn ca.  37 cm op 1 5  cm en niet genummerd_. 

Inhoud van het register 

van voor naar achter : 
De Status anno 1 7 30.  
De Status anno 1 7 5 5  (de volledigste en meest bruikbare) . 

van achter naar voor : 
- Cure goederen. 
- De goederen van het benefice ofte Cappellerye van 0.-1.-

44 

V rouw binnen de kerk van Balegem. 
De cure goederen van Balegem volg�ns gewest (wijk) opge
nomen in het jaar 1 7 5 5  en den prijs volgens het "Landtboeck" 
daarbij .  
Onderpastorele competentie. 
Fondaties ten laste van de kerk. 
Andere lasten van de kerk. 
Fondaties ten laste van de armen. 
Gebruyck der Uytvaerten en diensten. 
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De Status, die wij hier bespreken is net als voor de St.-Niklaas
parcx:hie te Gent; blijkbaar, op aandringen van de bisschoppelijke 
overheid tot stand gekomen ( 1 ) . 

De parochiepriesters werd gevraagd een inventaris op te stellen 
van de hun toevertrouwde bewoners binnen de parochie. 

Voor de parochie St.-Martinus Balegem zijn ons op dit ogenblik 
3 dergelijke statussen bekend, allen uit de 18e eeuw. 

De Status groepeert, straat per straat, huis per huis, alle inwoners 
van de betrokken woning. 

Het informeert ons niet alleen over de familiehoofden doch ook over 
d� inwonende bloedverwanten, aanverwanten, dienstpersoneel en 
alle andere inwonende personen. 

' 

De vermelding van de leeftijd van de kinderen stelde de pastoor 
in staat, controle uit te oefenen op de Paasplicht. 

De pastoor dl.ende degelijk te zijn ingelicht, om te weten of zij 
binne.p de Paastijd al dan niet tot de communiebank moesten 
komen (3) . 

De Status van de St.-Martinusparcx:hie Balegem vermeldt, op enkele 
uitzonderingen te na gesproken, de leeftijd van iedere bewoner (4) . 

De vermelding van het beroep van het gezinshoofd werd hier wel 
over het hoofd gezien. 

· 

Af en toe werden enkele aantekeningen gemaakt naast de naam van 
een persoon zoals : vondeling, druk besproken, enz . . .  

De Status is vergezeld van een samenvattende tabel "Absoluto cir
cuita in mense junio 1 7 5  5 " .  

Het totaal aantal inwoners 

Het totaal aantal inwoners van de parochie is volgens de status : 
1 928, volgens onze natelling is dit : 192 1 .  

Bij het berekenen van het aantal inwoners voor "Reughemdriesch 
en straeten daeromtrent" werd een rekenfout gemaakt nl. 162 + 

86 is 248 in plaats van 242. 

Een tweede rekenfout werd gemaakt bij het samentellen van het 
totaal aantal inwoners nl. 1 342 + 586 is 1 928 in plaats van 1922 .  
Uiteindelijk komen wij tot een verschil van 7 eenheden tussen 
onze telling en die van de Pastoor. 

De auteur van de Status wordt niet vermeld in de inventaris, ook 
niet de bij hem inwonende personen waaronde·r de Onderpastoor. 
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De Plaets 28 0 5 ,82 1 63 102 62,5 

Vreyhem 5 0 9,0 45 2 5  5 5 ,5 

s'Martens Driesch 1 4  0 6,35 89 43 48,3 

De Drieschstraete 1 0  0 7,3 73 40 54,7 

De Merlaenstraat 1 0  0 5 , 1  5 1  26 5 0,9 

Den Leeghen Pontslagh 8 0 6,37 5 1  22  43,1  

Den Hooghen Pontslagh 8 0 5 , 1 2  4 1  2 4  58,5 

Beechem 1 1  0 6,1 8  68 34 50 

De Beechemstraet 1 1  0 5 ,45 60 35 58,3 
Den Houten 1 5  0 5 ,53  83 45 5 4,2 
Reugen Driesch 1 5  1 6,78 95 48 50,5 
De Geerstraete 8 0 6,62 5 3  3 3  63,2 
Reugem Driesch 3 0 7 2 1  1 2  57 
Straet naar den Bier man 1 3 0 5,84 76 39 5 1 ,3 
Den Bierman 2 5  1 5 ,79 1 39 70 50,3 
De Klep 1 1  0 4,09 45 1 5  3 3,3 
De Heerstraete 4 0 4,5 18 7 38,8 
De Peperstraet 7 0 6,57 46 24 52 ,1  
Het Casteel te Bottel 1 0 9 9 6 66,6 
Ter Straeten 1 4  0 6, 14 86 49 5 6,9 
Het Broeck 3 0 4,33 1 3 8 6 1  
De oude Straete 1 1  0 5,54 61  3 1 50,8 
Walseghem 1 7  0 6,17 105 46 43,8 
Eysseghem 19 0 6,05 1 1 5  5 5  47,8 
Eyshoute 1 2  0 5,33 64 29 45,3 
Den Bergh naar Brachre 18 0 5,77 104 5 5  5 2,8 
Leegh Bracht 12  0 6,16 74 33 44,5 
Hoog Bracht 1 1  0 5,63 62 30 48,3 
Ter Heyde 2 0 5 ,5 1 1  5 45,4 

326 2 5,85 192 1 991 
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De opsteller van de Status : Pastoor Philip De Haen werd Pastoor 
te Balegem op 20.  5 . 1 7  5 5 en bleef er tot 1 7  66 waarna hij werd 
opgevolgd door Armand Helsen (ó) . 

De onderpastoor, bij de pastoor inwonende, was R.D. ·P etrus 
Buys (6) . Hij werd in 1 742 als jonge priester te Balegem aangesteld 
en uverleed er in 1 769 na een langdurige ziekte. 

Wanneer werd de inventaris opgesteld ? 

Volgens het titelblad gebeurde dit in de maand juni 1 7  5 5 .  

Het is van belang dat bij het opstellen de tijd die men hiervoor 
nodig had zo kort mogelijk is. 

Bij een kort onderzoek i� gebleken dat de pastoor max. 4 weken 
nodig had om dit werk te beëindigen. 

De Status vangt aan op de Plaetse en eindigt op Ter Heyde. Naast 
de opsomming van alle gezinnen kan men ondermeer ook ver
nemen of een woning al dan niet bewoond was en of er in andere 
gevallen meer dan één gezin hetzelfde huis bewoonde. 

Bijhorende tabel geeft een overzicht van het aantal inwoners en het 
aantal woningen in gebruik (zie vorige blz . ) .  

Van de  328 zijn er  2 niet bewoond : één op de wijk Reugemdriesch 
en één op Den Bierman. 

Het gemiddeld aantal inwoners per woning bedraagt 5 ,85 .  

De parochie St. -Martinus Balegem 

De parochiekerk van Balegem was door haar tiendenheffer, het 
H .  �ruis-Kapittel van Kameryk, vanaf haar ontstaan toegewijd aan 
St.-Martinus (7) . 

. De parochie ressorteerde in 1 7 5  5 onder het bisdom Mechelen en 
de dekenij Oordegem ( ) . 

Deken was Philippus Franciscus Van de Oyvere, hij was Pastoor te 
Burst (9) . 

Een afpaling van de parochie ontbreekt ons vooralsnog. 

De huidige parochie verschilt niet met deze uit 1 7 5 5 .  Binnen de 
gemeentegrenzen is er een gebied dat toehoort aan de parochie 
Elene, de historische achtergrond hiervan moet nog worden opo-e
zocht. 
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De Status als bron voor de sociale geschiedenis 

Behalve als bron voor de hiernavolgende demografische, historische 
studie, krijgen wij ook nog een beeld van een aantal andere aspec
ten van het Sociaal Leven. 

VERMELDING VAN HET BEROEP 

Bij het opstellen van de Status had men blijkbaar hiervoor minder 
belangstelling. 

Op de Wijk Bechem woonde Joannes De Cock, 34 "chyrurg" . Op 
de Plaets woonde Philipynus Emanuël Bo<laert griff. en Judocus 
De Mulder, 54  molitor. 

Andere personen dragen de bemerking van Celebs 

Reugemdries 

De Klep 

Bier man 

De Plaets 

Sr.-Maerteo Dries 

Adrianus Haegeman 

Petrus de Cock 

Livioa de Cock 

Joannes Van Hecke 

Joannes De Geyter 

Petrus Gabriël de Hayer 

Livinus Baele 

J oaooa Baele 

Nog andere bemerkingen van de pastoor zijn : 

ioooceos Joos De Block 46 

fildevota Joanna Govaerr 76 

filia devot J oanoa De Smedt 67 

voyant Joannes De Mulder 50 

vondeling Francis Van den Casteel 

Prol. illeg. Petronilla Vander Smissen 2 m 

DIENSTPERSONEEL 

Bierman 

Eysseghem 

De Plaets 

Den Bergh 

naar Bracht 

Leegbracht 

32 

60 

70 

60 

47 

54 

40 

Om de verdere bespreking te vergemakkelijken hebben wij zelf de 
status gegroepeerd in buurten op een analoge wijze als �e samen
vattende tabel in de status (zie volgende blz . ) . 

Het verschil tussen het aantal leden van bet dienstpersoneel ver
meld in de verzameltabel van de status en de door ons genoteerde 
dienst leek op het eerste gezicht moeilijk te verklaren. 

De enige verklaring hiervoor moer worden gezocht in het feit dat 
in de status vermeld dienstpersoneel slaat op die personen vreemd 
aan de familie, zodat het dienstpersoneel van 1 54 op 367 personen 
komt. 
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Status % van de 
Aant. verzamel- bevolking 

tabel per buurt 

De Plaets 4 30 18,18 

Vryhem 5 7 1 5 ,55 

St.-Martensdriesch met Drieschstr. � 24 26 16,04 

Meerlaenstr. + Pontslag 1 2  . 3 5  2 3 ,02 

Bechem + Den Houten 9 4 1  1 9,43 

Reugemdriesch Geerstraete 1 7  45 1 8,59 

Bierman + Klep 1 4  44 2 1 ,89 

Heirstr. + Peperstr. 
Bottel Ter straeten 
oude str. en W alseghem 26 5 5  1 7,5 1 

Eysseghem + Eyshoute 26 36 19,14 

Den Bergh, Bracht, Ter Heyde 1 7  48 - 19,83 

1 5 4  367 

De personen in de status vermeld als zijnde in dienst, zijn een bij
komende hulp in de familie of het bedrijf. 

Een groot deel van deze mensen zijn in feite behoeftigen. De pastoor 
maakt in de status nergens melding van behoeftigen . Behoeftigen 
werden uitbesteed en in dienst genomen voor het verleende onder
houd. 

De vermelding van dienstpersoneel zou aldus kunnen begrepen 
worden als een bedekte benaming van uitbestede behoeftigen : 

Telling volgens ] .  De Brouwer : 

3 1  gezinnen met 1 meid 
2 1  gezinnen met 1 knecht 

3 gezinnen met 2 meiden 
9 gezinnen met 2 knechten 

1 2  gezinnen met 1 meid en 1 knecht 
6 gezinnen met 1 meid en 2 knechten 
3 gezinnen met 1 meid en 3 knechten 
1 gezm met 2 meiden en 1 knecht . 
1 gezin met 2 meiden en 4 knechten 
1 gezrn met 1 meid en 6 knechten 
1 gezin met 3 knechten 

89 gezinnen (of 29,02 % ) met dienstpersoneel . 
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Bekijken wij de leeftijdspiramide, dan valt wel het overwicht op 

van de mannelijke hulpkrachten : 64 % . Ouder dan 1 6  ja�r tellen 

wij 2 1  personen of -+- 14  % van het dienstpersoneel . 

LE E FT l ..J D S P I RA M I D E  D I E N ST P E R S O N E E L  1 7 5 5  

'1 0  
1 3 9  

3 8  1 
3 1  
36 
3 5  
3 4  

1 3 3  
3 2  

1 3 1  
1 3 0  

2 9  1 
1 2 8  

6 2 1  
2 2 6  4 
2 2 5  

9 2 1f  
6 2 3  

9 2 2  4 
5 2 1  4 

7 20 6 
6 1 9 

7 1 8  M .  Vr. Tot. 

43 
46 1 5 4 
60 3 3 

* To t a a l  9 7  54 1 5 1 
10 
9 * Leeftijd van 1 man en van 3 vrouwen 
8 niet vermeld in de status. 
7 

MAN VROUW 

Tussen 16  en 30 jaar : 107 personen of 70,8 % van het dienst
personeel en 23  personen tussen 30 en 60 jaar of 1 5 ,2 % van het 
totaal aantal leden van het dienstpersoneel. 

Hier een vergelijking maken met parochies uit steden lijkt mij 
onmogelijk en het valt dan ook bijzonder moeilijk om op basis van 
het dienstpersoneel in dienst de status van een bepaalde straat of 
wijk af te wegen. 

De 367 personen in dienst vermeld in de status van de pastoor 
zijn regelmatig verspreid over de verschillende wijken. 
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Vijf van de tien buurten l iggen boven het algemeen gemiddelde 
van 1 9  % .  

Vreyhem samen met St.-Martensdries en Driesstraat halen 1 5 ,5 en 
1 6,4 % van het totaal aantal dienstboden. 

Het ontbreken van de beroepen maakte het ons n iet mogelijk een 
idee te hebben over het ambachtelijk leven op de parochie. 

"De Plaatse was reeds een belangrijk wooncentrum geworden." 

De St.-Martensdries had toen reeds zijn functie van centrum ver
loren (1°) . 

Wij treffen er wel nog de oude vooraanstaande families aan, met 
name Van der Heyden, De Schinckel, De Noyette, enz . . .  

Op d e  plaats vestigden zich d e  jonge notabelen als d e  gemeente
secretaris Philippus Emanuël Bodaert. 

8,4 % van de totale bevolking woonde toen reeds op de Plaetse 
tegen 4,6 % op de St.-Maertensdries. 

Andere belangrijke wijken met een meer agrarisch karakter zijn : 
De Bierman met 7,2 % ,  Walseghem met 5 ,4 % ,  Eysseghem met 
5 ,9 % en de weg van de Bergh naar Bracht met 5 ,4 % van de 
totale bevolking. 

BEVOLKINGSPIRAMIDE 

Dank zij de nauwkeurige en betrouwbare optekening van de leeftijd 
in de status, waren wij in staat bijgaande Bevolkingspiramide op 
te maken, die voor latere studies van de parochie van zeer groot 
belang zal zijn.  

B EV O L K I N G S P I R AM I D E  1 7 5 5  

MAN VROUW 
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SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING NAAR GESLACHT 

z 
,....:i Z ,...:i � 
< � � �  E-< z % % 
z z 

� �  <: < 
< �  

Gezinshoofden 

- Echtelingen 248 1 2,9 248 12 ,9 

- Weduwnaars 30 1 ,5  

- Weduw_en 30 1,5 

- Ongehuwden 24 1 ,2 . 18 0,9 

- Inwonende kinderen 447 2 3,2 470 24,4 

Inwonende 

Dienstpersoneel 98 4,8 57 3 

- Vreemden 

ongehuwd 1 4  0,7 1 7  0,8 

echtpaar 22 1 , 1  22 1 ,1  

kinderen 19 0,9 26 1,3 

- Familie 

ongehuwd 9 0,4 1 4  0,7 
echtpaar 2 5  1 ,3  25 1 ,3 
kinderen 2 1  1 ,0 2 5  1 ,3  
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BEVOLKING INGEDEELD 
VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE EN GESLACHT 

% OP DE 
LEEFTIJDSKLASSEN TOTALE 

VAN 5 JAAR MAN VROUW TOTAAL BEVOLKING 

0 - 1 jaar 1 5  1 6  3 1  1 ,6 

1 - 5 jaar 1 0 1  1 3 5  236 12,2 

6 - 1 0  jaar 96 1 1 5  2 1 1  10,9 

1 1  - 1 5  jaar 97 78 175  9,1 

1 6  - 20 jaar 99 79 178 9,2 

2 1  - 2 5  jaar 89 90 1 79 9,3 

26 - 30 jaar 8 1  86 167 8,6 

3 1  - 3 5  jaar 68 6 1  129 6,7 

36 - 40 jaar 63 74 1 37 7 ,1  

4 1  - 45 jaar · 37 5 6  9 3  4,8 

46 - 50 jaar 59 47 106 5,5 

5 1  - 55 jaar 42 29 7 1  3,6 

56 - 60 jaar 43 26 69 3,5 

61 - 65 j aar 1 1  1 7  28 1,4 

66 - 70 jaar 1 1  1 5  26 3,4 

7 1  - 75 jaar 14 1 1  2 5  1 ,3 

76 - 80 jaar 5 6 1 1  0,5 

8 1  - 85 jaar 3 0 3 0,1 

86 - 90 jaar 1 1 2 0,1 

91 - 95  jaar 2 0 2 0, 1 

Totaal 937 942 1879 

49,86 % 50, 1 3  % 

mannen : ouderdom niet vermeld : 1 6  
42 � 2 , 1 8  % 

vrouwen : ouderdom niet vermeld : 26 

Totaal 9 5 3  968 1921  
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De oudste inwoner woonde op de wijk Eyshoute nl .  weduwnaar 
Joannes Huygheman 94 jaar, woonde er samen met zijn kinderen : 
Petrus 57 ,  Martinus 54  en Maria 47 . Daarbij hadden zij in dienst : 
Joanna Buyse 38 jaar en Louise Geeraerts 40 jaar. 

Wanneer wij de bevolkingspiramide bekijken dan laat deze ons 
veronderstellen dat de kindersterfte onder de mannelijke bevolking 
per 5 jaar genomen, nauwelijks verschillen oplevert. Terwijl aan 
de zijde van de vrouwelijke bevolking de verschillen werkelijk 
opvallen. 

Dit illustreert dat het sterftecijfer onder de kinderen groter was 
bij de vrouwelijke bevolking. 

Dat vanaf de leeftijdsgroep van 60 en meer, 97 eenheden, 5 ,0 % 
van de totale bevolkirig uitmaken . 

Dat tussen 30 en 60 jaar 3 1  % van de totale bevolking behelst 
en van 0 tot 30 jaar is dit 64 % van de totale bevolking. 

Bemerkingen van demografisch materiaal krijgen evenwel pas 
hun volle betekenis, indien men tot vergelijking met soortgelijk 
materiaal voor andere bevolkingscentra kan overgaan. 

Het l igt nu in onze bedoeling om de volledige heerlijkheid waartoe 
Balegem behoorde te onderzoeken om ze nadien te vergelijken . 

Het communicantencijfer 

De waarde van het communicantencijfer is veel groter dan men 
wel op het eerste zicht zou vermoeden . 

Het zijn de enige cijfers die ons in een betrekkelijk aaneengesloten 
reeks, voor de 1 7e en de 18e eeuw, de omvang van een deel der 
eigenlijke bevolking geven.  

Steunende op de studie van Paul Deprez omtrent het bevolkings
cijfer in de heerlijkheid Nevele ( 1 1 )  heeft men kunnen vaststellen 
dat de communicanten gemiddeld 68,4 % van de totale bevolking 
bedraagt. 

Wanneer wij deze gegevens toetsen aan de cij fers voor de St.-Mar
tinusparochie dan komen wij, op 1 342 communicanten aan 69,8 % ,  
wat dus vrij dicht bij dit gemiddelde ligt. 

Bij het nazien van de status bleek dat de leeftijd waarbij de kinderen 
voor het eerst gingen communiceren lag tussen de 1 3  à 14  Jaar. 
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JUNI 1 7 5 5  

LEEFTIJD MEISJES JONGENS TOTAAL 

- 1 jaar 16 15  31  
1 1aar 35  10 45 
2 jaar 34 28 62 
3 jaar 2 1  27 48 
4 jaar 2 5  19 44 
5 jaar 20 17 37 
6 jaar 33 25 58 
7 jaar 22 20 42 
8 jaar 19 24 43 
9 jaar 22 14 36 

10 jaar 19 13  32  
1 1  jaar 1 5  2 7  42 
12 jaar 1 2  19 3 1  
1 3  jaar 13  2 1  34 
14 jaar 16 1 5  3 1  
1 5  jaar 22 1 5  37 
16 jaar 16 15  31  
1 7  jaar 10 1 5  2 5  
1 8  jaar 13  32  45 
19 jaar 16  1 3  29 
20 jaar 24 24 48 

De status van Balegem van 1 7  30 leert ons dat in dat jaar 4 eerste-
communicanten waren van 1 1  jaar, d . i. 5 % ;  1 5  ( 1 8,7 % )  van 
1 2  jaar; 1 9  (23 ,7 % )  van 1 3  j aar, 24 (30 % )  van 14 jaar, 10  
( 1 2,5  %)  van 1 5  jaar; 7 (8,7 %)  van 16  jaar, 1 ( 1 ,2 % )  van 17  
Jaar. (]. De Brouwer) 

L. DE SMET 
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De Koninklijke Muziek maatschappij De N eerschelde, 

Gentbrugge 

Geschiedenis vanaf haar ontstaan in 1844 tot 1902 

I .  DE EERSTE JAREN 

Wanneer wij de levensloop van een meer dan honderdjarige vereni
ging willen beschrijven, dan lijkt het niet van belang · ontbloot, 
in het kort, de tijd te belichten waarin deze vereniging ontstond. 

In het midden van de 19de eeuw was de toestand in onze contreien 
zeker niet rooskleurig. Gent was een van de meest geïndustriali
seerde steden van ons land, wat niet belette dat het ook de meeste 
"armen" telde. Overal was de nood enorm groot en werden steun
acties ingericht. Het aantal sterfgevallen overtrof ver dat van de 
geboorten .  De prijs van het brood en de aardappelen steeg op 
ongelooflijke wijze, bakkerijen en ook andere winkels werden 
geplunderd en het werd zo erg dat de politie onmachtig bleek en 
de hulp van het leger moest ingeroepen worden om de onlusten 
te bedwingen .  Ook de bedelarij werd een geduchte plaag. 

De ellende was zo groot dat het jaar 1847 ook wel eens het honger
j aar genoemd wordt. Doch niet alleen op economisch gebied was 
de toestand rampzalig; ook het onderwijs liet veel te wensen over. 
Het volksonderwijs was in vele gemeenten onbestaande. Te Gent
brugge had zich in die tijd een onderwijzer gevestigd, die mits 
betaling door de leerlingen, onderricht gaf in zijn woning aan de 
Kerkwegel . In 1 846 werd de school van meester Tack door het 
gemeentebestuur aangenomen en konden aldus ook de beho ftiae 
kinderen schoollopen . 
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En het is wel verwonderlijk vast te stellen dat juist in deze moei

lijke tijd te Gentbrugge een fanfare werd gesticht. Gentbrugge 

dat dan nog geen 1 300 inwoners telde was nog grotendeels een 
landbouwgemeente, waar meer en meer de tuinbouw veld won, 
dank vooral aan het initiatief van louis Van Houtte, die er in 1 849 
de Staatstuinbouwschool oprichtte aan de Oude Brusselse weg. Zes 
jaar later werd Van Houtte burgemeester en werd meteen definitief 
gestart met de economische expansie van de gemeente, die zeker 
ook de groei en de bloei van "DE NEERSCHELDE" in de hand 
werkte. 

* 

In hun werk "Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost
Vlaanderen" dat Frans De Potter en Jan Broekaert publiceerden 
van 1 864 tot 1870, vermeldden zij onder "Gentbrugge - Maatschap
pijen" het volgende : 

Gentbrugge schijnt vroeger, even als de meeste vlaamsche dorpen 
eene Kamer van Rhetorika gehad te hebben. Er zijn ons echter gene 
bescheiden daarvan in handen gevallen. 

Thans bezit de gemeente eene hoogstbloeiende Fanfaren-Maatschap
pij, getiteld Neerschelde, gesticht den 1 September 1846, onder het 
bestuur van den heer I sidoor Claeys, notaris te Gent, voorzitter en 
den heer Ed. de la Kethulle, ondervoorzitter. Zij telt heden 36 
spelende leden, die allen, volgens het regelement des genootschaps, 
het grondgebied der gemeente bewonen; en 30 eereleden, deze laatsten 
behoorende tot de deftigste familiën der stad Gent. Onder leiding 
van den heer ]. De Stuyver heeft de Neerschelde het reeds verre weten 
te brengen : niet alleen dat zij · op alle festivals en andere muziek
feesten waar zij deel aan genomen heeft (50), zich bijzonder deed 
opmerken door haar keurige uitvoering, maar uit de twee prijskam
pen welke zij tot hiertoe heeft bijgewoond, kwam zij met eenen 
schitterende zegepraal terug. Te Gent bekwam zij ten jaren 1852, 
in den wedstrijd uitgeschreven door de Fanfare-Liefhebbers, met 
eenparigheid van stemmen den eersten prijs voor de kleedij, in mede
dinging met de m'uzieksocieteiten van de belangrijke gemeenten Zele, 
Waregem en Evergem. Te dier tijde was de N eerschelde slechts uit 18 
leden samengesteld. Naar het konkoers te Rijssel gegaan, in den 
zomer van het jaar 1862, bekwam zij ook daar, met eenparige stem
men, de eerste prijzen voor de uitvoering, voor den solo en het 
krijgskostuum. Zij kampte aldaar met 30 leden, tegen de Fanfaren
Maatschappij uit de Brabandsche stad Nijvel, die uit ongeveer 50 
muziekanten bestond. 
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Op andere konkoersen zijn de Gentbrugsche liefhebbers niet versche
nen. Zijn hunne lauweren niet talrijk, er mag, zo wij zien, gezegd 
worden dat die met glans behaald werden. 

De maatschappij zelve heeft nooit een konkoers of festival beroepen. 
Zij bezit een prachtige bannier, geschenk van hare eereleden en 
draagt bij feestelijke gelegenheden een echt sierlijk kostuum : een 

, jas van blauw laken waarboven een wit nestelsnoer; witte broek, hoed 
met half sneeuwwitten, half blauwen vederbos, en eenen degen aan 
de zijde" . 

1 

Volgt dan een lijst van de festivals waarop de "De Neerschelde" is 
aanwezig geweest van bij de stichting tot 1 863 .  

Om_ aldus opgenomen te worden in voornoemd werk, moest de 
Gentbrugse Muziekmaatschappij reeds een grote bekendheid ver-
worven hebben. 

. 

Een lijst met de plaatsen waar "De Neerschelde" op festivals en 
wedstrijden is opgetreden, samen met de lijst der gewonnen medail
les en de tekst daarop zal eerlang in ons tijdschrift gepubliceerd wor
den. 

Zoals De Potter en Broekaert het lieten uitschijnen, was de fanfare 
ontstaan uit een zangvereniging. In  het archief van "De Neer
schelde" berust nog het eerste boek waarin het _reglement van 
1 846 werd ingeschreven, en waarin de handtekeningen voorkomen 
van de eerste steun- en werkende leden. De titelpagina draagt de 
inscriptie : 

DE FANFARE DER NEERSCHELDE 

REGLEMENT 

VAN 
HET GENOOTSCHAP GEVESTIGD BINNEN 

DE 
GEMEENJ'E GENTBRUGGE 

TEN JAERE 

MDCCCXXXXVI 
BEGOST 1 844 ALS ZANGMAA TSCHAPPI] 

Het is wel mogelijk dat uit de vroegere "Kamer van Rhetorika" te 
Gentbrugge een zangmaatschappij is ontstaan . En wij moeten ver
onderstellen dat deze zich liet begeleiden door enkele blaasinstru
menten, waarschijnlijk en hoofdzakelijk door bugels. Immer 
wanneer in november 1846 een aankoop van instrumenten ge-
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schiedt, zien wij de aanschaffing van vier cors (hoorns) , twee trom
bones, een ophicleïde-alto, twee ophicleïde-basse en twee pistons. 

Geen enkele bugel. En nochtans is de bugel het hoofdbestanddeel 
van een fanfare, het voornaamste zanginstrument. Een fanfare is 
immers een korps waar de houten blaasinstrumenten niet thuis
horen. 

Ter verduidelijking : een ophicleïde was een laag blaasinstrument 
van de familie van de klephoorns, dat nogal ruw klonk en dat later 
dan ook vervangen werd door de tuba. 

Waarschijnlijk bezaten die eerste bugelspelers hun eigen instrument, 
of waren deze instrumenten eigendom van de zangmaatschappij 
of van de "Kamer van Rhetorika en Zang" waaruit "De Neerschel
de" mogelijks is gegroeid. 

Onder impuls van haar eerste voorzitter, notaris Isidore Claeys, 
aanschouwde de fanfare het levenslicht . . Dat de stichters het ernstig 
meenden met hun nieuwe vereniging bewijst wel het reglement 
dat in . 1846 werd goedgekeurd en dat hier dan ook in extenso 
volgt. 

Artikel 1 .  - Het genootschap opgeregt binnen Gentbrugge, den 
eersten October 1 846,  zal voor devisie draegen HET FANFARE 
MUZIJK DER NEERSCHELDE. 

Artikel 2. - Het genootschap, zal samengesteld zijn,  uyt Eere leden 
en werkende leden;  niemand zal het ·regt hebben, deel van het zelve 
te maeken, zonder voorgaendelijk door de werkende leden bij ge
heime stemming gekozen te zijn .  

Artikel 3. - Het nieuw aenveirde lid, zal  onmiddellijk in de  kas 
van het genootschap storten, eene somme van zes franken, onvermin
dert de inleggelden, bij Art. 8 vermeld. 

Artikel 4. - Het genootschap zal bestierd worden, door eenen raed 
van Administratie, en zal zamengesteld zijn van eenen voorzitter, 
ondervoorzitter, eenen directeur, drij commissarissen, en eenen ge
heimschrijver .. 

Artikel 5 .  - Deze bedieningen zijn kosteloos, en worden enkelijk 
voor eenen termijn van drij jaeren vervuld;  men voorziet in de ver
vanging in een algemeyne vergadering der werkende leden en bij 
geheime scrutin .  · · 

Artikel 6. - De vergaderingen zullen door den voorzitter of bij zijne 
afwezigheid door den ondervoorzitter, of wel door eenig lid der 
directie voorgezeten worden. 

Artikel 7. - De bestiering van het genootschap word door dezen 
raed bevrogt, hij zal de kosten vaststellen en ook de uytgaven regelen, 

61 

Land van Rode Jaarboek 1981



zonder verders te moeten raedplegen ; alle zes maenden zal er rekening 
van het genootschap voorgesteld werden. 

Artikel 8. - De werkende leden zijn verpligt hun op alle de aen
gewezene dagen te vergaderen, · ten einde hun in het muziek te 
oefenen ; het beloop der mé"j.endelijksche retributie is vastgesteld, zoo 
voor de werkende als voor de Eere leden op 50 centiemen per maend. 

Artikel 9. - De werkende leden welke zich bij de vergaderingen of 
repetitien in staet van dronkenschap zouden bevinden, zullen ver
vallen : De l ste mael in eene boete van 20 et" de 2de mael in eene 
van 30 et" de 3de mael in die van 1 frank en de 4de mael wanneer 
zulks binnen den loop van het jaer voorvalt, zal hij uyt het genoot-
schap gebannen worden. 1 

Artikel 10. - De gonne welke door ziekten of andere gevallen 
niet bekwae'm zijn de vergaderingen of repetitien bij te woonen, moe
ten die voorgaendelijk aen den raed, kenbaer maeken, om aldus in 
geene boete te vervallen. 

Artikel 1 1 .  - Den gonne die eene onbeheerende daed zoude be
drijven ofte bedreven hebben, of  gewoonlijk een slegt gedrag zou 
hebben, zal uyt het genootschap gebannen worden. 

Artikel 12 .  - Wanneer een werkend lid in de vergaderingen of 
repetitien op de gestelde huer niet tegenwoordig is, zal eene boete 
van l Oct. betaelen ; de gonne die er niet tegenwoordig zijn, zul len 
eene boete van 25 et. betaelen. 

Artikel 13. - Den gonne die geduerende de vergadering zoude rooken, 
onbetamelijke woorden spreken, verwijtsels of alle andere zulkdanige 
misdaden begaen, zal aen diergelijke boeten onderworpen zijn, aen
gehaeld bij Art. 9.  

Artikel 14 .  - De werkende, zijn met de uytsluyting van de leden 
belast, en zullen over de bezwaeren der verdagte besl issen. 

Artikel 15 .  - De Eere leden hebben regt de vergaderingen en repe
titien bij te woonen ; nogtans ter uytzondering van den voorzitter en 
ondervoorzitter, en hebben zij geene raedplegende stem. 

Artikel 16.  - De gonne welke vrijwillig het genootschap verlaeten 
moeten hun ontslag drij maenden voor 1 October van ieder jaer 
schriftelijk doen geworden, en kunnen verders zoo als die er uytge
bannen zijn, geen regt hebben, over het geld of andere voorwerp n 
van het genootschap. 

Artikel 17 .  - Bij het geven van Concerts, ofte andere lusten, zijn 
de eerleden vrij aenveerd, en zu llen der toe voor hun en hunn 
juffrauwen ingang teekenen ontvangen, nochtans wanneer cl z t n 
behoeve van den aerme of te andere goede werken g daen i rd n 
zullen de Eere leden tot een ingang regt aenzegt w rden. 
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Artikel 18.  - De Eere leden, zullen door de werkende leden, ter 
gelegenheyd van hunnen feestdag met eene serenade vereerd worden ; 
de processien der gemeente, ofte begraving van eenig lid van het 
genootschap, zullen ook door de werkende leden vereerd worden, 
nogtans deeze op verzoek en met toestemming van den raed van 
administratie. 

Artikel 19. - Geene hoegenaemde verandering mag aen het tegen
woordig reglement gebragt werden, dan op het verzoek van twee 
derde der leden van het genootschap. 

Aldus gedaen binnen de· gemeente Gentbrugghe 
den eersten October 1 800 zes en veertig. 

De geheimschrijver, Den voorzitter van het genootschap, 
(get.) Schouteten (get.) Claeijs 

Eigenaardig is wel dat de fanfare, voor wat de muziekstudie betreft, 
enkel toegankelijk was voor inwoners van de gemeente, als wij 
weten dat dan - volgens officiële gegevens ( lijst in gemeente
archief Gentbrugge) - Gentbrugge slechts 165  huizen telde en 
dat de officiële wegwijzer van 1 842 als enig bedrijfsleven op de 
gemeente vermeldt : de paardenhandel van A. Durot, de bloem
pelderij van Naudts, en de bloemisterijen van Coene, De Rijcke, 
Gheldhof, Bebbelynck en Van Boutte. 

In een lijst van 1 846 vinden wij de eerste steunleden : 

Isidore Claeijs 7 5  Fr. (goudfranken) 
Jean-Baptist Blommaert 7 5  Fr. 
Emmanuel de la Kethulle 30 Fr. 
Jean-Baptist Denayer 10  Fr. 
Charles Wel vaert 10  Fr. 
Livinus Geers 7 Fr. 
Limnander 5 Fr. 
Paterson 5 Fr. 

Dan volgt een reeks van 24 inschrijvers die ieder zes frank storten 
voor een half jaar. Daaronder enkele namen die nu nog te Gent
brugge voorkomen als Decuyper, Bellebuyck, De Vlieger, Van 
Damme, Van Holle, De Wilde, Van de Putte, De Guchteneere, 
Hoste, Van Oostende, Van Seymortier, Van Boutte. 

De spelende leden moesten een bijdrage betalen van zes frank per 
jaar en moesten de gemeente bewonen . 

Het bestuur bestond uit : voorzitter Isidore Claeijs, notaris te Gent 
met verblijf op het Braemkasteel ,  ondervoorzitter E. de la Ket-
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hulle, Schrijver Vlieghe, bewaarder der Hypotheken te Gent, Schat
bewaarder Francies Vandamme, schildersbaas te Gentbrugge en 
spelend lid. 
Er waren dertig ereleden. 

Stichtende leden waren ook : Francies Geers, lokaalhouder, en 
Depuydt. 

Deze beiden waren nog in leven toen de maatschappij haar 50ste 
verjaardag vierde. 

De eerste dirigent was David Samarcq; hij werd na twee jaar opge
volgd door De Meester. 

De herhalingen (repetities) werden gehouden in een schuur in de 
Ongerijstraat, en dit bij kaarslicht. Later zou daar café "De Snoek" 
aan het Kerkplein worden gebouwd, en werd dit, gedurende tien
tallen jar:en, het lokaal van de verer,1ging. 

In 1 846 telde het genootschap 1 7  werkenJe leden en op het einde 
van het jaar achttien. 

In een optreden van De Neerschelde, op 7 juni 1 846, te Sint-Denijs
Westrem, als zangmaatschappij, zien wij een zeker bewijs van het 
ontstaan uit een koorvereniging. Dit was miss�hien ook wel het 
laatste zangoptreden geweest van de omgevormde maatschappij . 

Op 1 0  oktober 1847 werden eenentwintig uniformen aangekocht en 
door de ereleden betaald. In de ontvangstbewijzen wordt de kledij 
beschreven : een habit-uniform, een écharpe, een schacot, een witte 
koorde met flochen (twee) , en een col . Twintig leden tekenden daar
voor een ontvangstbewijs ;  het waren : E. Huysse, Louis Van de 
Putte, Pieter Van Holle, Louis Derocker, Ch. Van Oostende, Ed. 
Goudrij, Pierre Hosten, Jan Dejaeger, Constant Lybaert, Leopoldus 
Vandeputte, Henri Van Themsche, Pieter Debuck, Pieter Vande
putte, François Vervalcke, Pieter Vergaert, Ivo Van Oostende, 
Leopold Van de Putte, P. Wille, Benjamin De Jaeger en François 
Colpaert. 

Reeds in 1 847 werd een uitstap naar Heusden georganiseerd; er 
werd drie frank betaald aan de schipper van Heusden voor het 
oversteken van de Schelde. Ook aan een festival te Sint-Denijs
Westrem werd deelgenomen, waarbij een concert werd gegeven. 

Op 1 4  november vermeldt het kasboek : "Betaald 3,1 fr. voor de 
Messe van Ste.-Cecilia" ; ook "Acht kirsse plattinen". Onder de 
andere aankopen zien wij : Verscheidene tablaturen w.o. een voor 
"trompette à cylindre", een ophicleïde-basse "van le qualiteyd" 
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een paar "cimballes turques", een "grosse caisse", bellen, een trom

mel en vijf fakkels, ook nog 22 muziekboeken tegen 45 et. het stuk 

en amandelolie en vet" voor de instrumenten.  " 

Blijkbaar sloeg de fanfare er van in  den beginne duchtig op los, 
want naast verscheidene reparaties staan ook twee nieuwe trommel
vellen genoteerd. Aan Chs Dewilde werd 3 , 55  fr. betaald voor "het 
maeken van pupiters" .  

Reeds in  1 848 werd achtmaal opgetreden onder de  eerste benaming 
"Het fanf�re-Muzijk der Neerschelde". 

Dirigent Samarcq, muziekhandelaar te Gent bleef de leiding waar
nemen tot einde 1 848; hij werd voor korte tijd opgevolgd door De 
Meester, oud-muziekoverste van het leger, en dan door J .B.  De 
Stuyver, muziekhandelaar in de Lange Munt te Gent. Een nieuwe 
cor werd aangekocht en een oude geruild voor een nieuwe, wat als 
bewijs kan gelden dat niet alle instrumenten die bij de stichting 
werden aangekocht nieuw waren. 

Financieel schijnt de maatschappij er die eerste jaren niet al te best 
voor te komen; want het jaar 1 849 sloot met een tekort van 577 ,40 
fr. ,  een groot bedrag voor d ie tijd; het ereloon van de muziebestuur
der werd dan ook met 50 fr. per jaar verminderd . 

Naast dertig ereleden telde De Neerschelde in 1850  reeds 36 
spelende leden en werden weer "tuniques, casquetten" en ook fakkels 
aangeschaft, evenals muziekstukken voor uitvoering in de kerk, voor 
stemmen, fanfares en orgel . Benevens de festivals werden dan ook 
drie "wandelinge" gespeeld voor de "Société des Regates" te Gent 
en twee diensten voor de Landbouwnormaalschool te Ledeberg. 

1850 kende weer een hoog kastekort, zo maar eventjes 67 3 ,52  fr. ,  
doch voorzitter Claeijs bracht de balans in evenwicht door zijn 
"retributie" voor vijf jaar in eenmaal te storten . De heer E. de la 
Kethulle trad dan in het bestuur. Onder de verscheidene diensten 
die gespeeld werden treft men ook een uitvoering aan in de kerk, 
waar tijdens een Lof, Regina Coeli en Tàntum Ergo ten gehore 
werd gebracht. 

Het aantal muziekanten was in 1 85 1 weer geslonken, wat niet be
lette dat er prijzen behaald werden op een wedstrijd uitgeschreven 
door de "Fanfare-Liefhebbers" uit Gent, en de eerste prijs met een
parigheid van stemmen toegekend werd aan De Neerschelde, dit 
voor de kledij en voor de beste uitvoerin.g, niettegenstaande de 
maatschappij kampte tegen fanfares van grote gemeenten als Zele, 
Evergem, Ware gem, e.a. 
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Volgende jaren werden regelmatig instrumenten bijgekocht : een 
trombone, een piccolo (kleine fluit) voor 45 fr. en bekostigd door 
voorzitter Claeijs, een cor, nog een trombone. 

Een inschrijvingslijst voor de aankoop van "Cymbalen" (bekkeris) , 
bracht 8 1  fr. op in 1 854;  nieuwe muziekstoelen werden vervaardigd, 
en voorzitter Claeijs vulde weer eens het kastekort aan.  Voor de 
eerste maal werd dat jaar de processie opgeluisterd - inzet van 
een meer dan een eeuw lange traditie. 

In die tijd waren slechts eenentwintig spelende leden. Naast de uit
stappen en concerten op de gemeente, werden ook concerten ge
speeld in andere lokaliteiten ; en op Oudejaarsavond werd aan de 
voorzitter een serenade-concert aangeboden. 

Het zou ons te ver leiden moesten wij jaar per jaar de activiteit van 
De Neerschelde bespreken ; beperken wij ons tot het voornaamste. 

Als er in 1856  vierentwintig spe1bnde leden zijn, verleent het ge
meentebestuur voor de eerste maal een subsidie van 5 0 frank, met 
de vermelding in het verslagboek van de gemeenteráadszittingen : 

De leden dier fanfare maatschappij, welke is ingericht sedert ver
scheidene jaren, behooren meestal tot de ambachtdoende klasse. De 
geldmiddelen waarover de maatschappij beschikt zijn ontoereikend 
om in de onontbeerlijke uitgaven te voorzien, en aangezien zij zich 
met iever toelegt op de ontwikkeling der muzikale kennissen, dat zij 
zich in verscheidene kampstrijden heeft onderscheiden en dat zij 
zich in alle openbare feesten en andere bijzondere omstandigheden 
ten dienste des gemeentebestuurs stelt, is de voorgedragen som niet 
overdreven. 

Van dan af werd dit hulpgeld jaarlijks vernieuwd, tot . . .  helaas, de 
partijpolitiek de voorrang kreeg. 

Het uniform werd nog verfraaid, en te Brussel werden wit-blauwe 
pluimen voor de hoeden aangekocht. 

Hier rijst wel de vraag : waarom blauw-wit ? Dit vergt een woord 
uitleg. 

In die jaren was het de gewoonte dat bij godsdienstige plechtig
heden en kermissen, het vaandel gehesen werd op de kerktoren. 
Meestal was dit het vaandel niet met de gemeentekleuren, maar wel 
dit van de kerkelijke overheid. Zo voor Gentbrugge, dat vroeger 
ressorteerde onder de abdij van Sint-Baafs, die in haar schild blauw 
en wit droeg, waren het deze kleuren die op de kerktoren wapper
den. Wanneer het vaantje op de toren verscheen, werd er k 

66 

Land van Rode Jaarboek 1981



gevlagd in de straten, en niets is natuurlijker dan dat meestal deze 
kleuren in de straten verschenef).. 

Blauw en wit waren echter de gemeentekleurçn niet. Doch ook onze 
gemeentebestuurders beseften dit niet, want toen in 1930 nog, de 
provinciegouverneur naar de samenstelling van de gemeentevlag 
vroeg, en er in zijn schrijven op wees dat "de stad of gemeente 
welke in het bezit is van een particulier wapen, best de Heraldieke 
Raad om advies zou vragen omtrent de kleuren welke behoren 
aangenomen te worden, rekening houdend met de beschrijving 
van het wapen", was ons gemeentebestuur er zodanig van overtuigd 
dat onze gemeentekleuren wit en blauw waren, dat het niet nodig 
geacht werd de Raad van Adel te raadplegen . 

En nochtans, in het wapenschild van Gentbrugge komt geen stipje 
wit of blauw voor, alleen goud en zwart. Immers in het "Besluyt Nr. 
107, waerbij het wapen der gemeente Gendbrugge bepaeld word" 
vinden wij er de beschrijving van : "Een gulden veld, rondom ge
tand met zwart en waerop eenen leeuw van zelfde kleur met rode 
klauwen en tong, het eerste deel met de letter G, en het tweede met 
de letter B van zwart koleur : het schild rustende op eenen zwarte 
leeuw, zittende, houdende met den regten poot eene gulden vaan 
met eenen leeuw ter linker hand gekeerd, zwart, rode klauwen en 
tong" . "Gegeven te Brussel, den 23 maert 1839 .  Leopold ." 

Er kon dus werkelijk geen twijfel bestaan over onze gemeentekleu
ren, en toch meldde het gemeentebestuur in zijn schrijven van 
24.2 .30 aan de provinciegouverneur, zelfs met verwijzing naar 
hogergenoemd schrijven van 1839; dat "de kleuren alhier in ge
bruik, zijn : blauw en wit, lijnrecht geplaatst, het blauw dichtst bij 
de stok" . 

Het duurde nog tot 195  3 vooraleer - op ons aandringen - de 
zaak van de gemeentekleuren definitief beslecht werd in de gemeen
teraad van 22 oktober. "De Raad van Adel heeft het advies uitge
drukt dat deze vlag vertikaal verdeeld zou moeten worden, de ene 
helft van goud de andere van sabel (zwart) , de gouden helft langs 
de vlaggestok." De gemeenteraad besliste eenparig deze kleuren in 
gebruik te nemen, en sindsdien vlagde Gentbrugge geel en zwart. 
Maar" . dan waren de blauw-witte pluimen van de Neerschelde reeds 
lang buiten gebruik. 

Vanaf 1857  werd de Prijsuitreiking van de gemeenschool opgeluis
terd en De Neerschelde als gemeentemuziek erkend. Regelmatig 
werden nieuwe instrumenten in gebruik genomen : bugel, cor, tuba-. 
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Wanneer in 1 85 9  een uniform voor chef J .B.  De Stuyver aange
kocht werd (prijs : 1 6  fr. ) werd ook de bezt:tting van het muziek
korps vermeld : een kleine bugel, tien bugels, twee altos, drie 
pistons, drie cors, drie tombones, drie ophicleïdes, twee tuba's, twee 
slagwerk. 

In 1 860 werd door de ereleden aan de maatschappij een prachtige 
banier geschonken, d ie thans door het Heemkundig Genootschap 
Gentbrugge en Land van Rode, in bewaring is genomen. 

Een blauw fluwelen vierkant met, in het midden, het symbool van 
de Schelde : midden rietstengels, een zittende oude man met de hoorn 
des overvloeds in zijn arm en naast hem een kruik waaruit water 
stroomt; daaronder een strik waaruit langs vierzijden een bladeren
krans opklimt. Boven 'de figuur "KONINGLYKE FANFAREN" 
en onder de figuur "DE NEERSCHELDE GENTBRUGGE". In 
ieder van de vier hoeken het zelfde ornament, samengesteld u�t 
kransen, bladeren en bloemen. Alles in zilvt:rdraad. Aan de onder
zijde : zilveren franjes .  

Boven de vaandelstok was een zittende leeuw die in  zijn voorste 
klauwen het wapenschild houdt, waarop een klauwende leeuw naar 
rechts gekeerd, de letter G !n de rechter bovenhoek, en de letter 
B in de linkerbovenhoek van het schild .  In de rechter voorpoot een 
standaard met vlaggetje met klimmende leeuw, naar de stok ge
keerd. Alles verzilverd. 

Het bijzonder keurig uniform bestond uit : een jas van blauw laken 
waarop witte nestelsnoeren, witte broek, zwarte jagershoed met half
witte en halfblauwe vederbos, een degen aan de zijde met zwarte 
ceinturon en jagerstas. 

Het bestuur werd dan gevormd door : Isidore Claeijs, Edmond de la 
Kethulle, E. Van der Cruyssen, ] .  Schouteten, Louis De Backer, B. 
Vlieghe en Francies Vervalcke, ontvanger. 

In een overeenkomst met bestuurder De Stuyver van 1862 werd 
bepaald : "Iedere zondagmorgen repetitie en om de veertien dagen 
ook nog op een werkdag. Repetities van twee uren. De bestuurder 
moet ten allen tijde ter beschikking staan en moet bij de uitvoerin
gen in uniform optreden. Moet muziekstukken gratis leveren, doch 
krijgt vergoeding voor copiewerk. Jaarwedde 400 fr". 

Op 2 2  november 1 862 werd de dirigent op het Sint-Ceciliafee t 
bijzonder gehuldigd met een geschenk en een gedicht : 
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FANFAREN MAATSCHAPPIJ "DE NEERSCHELDE" 
GENTBRUGGE 

Den heere 
J .B. DESTUIJVER 
bij het aanbieden 

EENS GESCHENKS OPGEDRAGEN. 

Stem : "La Brabançonne" 

Galmt, lofzang en gij donderende kooren 
Voor U, die d'eer zijt onzer Maatschappij . 
Die onze kring zoo roemvol heeft doen glooren 
In 't kampstrijdperk op Rijssels feestgetij ; 
Steeds zal uw naam in alle harten leven 
En onzen dank u eeuwig toegezeid : 
2 x : Daarom dit feest uit dankbaarheid gegeven, 
En dit geschenk uit vriendschap u gewijd. 

Reeds menigmaal werd in den strijd der kunsten 
Ons toon aanhoord als wond're melodij ; 
En 't eermetaal viel menigmaal ten gunste 
Aan ons alom gekende maatschappij ; 
Maar d'eere slaat terug op 't edel streven 
Van hem die ons met lauw' ren overspreid : 
2 x : Daarom dit feest uit dankbaarheid gegeven, 
En dit geschenk uit vriendschap u gewijd. 

Laat ons steeds voort in zulke loopbaan streven 
Die zoo veel zoets in 't schitt'rend uiteind heeft. 
Aan 't hoofd van hem moet onze kring nooit beven 
Zoolang de kunst zijn helder brein doorzweeft. 
De toonkunst is ons adem en ons leven : 
Heil u, die ons op 't pad der glorie leid ! 
2 x : Daarom dit feest uit dankbaarheid gegeven, 
En dit geschenk uit vriendschap u gewijd. 

Gentbrugge, op Sinte-Cecilia's feest, den 22 der Nevelmaand 1 862.  

ADOLF V ANDEPUTTE, 
Uitoefenend lid .  

JOZEF SCHOUTETEN, 
Geheimschrijver-Schatbewaarder. 

Gene, Drukk. van S.J. V ANDERMEULEN-SCHOONLEVENS. 
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Dit jaar had De N eerschelde deelgenomen aan een internationale 
Wedstrijd te Rijsel (Frankrijk) en was zij bekroond met de eerste 
prijs voor de uitvoering, voor . �e solo en voor het krijgskostuum, 
dit met eenparigheid var:i stemmen. Def!ig spelende leden hadden 
aan deze wedstrijd deelgenomen. 

Twee jaar later, in een wedstrijd te Arras (Atrecht) waar zij optrad 
met zesendertig leden, verwierf de Gentbrugse fanfare de 2de Prijs 
met gelukwensen van de jury, voor de uitvoering, en de lste Prijs 
voor de "belle tenue militaire". 

1 87 1  werd een vreugdejaar. De heer Isidore Claeijs vierde zijn 
2 5-jarig jubileum als voorzitter. De hoogmis werd muzikaal opge
luisterd en een prachtig banket verenigde r:re- en spelende leden in 
het Braemkasteel, waar dan de heer Irené Le Fèvere de Tenhove 
tot bestuurslid werd aangesteld, aldus een lOO�jarige traditie als 
bestuursleden van De Neerschelde voor de familie .inluidend .  

\ 
Weer werd deelgenomen aan een grote internationale wedstrijd, dit-
maal te Hoei, waar twee mooie medailles werden verworven. 

II. KONINKLIJKE MUZIEKMAATSCHAPPIJ 

In het jaar 1 87 1  werd bij schrijven dd. 1 3 . 10 . 1 87 2  van het "Cabi
net du Roi" de titel van "Koninklijk" verleend . Hier volgt een uit
voerige kopie : 

Cabinet du Roi 

Monsieur le Président, 

Palais de Bruxelles 
le 1 3  octobre 1872.  

]'ai l 'honneur de vous informer que le Roi, ayant accédé 

au désir exprimé dans la lettre que vous lui avez adressée le 1 

juin dernier, au nom de la société des fanfares du Bas-Escaut de 

Gentbrugge, autorise volontiers ce cercle à prendre le titre de 

SOCIETE ROY ALE. 
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En ce qui concerne la présidence d'honneur que vous avez 
en même temps offerte au Roi, je suis chargé de vous faire connaître 
que Sa Majesté n'accepte la présidence d'aucune société. 

Agréez, Monsieur le Président, l' assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Le Secrétaire du Roi, 
(get. )  Cte Paul de Borchgrave d'Altena. 

A Monsieur Claeijs, 
Président de la Société Royale des fanfares du Bas-Escaut à Gent
brugge. 

De benoeming tot "Koninklijke" werd op het St.-Ceciliafeest door 
62 ereleden meegevierd . 

Nog in 1873  was ieder lid in het bezit van een "Kwitantiekaart 
voor de maandelijkse retributiën".  Daar het jaar eindigde met een 
deficiet van 645 fr. werd getracht enige verlichting te brengen door 
een speciale inschrijvingslijst. Daarop tekenden in : Notaris Is. 
Claeijs, Edm. de la �ethulle de Bolsèle, I. Le Fèvere de Tenhove, 
] .B. Blommaert, ] . De Moerloose, P. Cardon en Chs De Guchte
neëre, samen voor een bedrag van 145 fr. Waarschijnlijk moet de 
maatschappij nog over andere inkomsten beschikt hebben, want het 
volgend jaar zien wij een aankoop van vier bugels en van _drie 
trombones, en ook in 1 87 5  van een piston en een bugel. 

In  1876 heerste rouw in De Neerschelde om het overlijden van voor
zitter Isidore Claeijs, de grote steunpilaar; de fanfare begeleidde hem 
naar zijn laatste rustplaats . Ook hofbouwkundige en burgemeester 
Louis van Houtte, erelid, werd dit jaar ten grave gedragen. In deze 
rouwstoet stapte De Neerschelde op naast het legermuziekkorps. 

Na het overlijden van de voorzitter vallen heel wat ontslagen te 
noteren, wat echter niet belet dat op het jaarfeest, einde 1 879, vij ftig 
spelende leden aanwezig waren . Leopold Depré werd nu dirigent. 

Op 2 1  september luisterde de muziekmaatschappij de jubelmis op 
die werd opgedragen ter gelegenheid van het 2 5-jarig jubileum van 
onder-voorzitter de la Kethulle de Bolsèle (25  jaar erelid) . Aan de 
leden werd, acht dagen later, een banket aangeboden waarop ook 
zeven trouwe leden hun zilveren jubileum vierden . Per galarijtuig 
werden de gehuldigden ten huize van de ondervoorzitter, ook jubi
laris, afgehaald, en bloemen en portret aangeboden door burgemees
ter De Guchteneëre en schepen Blommaert. Stoetsgewijs trok men 
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dan naar de met bloemen en planten versierde kerk, waar het Te 
Deum gespeeld werd. Overal langs de weg werden bloemen aan
geboden en de dag werd besloten met een openluchtbal voor alle 
inwoners. Er waren toen 48 spelende leden, met als leuze : 
"Vooruitgang in de Muziekkunst, vriendschap en leute" . 

De volgende zondag werd eenzelfde feest aangeboden aan de leden 
door de jubilarissen zelf. Dit ging gepaard met een uitdeling van 
klederen en beddegoed aan de armen der gemeente. 

In 1 880 werd de gemeentelijke jaarlijkse subsidie verhoogd tot 
200 frank en richtte de fanfare, in opdracht van het gemeentebestuur 
een groot muziekfestival in ter gelegenheid van de 50ste verjaardag 
van 's lands onafhankelijkheid. Voorzitter was dan L. Blommaert. 

Uit het gemeentearchief vernemen wij dat de feestelijkheden van 
deze herdenking aan de gemeentekas 3 2 5  fr. kostten ; De Neerschel
de werd bedacht met 30 fr. voor het uitvoeren van een concert op 
het dorp. 

Het volgend jaar richtte de fanfare wederom een muziekfestival in, 
waarvoor de gemeente een bedrag van 400 fr. toekende; er had dan 
ook een Veldfeest plaats in de "Garde Civique". 

Op 4 juni 1 882 terug een festival door de Gentbrugse fanfare, waar
aan 10  muziekverenigingen en 5 zanggroepen deelnamen, met 
concerten op het Kerkplein en de Voordries, dansfeesten, oplaten 
van luchtballons en andere feestelijkheden. Te dier gelegenheid 
werd het lokaal "De Snoek" op het Kerkplein betrokken; lokaal 
waar De Neerschelde gedurende meer dan tachtig jaar gevestigd 
bleef. Bij een reis naar zee werd te Heist een concert uitgevoerd 
door 44 leden.  

Vormden dan het bestuur : L. Blommaert, voorzitter, Ed. de la Ket
hulle, ondervoorzitter, en de leden Chs Van Damme, B. Van Holle, 
]. Schouteten en G. Kasteleyn . 

Hetzelfde jaar kreeg De Neerschelde concurrentie; een nieuwe 
muziekmaatschappij werd te Gentbrugge gesticht : "De Koorn
bloem'', liberale grondwettelijke vereniging, met als lokaal "Den 
Arend" in de Kerkstraat. Voorzitter was Fr. Burvenich en schrijver 
A. De Meulenaere. Wij weten niet of deze vereniging een lang 
leven beschoren was; later vinden wij er geen spoor meer van terug. 

Bij de deelname aan de Internationale wedstrijd te Rijsel op 3 en 
4 juni  1 883 trad De Neerschelde op met 47 spel·ende leden, en tref
fen wij ook de samenstelling van het korps aan, namelijk : 1 6  
bugels, een kleine bugel, een saxofoon m i  b, een saxofoon s i  b 5 
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pistons, 2 trompetten, 3 cors, 1 alto, 2 baritons, 5 trombones, 5 
tuba's, een bombardon mi b, twee bombardons si b, een muziek
trommel en een grote trom. Gentbrugge behaalde er de 2de prijs 
met algemene stemmen en toejuichingen van de jury, met drie 
stemmen tegen vier voor de l ste prijs .  

Voor de eerste maal werd in de tuin van het lokaal "De Snoek" op 
22 juli 1883 vanaf 16  uur een concert, veldfeest en bal georgani
seerd. Toegang 50 et. Op 16 . 12 . 1 883 "Cortège" te Gent bij de 
ontvangst van regimentsmuzieken van Grenadiers en ] agers uit 
Nederland. 

Zoals vorige jaren gaf De Neerschelde als gemeentemuziek con
certen op de gemeente, nam deel aan festivals, richtte uitstappen in 
naar Gent en omliggende gemeenten en soms ver daarbuiten, luis
terde kerkdiensten op, speelde bals op het dorpsplein, kortom de 
maatschappij kende in die jaren en ook nog in de volgende een 
bloeiend verenigingsleven. Wij kunnen hier natuurlijk niet alle 
diensten opsommen die De Neerschelde verzorgde. Vermelden wij 
slechts de bijzonderste uitvoeringen en wijzigingen in de Maat
schappij .  Reeds in 1 886 werd in de schoot van de fanfare een to
neelafdeling met eigen leden gesticht die verscheidene jaren actief 
bleef. 

In 1887 telde de fanfare 9 1  ereleden en 69 spelende leden en werd 
zij te Mechelen bekroond in de grote tweedaagse prijskamp met de 
tweede prijs, met één stem verschil voor de eerste, in l ste afdeling. 
Drie du1zend vijfhonderd uitvoerders uit binnen- en buitenland na
men aan deze wedstrijd deel. De Neerschelde werd daarvoor luister
rijk gevierd te Gentbrugge en te Gent; vóór de kampstrijd werd 
gedurende vier opeenvolgende dagen gerepeteerd om 9 uur 's 
avonds. Om deel te nemen aan een parade en fakkeltocht te Middel
burg trok De Neerschelde dan voor twee dagen naar Holland. 

Jaarlijks gaf De Neerschelde ee.n liefdadigheidsbal ten behoeve van 
de armen der gemeente. 
Ook te Brugge bij de "De Coninck en Breydel feesten" was De Neer
schelde aanwezig. Dirigent Depré nam ontslag "omdat een lid van 
het bestuur hem in zijn familie op ongehoorde wijze miskend heeft" . 
Leon Moeremans, leraar van harmonie aan het Conservatorium te 
Gent en oud-leerling van Adolphe Samuel, en een meester in het 
orkestreren, werd zijn opvolger. Leopold Depré vinden wij later 
nog terug, o.a. in 1899 als muziekbestuurder van de fanfare Ste.
Cecilia te Melle en ook van de fanfare "Muzikale Kunstvrienden" 
van Ledeberg. 
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In een rondschrijven van 2 3 . 7 . 1 888 werd geklaagd over "de kwaad
willigheid van sommige leden" en het bestuur besloot dan ook 
boeten

. 
te innen : bij afwezigheid op repetitie 10  et., de tweede maal 

1 5  ct. , - de derde maal 2 5  et. Na drie afwezigheden zal het instru
ment afgehaald worden. Bij ontbreken op uitvoering wordt 50 et. 
boete opgelegd. 

Een tekort in kas van 5 1 1  fr. werd bijgepast door de heren Black, 
de la Kethulle en Blommaert. Met tussenkomst van het gemeente
bestuur richtte de Gentbrugse Muziekmaatschappij op 1 8  augustus 
1 889 een concert-festival in, waaraan twaalf korpsen deelnamen. 

Ook een groot bal, met "Carnet de Bal" van 20 dansen in de zaal 
, )De Valk" in de Kerkstraat stond dat jaar op de kalender. Niet
leden betaalden één frank voor de armen. Ook de volgende jaren 
werd dergelijk bal op het getouw gezet. 

Een nieuwe "kepi" werd aan de leden geschonken in 1 890; te Oude
naarde werd dan een concert gegeven op de Grote Markt, een reis 
gemaakt per stoomboot naar Terneuzen en een ·naar Antwerpen, 
cónterten te Gentbrugge, Gent en Sint-Amandsberg, en de inhul
diging van burgemeester Edmond Black opgeluisterd. 

In die jaren schommelde het aantal ereleden tussen 60 en 90; dit 
der werkende leden tussen 40 en 50 .  

Jaar na j aar richtte De Neerschelde nu in : "Avondstonden" met 
muziek, zang, toneel en vuurwerk, ook veldbals in de "Garde Civi
que", reizen naar Blankenberge of Terneuzen, naast de gewone 
concerten en de "sorties" ;  bovendien bekostigde zij meermaals een 
uitreiking van klederen aan de armen. 

Op de gemeentefeesten van 189 1  (aldus het gemeentearchief) speel
den vijf muziekkorpsen een concert op een van de kiosken geplaatst 
op het Statieplein, op het Kerkplein, in de Sasstraat, en twee op het 
Arsenaal . De optredende korpsen waren deze van het lste en het 
2de Linieregiment, van het 4de Lanciers, van het 1 lde Linie en van 
"De Neerschelde" . 

Op een Toon-, Zang- en Toneelfeest in de zaal "Den Arend" kwam 
De Neerschelde met een nieuwigheid voor de dag : een "Fantaisie 
voor Mirletons" uitgevoerd door de leden . 

Toen in 1 89 1  weer een kastekort van 785 ,53  fr. werd vastgesteld 
zijn het weder de heren Black, de la Kethulle en Blommaert die de 
toestand rechtzetten . Traden dan tot het bestuur toe : P. De Man 
De Guchteneëre en ] . Bruy�eel, terwijl Eme�t leewaeo-en nt
slag nam als schrijver. 

74 

Land van Rode Jaarboek 1981



Bij de aanstelling van de eerste pastoor op de nieuwe parochie 
Sint-Eligius op het Arsenaal speelde de maatschappij in 1 892 de 
inhuldiging. 

Na een concert op de Dorpsplaats o.l .v. L. Moeremans, lieten de 
kranten zich vleiend uit over de Neerschelde, o.a. aldus : "Maat
schappij die den trots en het genoegen van alle rechtzinnige Gent
bruggenaars uitmaakt, die de belangstelling waarvan zij het voor
werp is ten volle verdient, en nog immer op de hoogte van hare 
vroegere faam is gebleven" .  

Een grote feestdag i n  de geschiedenis van De Neerschelde werd weer 
6 augustus 1 893 : Bernard Van Holle vierde zijn zilveren jubileum 

(25  jaar bestuurslid en 3 1  ja·ar muzikant) . Door het spelend korps 
werd hij ter kerke geleid langs de prachtig getooide straten. Mis 
om 1 1  uur, waarna banket met vier gangen, taart en fruit, aange
boden door de feesteling en waar tachtig mannen aanzaten . De 
jubilaris aanvaardde de post van geheimschrijver. 

Het volgend jaar treurde De Neerschelde om haar voorzitter Jan 
Lodewijk Blommaert, die op 22 juni ten grave werd gedragen. Doch 
reeds op 1 oktober werd weer gefeest bij de aanstelling van de 
nieuwe voorzitter E .  de la Kethulle de Ryhove de Bolsèle, die dan 
reeds veertig jaar erelid was van de fanfare. Met twee "voitures" 
werd hij door het bestuur afgehaald en een adres op perkament 
aangeboden. (De Neerschelde is nog in het bezit van dit waarde
volle document. ) 

Later vergaderden de leden met de gevierde aan een banket gevolgd 
door een bal . Volgens een verslag van een bestuurszitting werd 
door Mevrouw Blommaert, met toestemming van ere- en werkende 
leden, het voorzitterschap aangeboden aan de heer de la Kethulle. 

Hier de tekst van het verslag op perkament : 

Buitengewone bestuurszitting van 14 september 1800 vier en negentig. 

Dagorde : Hooger bestuur der maatschappij. 

l Gezien de belofte ons door mevrouw Blommaert na het af
sterven van onzen heer voorzitter L. Blommaert gedaan : de maat
schappij aangekleeft te blijven, en nog op haar zooals op wijlen haren 
echtgenoot mochten rekenen om de maatschappij te helpen en voor te 
staan. 

Il Gezien bovengenoemde belofte bevestigd geworden is, zij de 
maatschappij in hooge bescherming neemt en wij op hare werkdadige 
hulp mogen rekenen. 
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II! In aanmerking nemende het door haar vooruitgezette ge
dacht den heer voorzitter de la 'Kethulle als algemeen hoofd der 
maatschappij met de er aan verbondene verantwoordelijkheid aan te 
stellen en te erkennen. 

BESLUIT : 

l De edelmoedige tusschenkomst van Madame Blommaert wordt 
op de rechte waarde geschat, en daar dit het welzijn en den bloei 
onzer maatschappij in ruime mate verzekert wordt dit dankbaar 
aangenomen. 

l I Als bewijs onzer erkentelijkheid bieden wij haar den titel aan 
van Hooge Beschermvroawe onzer maatschappij. 

II I Overwegende dat het algemeen bestuur van onzen kring, aan 
geen betere handen kan toevertrouwd worden dan aan voorzitter de 
la Kethulle en daar dit met de gevoelens onzer hooge beschermvrouw 
en met het belang onzer maatschappij strookt, wordt er eenparig 
beslist hem als zoodanig te erkennen. 

IV De menigvuldige diensten welke hij gedurende lange jaren 
aan ons korps bewijst erkennende en tevens op de gevoelens van 
innige verknochtheid waarmede hij ten opzichte der maatschappij 
bezield is rekenende, wordt er besloten deze aanstelling op plechtige 
manier te doen plaats hebben, als blijk van genegenheid en dankbaar
heid welke de leden hem toedragen. 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, door al de werkende 
leden goedgekeurd. 

Gentbrugge, 25 september 1894. 

(Volgen dan 51 handtekeningen van bestuurs- en spelende leden) 

Op een avondfeest en concert bij Mevrouw Blommaert op 5 
januari 1895 had de eerste uitvoering plaats van "Kermesse Villa
geoise" van Moeremans, werk opgedragen aan voorzitter de la 
Kethulle. Als solist cor trad daar in een stuk "Sur les Mo�tagnes" 
Louis Segers op, die later dirigent in De Neerschelde zou worden, 

Uit de overeenkomst met bestuurder Mestdagh vernemen wij dat hij 
repetitie moet houden iedere donderdag van 8 tot 1 1  uur, dat het 
aantal repetities per jaar de zeventig niet mocht overtreffen en dat 
hij jaarlijks vier kleine muziekstukken moet leveren . Daarvoor werd 
hem een jaarwedde toegekend van 300 fr" doch bij iedere afwezig
heid moest hij een boete betalen van 4,30 fr. Schrijver was dan Jule 
Bruyneel, schatbewaarder Bernard Van Holle, commissarissen in het 
bestuur : Ed. De Muynck, P. De Man, J .  De Guchteneere, E. r-
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valcke en J. De Vuyst, secretaris. Dit reglement werd door chef 
Mestdagh aanvaard in bestuurszitting van 4 juni 1 896. H ij trad 
voor het eerst op bij de viering van het 5 0-jarig bestaan van de 
fanfare. Om 9 uur werd vergaderd in "Het Bourgondisch Kruis" 
aan de Keizerpoort; het vaandel werd afgehaald ten huize van 
mevrouw Blommaert en in stoet werd opgemarcheerd naar de kerk 
waar om 1 1  uur een jubelmis gecelebreerd werd, opgeluisterd door 
het muziekkorps. Daarna werden nog enkele stukken uitgevoerd 
op het Kerkplein en een bezoek gebracht aan de leden herbergiers . 
Om 14  uur middagmaal met wijn inbegrepen tegen 3 ,50 fr. per 
persoon niet-lid . 

Na een concert op de Kouter te Gent op 22 . 1 1 .96
. 

schreef "La 
Flandre Libérale" dat alle stukken met heel veel talent werden 
uitgevoerd en dat De N eerschelde sinds lang een uitstekend artistieke 
bekendhe!d geniet. 

Op de Wereldtentoonstelling 1897 te Brussel nam De Neerschelde 
deel aan het festival en gaf er een concert; voor deze prestatie 
bekwam zij een diploma dat thans nog bewaard wordt. De toneel
afdeling verzorgde te Gentbrugge een Toneelavond waarop werd 
opgevoerd : "Waterloo", "Vaderlandsliefde" en "De bevallige strijk
ster" . Bij een concert te Ledeberg werden naast "L'Italienne à Al
gers" van Rossini enkele muziekstukken uitgevoerd van Moeremans, 
de vroegere muziekchef, en van Mestdagh, de dirigent in dienst. 

Het St.-Ceciliabanket verenigde 54 mannen. Niettegenstaande de 
aankoop van een trombone sloot dit jaar met een bonus van 
623,96 fr. 

Het kasoverschot scheen stimulerend te werken op het bestuur, want 
er werd een onderchef Karel Van Cuyck aangesteld. 

In zijn kontrakt zien wij dat hij iedere week twee uren les moest 
geven en zelf meespelen op repetities en uitvoeringen, alle jaren 
nieuwe leerlingen moest vormen en desnoods de bestuurder vervan
gen. Bij afwezigheid op les of repetitie moest hij 2 frank boete be
talen en bij afwezigheid op een uitvoering 5 frank. Zijn jaarwedde 
bedroeg 1 7 5  fr. 

Een diploma werd aan De N eerschelde toegekend voor deelname 
aan een feest van de Sint-Annawijk te Gent. Bij de begrafenis van 
pastoor Simons speelde De Neerschelde de uitvaart, en daarvoor 
ontving ieder muzikant één frank voor werkverlet. 

In het stadhuis te Gent speelde de Gentbrugse fanfare op 1 3  no
vember een concert bij de uitreiking der diploma's en eremetalen 
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. aan de maatschappijen die meest hadden bijgedragen om de nood 
van de bevolking te lenigen. De bladen vermeldden toen "Ook De 
Neerschelde behoort er bij en is sinds lang gekend om haar wel
willende medewerking aan liefdadigheidsfeesten" . 

Ook op de inhuldiging van pastoor Ange Buysse was De Neer
schelde van de partij . 

In  het gemeentearchief vinden wij dat op 28 mei en 4 juni 1899 
een luisterrijk festival van harmonies, fanfares en zangverenigingen 
plaatshad, door de gemeente begunstigd met 1 .000 goudfranken. 
Er waren 7 2  deelnemende maatschappijen. Hier treffen wij de 
namen aan van de leden van het feestcomité. Voorzitter : A .  De 
Meulenaere, ondervoorzitter : Ch. De Rouck, schrijver : A .  Audoor, 
hulpschrijver : A .  Varendonck, kommissarissen : H.  Mestdagh, H .  
Van Boeckxsel, I .  De Noyette, F .  Vervalcke, ]. De Guchteneere en 
]. De Vogelaere. Voor het college van burgemeester en schepenen 
tekenden : E. Van Oostende als gemeentesecretaris en E. Block als 
burgemeester. 

In 1 900 werd met 5 4  leden opgetreden. Op. 2 1  januari werd een 
luisterrijk bal gehouden, weer in de "Garde Civique", ten voordele 
van de Liefdadigheidswerken van Gentbrugge. Het balboekje ver
meldde : Polka, Schottisch, Mazurka, Wals, Quadrille, Redowa, Var
sovienne en Galop. En op 1 7  juni speelde de voltallige Neerschelde 
het eerste Kloefkensbal op het Kerkplein. 

Volgend jaar vermaakte voorzitter de la Kethulle, bij testament 
al de instrumenten die hij aankocht voor De Neerschelde, aan de 
heer Bernard Van Holle, met de clausule dat deze steeds ten gebrui
ke moesten blijven van de muziekvereniging. 

Onderchef Van Cuyck nam ontslag en Edmond Dombrecht nam 
zijn plaats in . Moeilijkheden rezen tussen de chef en sommige muzi· 
kanten, en bij een festival stellen wij vast dat het aantal spelende 
leden tot veertig is teruggelopen . 

Een groot concert "Luisterrijke Toon-, Zang- en Toneelkundige 
Avondstond" met tombola ging door op 3 februari in het Bour
gondisch Kruis, ten gunste van de behoeftigen van Gentbrugo-e. 
De toneelafdeling voerde "Kamerarrest" op. 

Bij het bezoek van Prins Albert en Prinses Elisabeth aan Gent 
stapte· De Neerschelde mee in de optocht. 

In 1902 trof een zware slag de fanfare bij het overlijden van voor
zittér Edmond de la Kethulle de Ryhove de Bolsèle· hij wa 72 
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jaar en gedurende 49 jaar bestuurslid . Bij alle optredens van zij n 

muziekmaatschappij had hij als voorzitter het uniform gedragen.  

De leden muzikanten kochten een rouwkroon ; er had een broodbe

deling plaats en ieder spelend lid ontving voor werkverlet vijf 

frank. 

Het bestuur werd toen grondig gewijzigd. Als voorzitters kwamen 
Pieter De Man en Edmond Black, als ondervoorzitters Gustave Le 
Fèvere de Tenhove, Louis Van Reysschoot, Eduard De Muynck en 
Leopold Elegeest; schatbewaarder bleef Bernard van Holle en 
schrijver Jan De Vuyst, terwijl als commissarissen optraden : P. De 
Man, J. De Guchteneere, J. De Vogelaere, Tb. Geers, M. Focquet, 
Jules De Coninck en H. Pelfrène. 

DE NEERSCHELDE had in 1 902, achtenvij ftig jaar achter de rug. 
De nagenoeg tachtig jaar die nog volgen zullen wij ter gelegener 
tijd behandelen . Heden in 1 98 1  is de Muziekmaatschappij een 
hoogbejaarde van 1 3  7 jaar en nog steeds springlevend. Haar be
tekenis en voorkomen in de samenleving heden ten dage, heeft 
nochtans de invloed ondergaan van de overweldigende veranderin
gen in de levenswijze van de bevolking. Bij het begin van deze 
eeuw, was nog geen sprake van radio, de moderne verkeersmiddelen 
zoals auto en vliegtuig stonden nog in de kinderschoenen. Het leven 
verliep vrij rustig tussen arbeid en plaatselijke kermis waar fanfare 
en draaiorgel voor de afwisseling zorgden. Twee wereldoorlogen 
en een uitbarsting van technische en wetenschappelijke prestaties 
hebben ons losgeslagen van ons vroegere levenspatroon, zodanig 
dat zelfs de feesten en kermissen hun betekenis als polsslag van het 
volksleven hebben ingeboet, terwijl de d.oorsneemens, welstellend 
als hij is (voor hoelang nog ? )  zijn heem ontvlucht in verre reizen . 
Intussen zien wij de maskerades van spektaculaire muziekgroepen 
met majoretten, in karnavalstijl de commerciële reklames.toeten 
opluisteren . Is dat de uitdrukking van de alom geprezen vooruit
gang ? Mogen wij ooit hopen op een terugkeer naar de eenvoudige 
natuurlijke levensstijl, ook in onze ontspanning ? 

W. PATOOR 
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