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De ridders van Roden
en hun bezittingen in Vlaanderen
Dr. E. Warlop heeft destijds de eerste jaargang van de heem
kundige kring Gentbrugge en Land van Rode boven de doop
vont gehouden en bezorgde het genootschap een waardevol
doopgeschenk met de bijdrage over de heren van Roden in de
12de en 13de eeuw.
De heemkundige kring kon zich voor de start tot niemand
beter wenden dan tot de bevoegde Rijksarchivaris te Kortrijk.
Hij kent de Riddergeslachten van Vlaanderen vóór 1300 beter
dan wie ook.
De bedoeling van onderhavig artikel is gegevens over de Rid
ders van Roden samen te bundelen en in het licht te stellen.
De geschiedenis van de heren van Roden begint vrij laat. De
vroegste vermelding is deze van IderusC�) van Roden in 1 10 1
(E. Warlop, a.w. p. 19 en noot 6) vermoedelijk d e vader van Ide
rus I en de grootvader van Iderus II, (E. Warlop, a.w. p. 24), de
oudst gekende vertegenwoordiger van het huis van Roden.
E. Warlop schreef terecht in "De Vlaamse adel " dat een
groot aantal adelijke geslachten rond de jaren 1000 ontstaan
zijn uit de groep Gent-Aalst-Dendermonde. Hij heeft afdoen
de bewezen dat er een nauw verband bestaat tussen de vroegste
heren van Dendermonde, Aalst en de burggraven van Gent.
(E. Warlop, a. w. 1 p. 43 en vlg.)

IS HET ADELIJK GESLACHT VAN DE RIDDERS
VAN RODEN ONTSTAAN UIT DE GROEP
AALST - DENDERMONDE ?
Het feit dat de ridders van Roden een deel van het land van
Rode in 1226 in leen hielden van de heer van Dendermonde,
zou er kunnen op wijzen dat zij van het huis van Dender
monde afstamden. Merk op dat hun allodie - hun grondbezit
tingen - tot Gent reikten. Het is slechts in 1226 dat Radulf van
Roden zij n bezittingen die te Merelbeke lagen ruilde met de
Gravin tegen andere gronden. Zelfs te Zwijnaarde bij Gent
hield die ridder tot in 1232 goederen in leen van de abt en de
St.-Pietersabdij te Gent. Wij komen hier nog op terug.
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De heer van Schelderode, heer van Rode, had het recht tol te
innen aan de Brabantbrugge te Gent.
Al deze gegevens brengen o� s dicht bij de burcht te Gent en
verklaren misschien hoe het komt, indien zij afstammen uit
het huis Dendermonde, dat zij zo laat in de geschiedenis ver
schij nen.

HOE UITGESTREKT WAS HET GRONDBEZIT
VAN DE EERSTE RIDDERS VAN RODE ?
Dit is niet te achterhalen. Bundelen we even wat ons wel
bekend is.
Van Iderus I, gesteld dat hij de zoon was van Iderus van
Roden ( 1 10 1), weten wij slechts het volgende : vóór zijn afster
ven (3de kwart van de 12de eeuw) schonk hij 6 bunder grond
aan de abdij van Eename (Piot, Cart. abdij van Eename nr. 292
p. 262). Deze ridder had ten minste 2 broers, eventuele zusters
werden niet vermeld. In elk geval, het erfgoed dat zijn vader
Iderus, 1 10 1 , naliet was reeds versnipperd en toch kon een van
de kinderen het zich veroorloven 6 bunder van zijn allodium
weg te schenken aan een abdij . Iderus I trad in het huwelijk
met Gertrudis de Scalda (Warlop, a.w. II nr. 196).
In 1 1 84 schonk Gerbado de Scalda (van der Schelde) 15 bun
ders van zijn allodium gelegen te St.-Maria-Horebeke aan de
abdij van Eename (Piot, a. w. p. 64). Het was een bloedverwant
van Gertrudis de Scalda. Twee van zijn zonen treden op als
getuige. Uit deze belangrijke gifte kunnen wij afleiden dat hij
zeer rijk was. Iderus van Roden echtgenoot van Gertrudis de
Scalda was rijk. Hij bezat niet alleen zijn domein te Schelde
rode maar bezat daarnaast nog andere bronnen van inkom
sten. Hij had ondermeer het recht tol te heffen op de goederen
die vervoerd werden op de Schelde en dat op 2 plaatsen nl. aan
de Brabantbrug te Gent en te Schelderode.
Iderus I was waarschijnlijk ook in het bezit van een domein
te Nieppe en inde er ook de tienden. Hij was verwant met de
heren van Beveren-Waas, die burggraven van Diksmuide wer
den. Beiden waren in het bezit van de tienden zowel te B veren-Waas als te Snellegem bij Brugge.
8
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Het Oosthof te Snellegem vóór de restauratie.

Gerardus I van Schelderode
Te Snellegem bij Brugge bezat Gerardus I, zoon van Iderus I,
de uitgestrekte fiscus Snellegem, met de centrale boerderij het
Oosthof, dat in leen werd gehouden van de Graaf van Vlaan
deren. Vermelden wij terloops dat Iderus I drie zonen had :
Iderus, Gerardus en Henricus. De oudste is waarschijnlijk kin
derloos overleden. In de geschiedenis is slechts als opvolger
van Iderus I de 2de zoon nl. Gerardus I gekend als Dominus de
Roden, heer van Schelderode.
Nu komen wij op een veel vaster terrein want over deze rid
der zij n heel wat meer gegevens overgebleven.
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Geraard, zoon van Iderus, die wij Geraard I van Roden noe
men, heeft veel bijgedragen om het geslacht der ridders van
Schelderode te doen stijgen in aanzien en macht door zijn
huwelijk met Hildegardis van Melle.

WAAR LAG HET OERDOMEIN
VAN DE RIDDERS VAN RODEN ?
De vraag kan worden gesteld : van welk domein Roden is
hier steeds sprake ? Er lagen immers in het Land van Rode
twee plaatsen die Rothen werden genoemd, nl. Schelderode en
Gontrode.
Hier is geen twijfel mogelijk, de ridders van Roden waaro
ver wij het hebben, hadden Schelderode als oerbezit en aan dit
domein hebben zij hun naam ontleend. Uitsluitsel hierover
geeft ons het cartularium van Eename (Piot, a.w. p. 77). In een
oorkonde verschijnen aldaar Gerardus de Rodes, zijn vrouw
Hildegardis van Melle, hun oudste zoon Radulfus(>�) alsook
nog Henricus van Roden, broer van Gerardus I, Zeger van
Munte, Zeger van Aalst, Rainurdus van Roden en Henricus de
Guntroden. Nog andere getuigen traden op, doch de laatst ver
melde bewijst duidelijk dat er een onderscheid te maken is tus
sen Roden, het Roden van Gerardus I en Guntroden. Daar er
nu slechts twee villa's Roden waren in het Land van Roden
moet Schelderode aan Geraard I van Roden worden toege
zegd.
Een ander bewijs is het volgende : het altaar van Guntrode
behoorde toe aan de St.-Baafsabdij te Gent en het altaar van
Schelderode aan de St.-Pietersabdij .
In 1220 verklaart Hildegardis van Melle, weduwe van Gerar
dus van Rode, in een oorkonde dat zij met de goedkeuring van
de St.-Pietersabdij te Gent in het bezit is van het patronaat
Rode en Bottelaar, ervoor zal zorgen dat beide parochie voor
taan hun eigen priester zullen hebben.
Tot dan toe werden beide kerken slechts door één pri t r
bediend. Hildegardis zelf schenkt, om het mog lijk t mak n
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dat het inkomen van de 2 priesters voldoende zou zijn, 12 pon
den uit haar tienden te Melle en Heila de Roden zal er vier
ponden bijvoegen om het verminderd inkomen van de pries
ter van Schelderode, ingevolge deze scheiding, bij te passen {A.
Van Lokeren, Chartes abbaye deSt. -Pierre, n 460).
Uit de Oorkonde van Hildegardis van Melle blijkt dus over
duidelijk dat door Rode, Rod of Roden, Schelderode wordt
bedoeld. Dat haar echtgenoot Gerardus van Roden heer was
van Schelderode en niet van Gontrode. Het lijkt overduidelijk
dat de Rodes in het bezit waren van een uitgestrekt allodium,
verspreid over de parochies Schelderode en Bottelare, zij
maakten trouwens voordien een parochie uit.
Wij durven zelfs aan te schrijven dat het grootgrondbezit
van deze ridders in Merelbeke lag, verspreid in de moederpa
rochie alsook in de 2 hulpkerken.
Sporen van allodia van de ridders van Roden vinden wij
terug in de ruiltransaktie die gravin Johanna van Konstantino
pel in 1226 aanging met Radulfus van Roden, oudste zoon van
Gerardus.
Radulfus ruilde toen alles wat hij bezat te Merelbeke en te
Niepkerke bij Belle. Het ging in deze ruiling wel om de heer
lijke rechten, grondeigendom, allodia en NIET over tienden.
Excepta navi ecelesiae, het schip of bodium van de kerk uitge
zonderd, zoals in de oorkonde geschreven staat.
°

De ridders van Roden nl. Iderus van Roden en zijn zonen,
hadden dus hun grondbezit in het oude Merelbeke (Schelde
rode, Bottelare, Merelbeke).
Hier ligt mogelijks de uitleg van het feit dat de ridders van
Roden de tolrechten inden aan de Brabantbrugge te Gent en
ook te Schelderode.
Door middel van Oorkonden is bewezen dat zij tolvrijheid
schonken op beide plaatsen aan de abdijen van St.-Baafs te
Gent en aan deze van Affligem (album J De Smet, a. w. 1964,
blz. 277 en 278).
Het grootgrondbezit van Iderus van Roden, 1 10 1 , is niet
meer terug te vinden. Wij moeten ons uitsluitend tevreden
stellen met de weinige gegevens hieromtrent die ons zijn
bewaard gebleven van een van zijn kleinkinderen nl. Gerardus
I van Roden.
Wanneer men bedenkt dat het Oerpatrimonium van deze
ridders toen reeds fel versnipperd was, dat slechts een gedeelte
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van het grondbezit van Gerardus I gekend is nl. dat wat door
de Transaktie gekend is, dan ligt het besluit voor de hand dat
Iderus I van Roden en zijn voorvaderen een zeer uitgestrekt
allodium bezaten en dat zij behoorden tot de oude grondadel
van Vlaanderen.

Gerardus van Roden en Hildegardis van Melle
Gerardus trad in het huwelijk met Hildegardis van Melle, zij
was vrouwe van Melle en dus erfdochter. Door dit huwelijk
voegde Gerardus van Roden de heerlijkheid van Melle bij deze
van Schelderode. Hildegardis noemde zich in de oorkonden :
Domina de Melna (Miraeus Opera diplomatica 1 p. 5 75). Gerar
dus, haar echtgenoot, noemde zich zowel Dominus de Melna
als Dominus de Roden. Aan het hof, de curia te Melle was een
capella, een hofkapel verbonden, met een capellanus (A. Van
Lokeren, a. w. oorkonde van 1220, p. 244, nr. 460).
Wij kunnen ons een klein beeld vormen van het grondbezit
van Gerardus I van Roden door de oorkonden die bewaard
zijn gebleven en door die van zijn 2 zonen Radulfus en Gerar
dus II van Roden uitgegeven.
Indien het mogelij k zou geweest zijn te achterhalen wat uit
de erfenis voor de 3 andere kinderen is gegeven, dan ware het
mogelijk het oud grondbezit van Gerardus I te reconstruëren.
Van de clercus Gerbode en van de 3de zoon vernamen wij
niets en het is -niet geweten met wie zijn twee dochters Beatrix
en Alica, gehuwd waren noch wat zij hebben geërfd.

De oorkonden van Radulfus van Roden
In 1226 kreeg hij door ruiling van 2 eigendommen buiten
het land van Rode nl. Merelbeke en Niepkerke, al het land dat
de gravin Johanna van Constantinopel bezat te Melle, Gon
trode, Landskouter, Bottelare, Munte, Melsen, Schelderode en
Gentbrugge. Het doel is duidelijk, al de vermelde paro��ies
lagen in het Land van Rode. Radulfus verkreeg door de rmh!:1g
nieuwe allodia in 8 parochies van Roden en maakte van ZIJn
grondbezit in het Land van Roden één homogeen geheel.
In 1232 : ruiltransaktie waarbij Radulfus van Roden en zij n
vrouw Bertha de Melna hun bezittingen ruilden die ze in le n
hielden van de graaf van Vlaanderen te Zevergem en an d
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abt en abdij van St.-Pieters te Gent, te Zwij naarde, voor het
geen de abdij bezat te Munte en te Badinghem (het patronaats
recht en de tienden uitgezonderd).
Wij vinden hier dezelfde strekking terug als in de ruiltrans
actie met Johanna van Constantinopel. De heer van Roden
doet afstand van goederen die hij bezit buiten het Land van
Roden om deze te ruilen tegen andere die in de latere baronie
van Roden lagen (A. Van Lokeren, a. w. t. 1 m. 263).
1252 Gerardus II van Roden, gehuwd met Catharina van
Cysoing, schenkt aan de abdij van Eename twee bunder van
hun allodium liggende in de weide te Melsen en te Vurste.
Gerardus II was ook in het bezit van een allodium te Letter
houtem, genaamd Bursbeke waaraan verbonden was de hoge
en lage rechtsmacht.
Gerardus van Roden, heer van Beerlegem, die te Snellegem
woonde, hield dit alles in leen van Radulfus en verkocht het
aan de St.-Baafsabdij te Gent.
Gerardus van Roden, heer van Beerlegem, hield ook van zijn
kozijn de voogdij van Sint-Lievens-Houtem in leen en ver
kocht ze aan dezelfde abdij .
Gerardus II zelf hield deze in leen van de graaf Gewijde van
Dampierre. De graaf belaste de baljuw van Dendermonde
(bemerk : van Dendermonde) de verkoop aan de abdij in zijn
naam te bekrachtigen.
1228 - In deze oorkonde, gedateerd in de maand februari,
vernemen wij dat Radulfus van Roden in het bezit was van een
allodium te Weterbeke (P. V. Bets Leuven 18 70, p. 219, geschie
denis der gemeenten Oplinter, Runsbeke en Houthem).
Wij zagen dat het oerdomein van de Ridders van Roden lag
te Schelderode, doch ook in andere dorpen van het land van
Roden en zelfs daarbuiten bezaten zij allodia. Wij spraken nog
niet eens over de lenen die Gerardus I en zijn twee zonen
Radulfus en Gerardus gekregen hebben van de koningen van
Engeland voor de legerdienst die ze aldaar deden.
De ridders van Roden waren zeer rijk en beschikten over tal
van bronnen van inkomsten. Zij stonden hoog in aanzien.
Militair gezien heeft Gerardus l ongetwijfeld een grote rol ge
speeld en dat niet alleen in Engeland. Hij verschijnt op de lijst
van de Franse koning Filip in 1208 onder de titel : Militer Flan
driae ferontes banerias. Hij was dus een der Vlaamse baander
heren en deze waren niet talrijk in het leger van de Graaf. Zij
behoorden tot de hoge adel.
-
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BEHOORDEN DE HEREN VAN SCHELDEWINDEKE
TOT HET HUIS VAN RODEN ?
Vooraleer wij uitgebreider terugkeren naar de ruiling van
1226, trachten wij een antwoord te vinden op de gestelde
vraag.
Iderus II trad in het huwelijk met Gertrudis de Scalda (War
lop 196). Tot welk geslacht behoorde zij ? Er is weinig nopens
dit edel geslacht gekend en het is wellicht te gewaagd maar
toch verleidend in hen het huis van Scheldewindeke - Wen
deca - Winti te willen terugvinden.
Er verschijnt een Gerbod de Scalda in 1 189 en twee zonen
van Iderus II van Roden getuig en in de oorkonde waarin Ger
bod de Scalda 1 5 bunder gron d uit zijn allodium te Horenbeke
Sint-Maria schonk aan de abdij van Eename (cartularicum
Eename a. w. p. 64). Dat deze grond niet in het land van Roden
lag, doch niet ver van de abdij, bewijst niet dat Gerbod niet
thuis hoorde in dit land. De ridder kan een verder afgelegen
grond hebben weggeschonken om zijn allodium in Schelde
windeke, zo hij daar thuis hoorde, niet te schenden. Kenschet
send is ook dat de naam Gerbod van oudsher in dit huis gedra
gen werd. Gerbod I (986) - Gerbod II ( 1063) - Gerbod III (10671096).
Beide huizen hebben later elkander teruggevonden.
In 1 2 12 schonk Godfried van Windeke een tiend van Oos
terzele weg aan de kerk van de H. Pharaïldis te Gent. Godfried
van Windeke was gehuwd met Beatriso Vrouwe van Ooster
zele. De schenking werd gedaan in domo domini Geraldi de
Melna in tegenwoordigheid van zijn echtgenote Hildegardis
van Melle en haar zoon Radulfus. Gerardus zelf verbleef in
Engeland waar hij zijn legerdienst deed (E. Mathieu, Les seig
neurs de Naast, dans Anuales Cercle archéologique de Soignies IV
190 7. Godefroid de Rodes, seigneur de Winti, époux de Beatrice
Dame d'Oosterzele. Ilsfont des libéralités à l'abbaye de Cambron en verder, Godefroid de Rodes, seigneur de Winti et d'Oosterzele
a épousé avant 1239 ]uta (!vette) de Naast, dans Le Hainout. Ils
éurent plusieurs enfants: A rnould et Jean, décédés avant leur père
et inhumés à l 'abbaye de Cambron et Godefroid II qui fut seig
neur d 'Oosterzele.).
Waarom werd de zaak behandeld in de curia in het hof van
Gerardus van Rode, Dominus de Roden en heer van Melle ?
Omdat Godfried tot dit huis behoorde. Hij was ge proten uit
het geslacht van Roden.
14
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In 1227 verschijnen domina Mathilde de Winti en domina
Mabilia filia ejus, ad quarum dominium predicta villa de Mor
sele spectare videtur (cart. abdij van Eename a. w. p. 125).
In 1235 verklaart dezelfde Godfried van Windeke (Godfried
van Roden) dominus de Oosterzele dat de nobilis matrova,
domina Mabilia de Winti 40 p schuldig is aan de kerk van St.
Baafs te Gent en dat zij deze moet betalen. Zo vroeg mogelijk,
met de tienden die ze opstrijkt in de parochie Scheldewindeke
en dat hij zelf deze schuld erkent en belooft ze te betalen
(Commission royales pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de la Belgique Vllième Volume Bruxelles 1906, p.
249, Coutumes de Scheldewindeke).
Veel later in 1272 schenken de ridder Gerard van Roden en
zijn vrouw Mabilia, Vrouwe van Scheldewindeke en ter Wede,
hun goedkeuring in een oorkonde waarin de ridder Godfried
van Winti de giften bevestigt die door zijn vader gedaan wer
den aan de abdij van Cambron.
Gerard van Roden en Mabilia noemen er Godfried van Win
deke, heer van Oosterzele, hun vriend en vazal bij . Schelde
windeke is immers oud bezit van de Ridders van Rode (Urretus
T5, p. 150 en cart. de l'abbaye de Cambron, De Smet, p. 928.
Cart. van Eename, a. w. nr. 1 13, p. 93 - 1212, 30 juli).

WELKE GOEDEREN OF HEERLIJKE RECHTEN
WERDEN IN 1226 GERUILD ?
In de oorkonden werden die niet beschreven. Er is daar
enkel sprake van "terra quam Radulfus habebat apud Niep
eglice " - de grond die Radulf bezat te Niepkerke en van " id
quod habet in Merlebeke " - en wat hij bezit te Merelbeke excepta navi eccleriae, wordt hieraan toegevoegd - het schip
van de kerk - het bodium (in tegenstelling met het altaren)
t.t.z. de tienden die aan het schip der kerk of het bodium toe
gezegd waren, uitgezonderd. De bezittingen van de heer van
Roden in die twee plaatsen worden geruild tegen hetgeen de
gravin bezat te Melle, te Gontrode, te Landskouter, te Botte
lare, te Munte, te Melsen, te Schelderode en te Gentbrugge.
Er is dus geen sprake van een ruil van de dorpen Nieppe
(Nieppéglise of Niep kerke) en Merelbeke, zoals reeds geschre
ven werd (Th. Luykx, Johanna van Constantinopel, blz. 158),
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doch enkel van eigendommen die in die dorpen lagen. Toeval
lig kennen wij althans een deel van de bezittingen van de heer
van Roden te Nieppe. In 1220 (dus vóór de ruil) oorkondt
Radulf van Roden, dat hij aan zijn broer Geraard van Roden
die te Snellegem woonde, de toelating verleent zijn tienden,
grote en kleine, die deze van hem in leen houdt te verpanden
aan Margriet, Burggravin van Kortrijk, voor 250 pond
Vlaamse munt. Anderzijds oorkondde dezelfde Radulf in
oktober 1226 (bemerk dat de ruil van hierboven ook plaats
greep in dezelfde maand van hetzelfde jaar) dat hij met de toe
stemming van de gravin van Vlaanderen en Henegouwen zijn
tienden van Niepkerke, verkocht heeft aan het klooster van
Moortsele voor 350 pond Vlaamse munt, en dat hij wat de
tienden meer waard zijn, als aalmoes heeft geschonken aan het
gezegde Onze-Lieve-Vrouwklooster, tot zielerust van zijn
vader (D. Favorel, Geschiedenis van de Guldenabdij te Wevelgem
1957 in Oudheidkundige Kring te Kortrijk. Vlaams Cartula
rium van Wevelgem, uit het laatste kwart van de veertiende
eeuw berustende in het archief van het Groot Seminarie te
Brugge, Fonds Wevelgem, werden twee oorkonden opgenomen
(1). Tot zover voor de tienden waarvan de heer van Roden in het
bezit was te Niepkerke.).
Hij was aldaar ook nog in het bezit van een herenhof met
meer dan 30 gemeten grond. Ook dat blijkt uit een oorkonde
van 1228, waarin er sprake is van Geraard van Roden, de vader
van Radulf, die in 1220 reeds overleden was (hij stierf tussen
1218 en 1220). In een oorkonde van 1228 vernamen wij dat
Michiel van Harnes, de oom van Michiel van Boelare, in het
bezit was geweest van een herenhof - het hof Wastine - met
tien bunder grond en 1 bunder weide en dat die eigendom
geruild werd voor het herenhof en het land dat vroeger te
Nieppe in het bezit was geweest van Geraard van Roden. Er
wordt slechts geruild wanneer de goederen van beide kanten
omtrent dezel fde waarde hebben.
.
Onrechtstreeks vernamen wij dus hoe uitgestrekt de eigen
dom van de heer van Roden te Nieppe was ; hij bezat er een
herenhof met ongeveer 33 gemeten land en weide - een allo
dium dus dat reeds in aanmerking kan komen. Het is niet
geweten of hij aldaar nog andere allodia bezat (2).
Over de bezittingen van Radulf van Roden te Merelbeke i
niets te vernemen. Wij kunnen echter verander tellen dat z
veel aanzienlijker waren dan deze te Nieppe .. .Vóór .1226 .
hij er een groot grondbezitter. Hoe komen WIJ tot dit b luit:
16
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allodia gelegen te Nieppe en Merelbeke, geruild tegen allodia
gelegen te Melle, Gontrode, Landskouter, Bottelare, Munte,
Melsen, Schelderode en Gentbrugge. De bezittingen van de
gravin, verspreid over 8 parochies in het Land van Rode (3)
hadden omtrent dezelfde waarde en waren even uitgestrekt als
hetgeen Radulf van Rode in slechts twee parochies bezat. De
ruil is anders niet uit te leggen. De allodia van Radulfus in de
twee dorpen waren dus zeer belangrijk vermits ze konden
opwegen tegen de allodia van de gravin in 8 dorpen. We ken
nen benaderend de bezittingen van Radulfus van Rode te
Nieppe : ze waren betrekkelijk klein. Het besluit ligt voor de
hand : ze waren des te groter te Merelbeke. Als men nu
bedenkt dat Schelderode en Bottelare hulpkerken waren van
Merelbeke ( 4) en dat de drie parochies dus oorspronkelijk één
domein uitmaakten, dat langsheen de Schelde lag en van Schel
derode reikte tot Gent, dan werpt dit een nieuw licht op het
oerdomein van de heren van Roden.
Wij begrijpen des te beter hoe zij vroeger beschikten over de
tolrechten aan de Brabantbrugge te Gent en te Schelderode.
Wij kunnen ons zelfs afvragen : waar was hun eerste verblijf
plaats : te Merèlbeke of te Schelderode ? Kerkelijk gezien is
Schelderode jonger. Daaruit kan echter geen besluit worden
getrokken. Een domein vormde oorspronkelijk ongetwijfeld :
Schelderode, Merelbeke en Bottelare. Dat Merelbeke de eccle
sia matrice was van de andere twee parochies bewijst echter
niet dat ze de oudste van de drie plaatsen was : de vroegste kom
van het domein kan evengoed te Schelderode hebben gelegen.
G. Waeytens houdt er een andere mening op na (Jaarboek
Heemkundig tijdschrift van het Land van Rode, 1969, blz. 16):
Radolf, heer van Rode, stond zijn bezittingen te Merelbeke en
te Nieppe af aan de graaf Ferrand van Portugal, in ruil voor de
grafelijke rechten over de volgende dorpen. Hij noemt er
zeven van de 8. Schelderode wordt niet vermeld. Wij vragen
ons echter af : welke grafelijke rechten stond de graaf af ? De
heerlijke rechten ? Radulf van Schelderode bezat deze reeds in
twee van de 8 vermelde dorpen nl. te Schelderode en te Melle.
Schelderode ook Roden genaamd, is de verblijfplaats
geweest van de heren van Roden, die er hun naam aan hebben
�ntleend. Ze verbleven bij ons tot in het begin van de der
tiende eeuw, tot Geraard van Roden, gehuwd met Hildegardis,
Vrouwe van Melle, zich aldaar in de curia van Melle vestigde.
Waarschij nlijk bleef de nobilis matrona Heila de Roden het
slot van Schelderode bewonen, vermits zij het was die inLand van Rode Jaarboek 1983
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stond voor de jaarlijkse 4 ponden die na de splitsing van Schel
rode in twee parochies, aan de wedde van de pastoor van
Schelderode werden toegevoegd (zie boven).
De voorvaders van de eerst vermelde Iderus van Roden zijn
niet gekend. E. W arlop ziet de mogelijkheid in dat het huis
van Roden en dat van Munte uit dezelfde stam zijn gesproten
(Munte en Baaigem vormden vroeger één domein) (5). In de
loop der jaren zou deze stam zich hebben gesplitst.
Hetzelfde kan wellicht ook worden gezegd van de heren van
Scheldewindeke - Oosterzele. Het is opvallend dat in de rui
ling van 1226 bovenvermeld, geen van beide plaatsen voorko
men, zelfs Moortsele niet, dat in het bezit was van de heren
van Scheldewindeke (6).
Het huis Oosterzele is zeer oud. Reeds in 986 verschijnt
Gerbod I, voogd van Sint-Bertijns - in 1063 Gerbod II van
Oosterzele, E. Warlop citeert een Gerbod III van Oosterzele,
alias van Scheldewindeke - zie tabel 1 6 - in zijn aangehaald
werk, deel II. Men heeft slechts deze tabel te overlopen om in
te zien hoezeer beide heerlijkheden in elkander verstrengeld
zitten : beide huizen (een en dezelfde ?) waren.zeer oud.
Een afstammeling van Iderus van Rode was dus heer van
Oosterzele geworden. Deze Godfried van Roden en zijn
vrouw Beatrix begiftigden ook de abdij van Cambron en God
fried van Roden, heer van Scheldewindeke en van Oosterzele,
gehuwd met !vette (Guta van Naast) beter bekend als God
fried van Naast (hij was reeds met Guta van Naast gehuwd
vóór 1239) was wellicht zijn zoon. Door het huwelijk van
Godfried van Roden met Beatrix, Vrouwe van Oosterzele,
kwam ook deze heerlijkheid bij de " van Rodens " terecht. In
dezelfde dertiende eeuw zou Gerardus III van Roden, heer van
Schelderode en van Melle, de banden tussen dit huis en dat van
Oosterzele nog nauwer toehalen door zijn huwelijk met Mabi
lia, Vrouwe van Scheldewindeke en van Ter Wede.
Hoe moeilijk het is de allodia van de ridders van Rode terug
te vinden in de 17 dorpen van het Land van Rode, too,nt ons
het volgende voorbeeld. Het blijkt dat in 1063 een zeker Ger
bod van Oosterzele het derde deel van dit domein geschonken
heeft aan de abdij van Sint-Bertijn . Zijn broer Arnulf wa een
" vir illuster " en bezat de andere twee derden van het domein.
Blijkbaar stamden Arnulf en Gerbod af van de heer van Oo terzele. Deze andere twee derden kwamen later ook in hand n
van de abdij van Sint-Bertijn (D. Haigneré, Charte de aint·
Bertin , L n 80, p. 30-31).
°
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Welnu, in 1 1 14 ruilde de abt van deze abdij het ganse
domein Oosterzele met graaf Boudewijn VII voor een schaaps
grond in Veurne-Ambacht (E. Warlop, a. w. !, p. 94). De abdijen
gaven er de voorkeur aan schaapsgronden te bezitten omdat ze
de schaapswol in hun kloosters zo goed konden gebruiken
voor de klederen van de monniken.
Het was dus heel toevallig dat de graaf van Vlaanderen het
domein Oosterzele in zijn bezit kreeg en dat de heren van
Oosterzele het van dan af van de graaf van Vlaanderen in leen
hielden.
De twee grootste brokstukken van het Land van Rode schij
nen in de dertiende eeuw Schelderode - Melle en Scheldewin
deke - Oosterzele te zijn geweest. Moet daar de uitleg worden
gevonden van het feit dat het Land van Rode in twee lenen
werd gehouden van het grafelij k Steen van Aalst ? (7)
Ik geloof niet dat de graven van Vlaanderen vóór het midden
van de elfde eeuw uitgestrekte allodia in het Land van Rode,
bezaten. Wel kunnen ze er in het bezit van zijn gekomen in
1 166, toen graaf Diederik van de Elzas het graafschap Aalst
inpalmde. De ruiling van 1226 was beslist geen ruiling van 2
dorpen tegen 8. De graven van Vlaanderen bezaten toen geen
8 dorpen in het Land van Rode. Ze waren wel in het bezit van
een domein te Oosterzele, maar juist dat domein komt niet
onder de 8 geruilde dorpen voor. De dorpen Schelderode en
Melle echter, komen er wel in voor en de dominus, de heer
van die 2 plaatsen, was Radulf van Roden.
Kan men bewijzen dat hij de kastelen op die twee plaatsen
en het domein er rond in leen hield voor de graaf van Vlaande
ren ? Een bewijs hiervan heb ik nog niet gevonden.
E. Warlop schrijft terecht (Jaarboek Heemkundig Tijdschrift
1969, a. w. blz. 25): "men mag dan ook gerust aannemen dat
het Land van Roden vóór 1300 al gevormd was ". De ridders
van Schelderode waren inderdaad, op Balegem na, reeds in de
17 dorpen van dit Land van Roden binnengedrongen. Door de
ruil van 1226 en door huwelijken hadden zij grotendeels de
schakels gelegd tussen de 17 dorpen die de baronie van Roden
en later het markiezaat van Roden zouden worden (Zie gemeld
Jaarboek 1969 van Heemkundig Tijdschrift, voornamelijk E.
Warlop, J. De Cocker en G. Waeytens).
E. Warlop vermeldt op blz. 30 van het Jaarboek 1969 een tekst
van 27 april 1797." messire Charles Joseph Antoine Rodrigus de
Vega y Vega, marquis de Rodes, baron de Berleghem et souverain
panetier de Flandre.
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HOE KWAMEN DE AFSTAMMELINGEN
VAN DEZE SPAANSE FAMILIE IN HET BEZIT
VAN HET LAND VAN RODE ?
J . De Cocker heeft in zijn bijdragen in het boven vermelde
Jaarboek deze vraag reeds beantwoord. Ook G. Waeytens is er
op ingegaan en schrijft : in 1565 werd Rode tot baronie verhe
ven. Door het huwelijk ging Rode in de eerste helft van de
1 6de eeuw over op François de Bourbon, verwant met de
Franse koning. Zijn kleinzoon werd in 1589 koning van
Frankrijk als Hendrik IV. Deze verkocht in 1 602 (op 12 juli)
de baronie van Rode aan een Portugees koopman, Simon
Rodrigues d'Evora, die te Antwerpen verbleef. Zijn zoon
Simon II werd opgevolgd door diens zuster, die huwde met
Francisco de Vega, waarop het geslacht de naam Rodrigues
d'Evora y Vega aannam. Onder haar zoon Lopez werd de
baronie van Rode tot markiezaat verheven (Jaarboek 1962, blz.
1 7) (8).
Zoals uit de mededeling van E. Warlop blijkt waren de heer
lijke rechten over het markiezaat van Rode in 1797 nog in
handen van dezelfde familie. De boven vermelde markies
Charles Joseph Marie Ghislain, markies van Rode, geboren te
Gent op 10 j uni 1 790, was de zoon van Charles Antoine
Rodrigues d'Evora y Vega, markies van Rode, baron van Ber
leghem, heer van Terweede, Ter Saelen, Onappenaerde,
Brouckstraete, Lecke, enz. en souverein erfelijk panetier van
Vlaanderen (Popliment Ch., La Belgique Héraldique, T IX, ad
verbum Rodes, p. 270, alwaar overvloedige documentatie over
het huis van Rode).
Wij hebben een rondreis gemaakt van het Land van Rode en
iets van de geschiedenis ervan uit de dertiende eeuw in het
licht gesteld. De aandacht werd uiteraard het meest getrokken
op de ridders van Schelderode, Geraard I, zijn zoon Radulfus
en zijn kleinzoon Geraard IL
E.H. Noterdaeme( + )
.
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(*) E.H Noterdame schrijft Yderus en Radulphus. Wij menen er goed aan te

doen hier de schrijfwijze van E. Warlop te volgen die dichter bij onze hui
dige spellig staat.
(1) In de eerste oorkonde - van 1220 - liet Radulfus van R oden weten dat het
land dat rechtstreeks door hemzelf gehouden werd, niet in deze regeling in
aanmerking kwam.
(2) Inventaire des A rchives de la Chambre des Comptes, Lille, 1865, p. 201, n °
487 - Actum anno Dei MCCXXVIII mense Octobri : Michel de Baulers,
connètable de Flandre, reconnait qu 'il est homme-lige, (sauve la ligité du
comte de Flandre, de Guillaume de Dampierre et de Marguerite, sa femme)
à cause de la demeure de Nieppe-Eglise, de la terre qui avait appartenu à
Gerard de Roden, chevalier, et des la moitié des hOtes qui y demeurent, que
Guillaume et Marguerite lui avaient donnés en échange de la maison de la
Wartine, qui avait appartenu à Michel de Hames, son oncle, de 10 bonniers
de terre et de 1 bonnier de pré derrière la maison, et promet pour lui et pour
ses hoirs, de leur en faire hommage, ainsi qu 'a leurs hoirs.
(3) In de ruil waren niet de dorpen zelf of de heerlijke rechten in de 8 plaatsen
in het Land van Roden bedoeld: een duidelijk bewijs hiervoor is dat onder
die 8 plaatsen ook Schelderode en Melle voorkomen, heerlijkheden die in het
bezit waren van Radulf van Schelderode en niet van de gravin.
(4) A. Van Lokeren, a.w. p. 244, nr. 460 : altare de Merlebecca cum appendicüs
suis: Rothen et Bottelare. Cultureel Jaarboek van Oost- Vlaanderen,
Tweede Band. Het Parochiedomein der Gentse Sint-Pietersabdij tot de 14de
eeuw, L. Reyntjes, p. 82.
(5) " in villa de Munte et in villa de Badigem (Baaigem) pertinens ad illud de
Munte 1232 ", november, Van Lokeren, Chartes et documenti de l'abbaye
de Saint Perzas, t.I p. 263.
(6) " domina Mathildis, domina de Winti et filiagus Ma bilia". ad qua rum
dominium predicta villa des Morseles spectare vidatur ", anno 1227, Piot,
Cart. Eename, a.w. p. 125.
(7) Vriendelijk medegedeeld door D. Nie Huyghebaert : - Voor de afstdmmelin
gen van Godfried van Roden, heer van Oosterzele: E. Warlop, a.w. T II
nr. 161 - blz. 417 en]. De Cocker, jaarboek Heemkundig Tijdschrift Land
van Rode, blz. 34 - voor dd. 14de eeuw.
In latere tijden waren er vier leenhoven : Schelderode, Melle, Oosterzele en
Scheldewindeke. W. van Hille, Jaarboek 1969, Heemkundig Tijdschrift
Land van Rode, blz. 44.
(8) Karel Il, koning van Spanje, schonk de titel van markies van Rode aan
Lopez Marie Rodrigues d'Evora y Vega, derde baron van Rode en aan zijn
nakomelingen in 1682.
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E.H ]. Noterdaeme.

E.H. NOTERDAEME
Op 24 oktober 198 1 overleed E.H. Noterdaeme. Deze Van
Maerlant- en De Roden-kenner, liet ons een belangrijke biblio
theek na. Bij het ordenen van al de geschreven nota' die mij
ter beschikking werden gesteld door de heer Walter Nott boom, vond ik een ontwerp voor een artikel terug met betrek
king tot de heren van Roden. E.H. Noterdaeme noemde h t
een rondritje in het land van Rode. Hierbij poogd hij h t
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grondbezit van dit oud-adelijk riddergeslacht te reconstrueren.
Het is bij wijze van eerbetoon aan deze verdienstelijke per
soon dat wij dit artikel in het jaarboek publiceren. Wij danken
in het bijzonder de heer Walter Notteboom om de verleende
toelating.
E.H. Jozef Noterdaeme werd geboren te Brugge op 1
november 1 882 en overleed er op 24 oktober 198 1 . Op 25 mei
1918 werd hij priester gewijd en werd achtereenvolgens aan
gesteld als onderpastoor te Dudzele 1 9 1 8, Hondschote 19 19,
Vlissegem 1920, St.-Michiels 1925, St.-Andries 193 1 . In 1 944
werd hij plechtig aangesteld als pastoor van Snellegem. In 1962
nam hij er eervol ontslag en werd Co-adjutor te Sijsele tot
1978. Niet lang na zijn benoeming tot pastoor van Snellegem
begon Noterdaeme zijn onderzoek in het kerkarchief, een
speurtocht die uiteindelijk leidde tot zijn levenswerk, Jacob
van Maerlant.
Wie was Jacob De Coster Van Maerlant en wat betekende
hij voor het land van Rode ?
De vader van de Dietse dichters kunnen wij evengoed Jacob
de Coster, als Jacob van Maerlant noemen.
In zijn Merlijn heet hij Jacob de Coster Van Maerlant.
Het is onder deze bijnaam dat hij roem en bekendheid heeft
verworven. Te Damme voor het stadhuis staat zijn standbeeld.
Niemand twijfelt eraan dat Jacob van Maerlant te Damme
gewoond heeft. In Dander Martijn schrijft Martij : "Jacob du
woens in de Dam ". Door " Dam " werd de vroegere zeehaven
van Damme bedoeld. De bijnaam De Coster was voor pastoor
Noterdaeme de aanleiding om op zoek te gaan naar de plaats
waar het huis van de dichter stond. Meteen werd hij gecon
fronteerd met de vele vragen uit het Van Maerlant probleem.
Was de dichter een leek of een geestelijke ? Welke Maerlant
wordt hier bedoeld ? Heeft men te doen met Jacob De Coster
of moet men lezen Jacob, Koster ? Noterdaeme toonde aan dat
Jacob de Coster te Snellegem woonde. Hij kwam zich daar
vestigen na zijn studies te hebben beëindigd in de kapittel
school van St.-Donaas te Bru g ge. Hij verbleef er vele jaren en
schreef er ook zijn eerste werken. De aanwezigheid van Jacob
van Maerlant te Snellegem vond Noterdaeme in een archief
stuk, bewaard in het kerkarchief te Snellegem nl. een copie uit
de 17 de eeuw van het obituarium van 1532. "Obiit dominus
Geerardus Myles et Margareta Uxor eius, qui contulit presby
tero ij solidos _p ar. custodi XII denarios par. supra mensionem
Jacobi custodi( s) infra artium ". Het obituarium uit 1532 verLand van Rode Jaarboek 1983
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melt dat �eerardus en Margareta een stichting hebben gedaan
op het hms waar Jacob de Coster woonde, gelegen binnen het
kerkplein. Geerardus is niemand minder dan Geerardus II van
Roden, gehuwd met Margareta van de Woestijne. Jacob de
Coster is te vereenzelvigen met Jacob van Maerlant, die in de
lste helft van de 13de eeuw naast het ridder hof, het Oosthof,
te Snellegem woonde. De kapelaan Van Maerlant was klerk
van de heren van Roden te Snellegem. Jacob de Coster werd
geboren in het Maerlant, in het noord-westen van Brugge,
waar het geslacht de Coster woonde.
Weitkinus, Ghiselinus en Walter de Coster waren leenmannen
van Geerardus II van Roden. Jacob de Coster behoorde tot
deze familie. Geerardus II van Roden liet een zoon na, die in
de oorkonden vermeld wordt als Geeraard van Beerlegem. Hij
huwde Beatrise en hield Beerlegem in leen van zijn oom
Radulphus van Roden, heer van Melle. Vanuit het Oosthof te
Snellegem reisde Geeraard van Beerlegem regelmatig naar het
land van Rode. Bij al deze reizen was hij vergezeld door Jacob
van Maerlant.
Aldus kwam Jacob de Coster van Maerlant in kontakt met de
heer van Melle en met de nobilis matrona, .de edele vrouw
Heila van Roden, in wiens opdracht hij Alexanders Y eesten
schreef.
In dit werk neemt Jacob van Maerlant het op voor zijn heer en
vroeg de vrije doorvaart op de Schelde te Ruppelmonde. In dit
werk drukte hij ondermeer ook het verlangen uit van de koop
lieden om te beschikken over een kortere weg naar zee. Toen
de heren van Roden na 1257 Snellegem verlieten, keerde Jacob
van Maerlant naar het Maerlant terug. Tussen 1266 en 1270
vestigde hij zich als schepen-klerk te Damme, waar hij er ca
1300 zou overleden zijn. Van Maerlant vestigde zich te
Damme op het ogenblik dat de stad Gent de wol uit Engeland
gaat invoeren via de Lieve. Damme was als het ware de voor
haven van Gent, en niet meer op de Schelde, maar op het
Zwin en op Damme was de hoop van de kooplieden gevestigd.
Geen betwistingen meer bij de doorvaart te Ruppelmonde en
er was meteen een kortere weg naar zee. In de 2de helft van de
13de eeuw hebben de ridders van Roden dubbele handelsbe
trekkingen gehad met Engeland � n de steden in Vlaan �eren
die hun wol van over het kanaal mvoerden. Opvallend 1 het
wel dat uitgerekend in die periode Jacob van Maerlant zi h t
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Damme gaat vestigen. Merken wij ook op dat de abdij ter
Doest en de Cisterciënsermonniken geduchte mededingers
waren van de heren van Roden in hun handelsbetrekkingen
met Engeland. Het lijkt me niet uitgesloten dat de ridders van
Roden beroep hebben gedaan op Van Maerlant om hun han
delsbelangen te Damme te behartigen.
Door middel van deze summiere citaten uit het levenswerk
van Noterdaeme, hebben wij willen aantonen hoe belang
rijk het werk van deze heemkundige is voor onze kennis over
de heren van Roden.
Korte bibliographie met betrekking tot de heren van
Roden :
E.H. J. Noterdaeme
- Jacob van Maerlant, klerk van de heren van Rode te Snelle
gem
Handelingen van het genootschap voor Geschiedenis Brugge,
195 1
- De heren van Beveren-Waas, tevens burggraven van Diks
muide
A nnalen van de Oudheidkundige kring van het Land van
Waas, Deel 58, 1953
- Het Oosthof te Snellegem
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheid
kunde te Gent, Nieuwe reeks, Deel X, 1956.
- Bij het Maerlantprobleem, De ridders van Roden en de wol
handel
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1958, blz. 52
- Het Geslacht De Costere te Houtave
Ons heem, 1959
- Jacob de Coster van Maerlant
Handelingen Koninklijke Zuidnederlandsr: Maatschappij voor
taal en letterkunde en geschiedenis, 1961
- De ridders van Roden in de eerste helft van de 13de eeuw
Het Brugs ambachtalbum, Jos De Smet, 1964, blz. 2 73
- De ridders van Roden en Jacob de Coster Van Maerlant
Appeltjes van het Meetjesland, nr. 15, 1964
- Jan Van Rode, heer van Ingelmunster
De Leiegouw, 1972, 1 afl.
Lu i n D
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Overwegingen bij het boek van
Prof. Dr. Leon Elaut:
"Mijn memoires,
vari Keiberg tot Blandijnberg"
Ik heb zopas het prachtige, lijvige boek gelezen van mijn
goede, oude vriend, Leon Elaut, getiteld " Mijn memoires, van
Keiberg tot Blandijnberg ". Weliswaar zijn, door het kleine
lettertype, mijn ogen er wat op achteruit gegaan, en moest ik
naar de oogarts om mij nieuwe brilglazen te laten voorschrij
ven, men blijft nu eenmaal niet jong, ik ben immers maar twee
jaar jonger dan mijn vriend Leon. Hij werd geboren te Gent
brugge in de Kasteelstraat nr. 12 (kadastraal nr. 123 B). "De
straat had haar naam te danken aan een zevental kastelen die,
met hun weelderige tuinen, hun bomenrijkdom en hun met rodo
dendrons getooide wallen aan dat deel van Gentbrugge een ver
rukkelijk voorkomen schonken. Thans is daar nauwelijks een
spoor van te vinden (Elaut, blz. 1 1). " Ook de oude hofstede,
waar eens boer De Wilde zijn leven lang had geboerd, en die
eigendom was van dhr. Lauwick-Haemelinck, bewoner van
het Braemkasteel, is heden verdwenen. Die hofstee lag bij het
begin van de Keiberg, op het oude landgoed " de Driebeek ",
zo on geveer een tweehonderd meter van het oud kasteel dat in
de volksmond " Rattendaele " genoemd werd, maar feitelijk
op de oude kaarten vermeld staat als kasteel van Kanunnik
Vilain. Ikzelf, Gerard Waeytens, ben geboren op de Voor
dries, als jongste van zeven kinderen, op 20 januari 1900, dat is
ruim twee jaar later dan Leon, hij werd geboren op tweede
Kerstdag 1 897 "op de voutekamer van een typische boerenwo
ning. In de balk boven de haard stond het jaartal 1 789, het jaar
van de Franse Revolutie. Het geboortehuis werd in 1966 afgebro
ken, het lag op honderd meter van de EJ-viaduct. " (Elaut, blz.
1 1).
In de winter zagen wij elkanders huis over het besneeuwde
veld van de Kampheuvel heen. Mijn geboortehuisje stond in
lente en zomer verborgen tussen het geboomte van de Voor
dries, het lag naast de hofstede van boer Hoste en tegenover
het kasteel van Baron Armand de Meulenaere, waarbij de oude
herberg " de Drie Lindekens " bewoond door Alfons Ver
scheuren, aansloot. Onze naaste buurman neven ons huisje
was Frederick Burvenich, de bekende hof- en tuinbouwkun
dige.
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Wij �oon�en niet in het Dorp bij de kerk. Wij waren van
den Buiten, ikzelf was van " Den Dries " . Leon schreef het zo
pit�ig sc � oon : zoals René De Clercq dichtte : " Ik ben van den
bmte_ n, ik ben van den boer " . Ik zeg het nog eenvoudiger
schriJft Leon verder, "Ik ben een boerenzoon ".
IK BEN VAN DEN BUITEN
Woorden: René De Clercq
Muziek: Aimé De Cort
Ik kreeg van mijn ouders,
Van ieder mijn part,
Van vader mijn schouders,
Van moeder mijn hart.
Ik vocht met mijn stuiten,
Met zuster en broer,
Ik ben van den buiten ...
Ik ben van den boer.
Bij d'eigensten pachter,
Eerst koeier, dan knecht,
Mijn klakke van achter,
Mijn hoofd immer Recht,
Zo dich 'k om mijn duiten,
En teer op mijn toer,
Ik ben van den buiten . . .
I k ben van den boer.
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

zout en ik zaaie;
eg en ik ploeg;
mest en ik maaie,
zweet en ik zwoeg;
klets in de kluiten,
klets in de moer;
ben van den buiten . . .
ben van den boer.

En hebben de zeisens
Gezinderezind,
De mallende meisens,
De wagens gepint,
Dan zit ik te fluiten,
Van boven op 't voer;
Ik ben van den buiten ...
Ik ben van den boer.

Leon heeft deze mening niet gedicht maar met zijn eigen stijl
beschreven : "Rapen zetten, aardappelen rooien, de schoofkeren,
waren karweitjes waarmede ik van huis uit vertrouwd was en ik
stond mijn stuk naast de anderen. Wat ik het liefst deed, was het
vieruurtje naar het veld brengen, dat was minder lastig; een
korenveld nalezen en de vergeten aartjes garen vond ik maar een
Het geboortehuis van Leon Elaut, Kasteelstraat 12 Gentbrtt
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flauwe bezigheid. Waar droog aardappelloof in brand werd gesto
ken, was ik erbij om de knollen in het vuur te bakken en ze
nadien op te smullen. De doordringende geur van het brandend
loof hing tot 's avonds in mijn kleren ". (Elaut, blz. 103)
Dr. Jef Goossenaert schreef over Leon : " Het was een bege
nadigd schrijver, de fijnste pen in Vlaanderen " .
Hoe vaak zijn wij , Leon en ik, tijdens onze kinderjaren de
velden en " Den Bos " ingetrokken en hebben wij de wisseling
der seizoenen beleefd. Wij kenden alle boeren en de hofsteden
bij naam, evengoed de kasteelheren, zoals ze daar werkten of
woonden midden die rustige natuur, in de landelijke schoon
heid van Gentbrugge. Wij waren jongens die elkander zochten
tijdens onze verlofdagen. Wij hoorden de vogels zingen in de
bossen, de leeuwerik tierelieren hoog in de helderblauwe
lucht, de kikkers kwaken in beken en sloten, wij luisterden
naar het gekras der kraaien in de hoge populieren. Met ons
tweeën was zoveel te beleven in dat landelijk gebied, tussen
oude hoeven en kastelen, langs de dreven waar de bomen
schuin overhelden onder de westenwind, in de velden waar
wij konden dromen van verre horizonten. Wij hebben dezelf
de indrukken ondergaan.
Leon beschreef het alzo in zijn werk : "Er waren te Gent
brugge prachtige beuken- en eikendreven, vanop de akkers stegen
leeuweriken pijlsnel in de lucht, in de kasteeltuinen zongen nach
tegalen om het meest, er stroomden heldere beekjes waar we met
een touw en een pier stekelbaarsjes visten, op de sloten kringden
in de zon de zilveren "schrijverkens '� boven het watervlak
scheerden de ijsvogels op zoek naar voedsel; we hoorden de spech
ten met hun snavel op de boomstammen kloppen. We liepen
blootsvoets over akkers, langs de kouterslagen, de graskanten en
de mennegaten zonder onze voeten te bezeren. " (Elaut, blz. 13)
Rondom de hofsteden van de Kasteelstraat lagen weidse vel
den, in de nabijheid lag ook de Keiberg, waarover Leon
schreef : "In Vlaanderen was er meer dan één Keiberg, ook Gent
bri:_zge heeft de zijne. Het is niets meer dan een zandige grondver
hejjzng, een stuk duin uit de voortijd, zoals de Gentse Zandberg er
ook een is. Op de Gentse Zandberg is de hoofdplaats van Vlaan 
deren in de loop der eeuwen tot stand gekomen. Op de G e::t
brugse Keiberg hebben mijn ouders in het zweet huns aanschi;ns
gezwoegd en geploegd, hebben mijn grootouders, vanuit hun
nakomelingschap een nuttige welstand voorbereid waarvan
ondermeer ikzelf de vruchten heb geplukt. " (Elaut, blz. 13)
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Ik vertelde reeds dat het geboortehuis van Leon in 1966
werd afgebroken. Ik was er in tijds bij om nog enkele dagen te
voren wat foto-opnamen te maken voor mijn archief. Vrien
den op het Gemeentebestuur hadden mij verwittigd dat de
hoeve zou gesloopt worden. Twee dagen later toen alles reeds
tegen de grond lag kwam Leon met mij ter plaatse om de
haardbalk met het jaargetal 1789 terug te vinden, hij wou er de
aannemer der afbraak een hele som voor betalen, helaas, de
balk was reeds op voorhand verkocht en weggevoerd. Leon
was drie dagen te laat gekomen. Ik zag duidelijk aan zijn
gelaatstrekken dat het hem diep leed was, iets waar hij zo van
hield, niet meer met geld te kunnen kopen. " Het spijt mij , zo
mompelde hij met bevende stem, mijn vurig verlangen is
gebroken. " Geen van ons beiden kon nog een woord uitbren
gen. Leon trok verder langs de vroegere Eikendreef naar Vien
Waeytens' oude hoeve, ik naar het oude Rattendaele om er
wat opnamen te maken. Het stond er nog vervallen tussen een
wildernis van groene struiken en bomen. Met wat goede wil
en wat geld was het nog te herstellen. Heden is het na tal van
winters en een ongebreidelde vernielzucht, bijna reddeloos
verloren. Eenmaal zal men beseffen dat het hier gaat om één
der talrijke aanslagen op ons patrimonium in het Gentse.

VERHUIS NAAR DE OUDE HOFSTEDE VAN
VIEN WAEYTENS
Op het uiteinde van de Kasteelstraat, nu Arthur Van Lae
themstraat, voorheen een prachtige eikendreef, lagen de
akkers en weiden die in oude verkoopakten vermeld staan met
de namen : Veldekens, Biest, Boshout, Driebunder, Moord
heide, Hazenakker, Beerenbosch. Te midden dat landschap
dicht bij de grens met de gemeente Melle, niet zeer ver van de
oude herberg " de Roskam ", lag de hofstede van Serafien
Waeytens (men noemde hem Vien Waeytens), met achttien
hektaren weiden en akkers. Leon Elaut schreef over het hof :
"De boerenwoning lag wat verheven in het midden van akkers
en weiden en ingesloten in een krans van hoge oude lindebomen.
De eikendreven zijn heuse straten geworden, ze heten Edward
Anseelelaan, Jules Destréelaan, Arthur Van Laethemstraat. De
horizont reikte ten alle kanten aan buitenverblijven met donker
groene hoge beboming. Het dichtst bijgelegen kasteel was een bui
tenverblijfvan de familie De la Kethulle- Van den Hecke, het was
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Oude hoeve van Serafien Waeytens nabij de samenkomst van de Edward
A nseelelaan en de A rthur Van Laethemstraat. Rechts hiervan Lag indertijd de
Moortheide, terwijl achter de hoeve het Berenbos Lag. De hoeve verdween in
1971.

omringd van brede wallen en met de buitenwereld slechts door
een met beuken en dicht struikgewas bezette toegang verbonden,
de Kromme Dreef genaamd. " (Elaut, blz. 3 1)
Links van het hof lag de Boswegel tussen hoge bomen en
leidde naar het Boshout, naar het kasteel Coninckxdonck en
verder naar de steenbakkerijen. Achter de hofstede op de
" Biesten " en " Het Stuk " werd door de Broeders van Liefde
in 1960 het Sint-Gregoriusinstituut gebouwd voor het onder
richt van gehandicapten en gehoorgestoorden.
Vroeger was de hofstede bekend als een der beste en
schoonste van Gentbrugge. Ze was in 1842 verpacht aan Livi
nus Van Hoorde, echtgenoot van Sophie Colman. De kinde
ren Van Hoorde werden steeds Waeytens genoemd omdat
hun moeder Sophie Colman een tweede maal gehuwd was met
Vien Waeytens, de oom van mijn vader. Achteraf hadden de
kinderen weinig belangstelling voor de boerenstiel ; zij trouw
den en trokken eruit. Vien Waeytens en Sophie werden oud
hun beste knecht, dat was mijn vader, die de g root te wel tand
1en vermaardheid aan de hoeve had geschonken verkoo
daat te worden en zo zag men stilaan de akker v rvall n. H t
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was niet meer dat bedrijvig gedoe van voorheen. In de maand
maart 1900 hebben de ouders van Leon Elaut die hofstede
gepacht van de eigenaar Van Aelbroeck en nog dezelfde
maand kwamen zij er wonen en boeren.
N.B. Deze beschrijving is mij persoonlijk medegedeeld door
Irène Van Hoorde, dochter van Livinus Van Hoorde en van
Sophie Colman, in het jaar 1973, zij was toen 89 jaar oud.
Hier wil ik verwijzen naar een uittreksel verschenen in ons
heemkundig tijdschrift " Land van Rode " nr. 24, waar ik de
levensgeschiedenis van mijn vader onder de titel "Een verbor
gen briefje " neerschreef, die in nauw verband staat met die
hoeve die in vervallen toestand geraakt was en waarop de
ouders van Leon Elaut kwamen boeren in het jaar 1 900.

WAT HISTORIE OVER :
DE VAN HOORDES HOEVE
DE VIEN WAEYTENS HOEVE
DE ELAUTS HOEVE
Enkele jaren geleden was ik op zolder aan het snuffelen in
mijn oude archiefboeken, die in een oude kast waren wegge
borgen. Mijn vader die een liefhebber van oude geschiedkun
dige boeken was, had eens een 70-tal jaren geleden op een
openbare verkoping een ganse mand gekocht. Ik vond er een
oud boek " De Kronyke van Gent ", geschreven door pater De
Jonghe, minderbroeder te Gent " tijdens de droeve dagen der
beroerten in de 16de eeuw ". Enkele dagen geleden doorbla
derde ik nog eens het boek want ik zocht naar een beschrij
ving van het gevecht dat plaats vond bij het Braemkasteel te
Gentbru gge. Tot mijn verbazing vond ik in het boek tussen de
lederen kaft een bruin geworden briefje, waarop te lezen
stond : Ik, Donatus Waeytens, geboren te Ledeberg op 4 augustus
1 856 zoon van Benjamin geboren te Melle op 13 november 1 827,
mijn moeder was Maria Constancia De Schenkel."
Beste vrienden, in mijn oude dagen heb ik in dit boek veel gelezen
en herlezen, bewaar het goed. Gent heeft droevige dagen beleefd
maar in mijn jeugd heb ik ook triestige tijden gekend die ik voor
u zou willen neerschrijven, maar het gaat niet goed meer met mi;�
ik ben te oud geworden en kan de pen niet meer zo goed vasthou
den. Het is te hopen dat mijn kinderen niet moeten beleven wat
ik tegengekomen ben.
Getekend Donatus Waeytens, 15 december 1920.
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Mij n vader is overleden in de ouderdom van 85 jaar en ver
mits hij �e geschiedenis zijner jeugd niet meer kon neerschrij
ven, w1l 1k ze u vertellen zoals hij het deed tijdens de wintera
vonden, aan ons zijn zeven kinderen, gezeten achter de warme
stoof, wijl vader zijn stenen pijpken rookte en moeder aan het
kousenbreien was bij het licht van de petroleumlamp die op
tafel stond, in ons huisje op de Voordries.

"In mijn jeugd heb ik droevige tijden beleefd. We woonden te
Ledeberg in de nabijheid van de Sint-Daneelskapel die toebe
hoorde aan de Sint-Pietersabdi;� ze was gelegen bij de huidige
Botermarkt, aan de splitsing van de Hundelgemsesteenweg en de
Gontrodestraat. Hier stonden enkele kleine huisjes verspreid in de
akkers naast de aardewegels. Langs de ene kant van de wegel lag
een vuile gracht die wat verder uitliep in de Rietgracht. Vóór de
huizekens in de lommer van een vlierboom stond de houten
waterpomp, de enige voor gans de gebuurte.
Naast de kapel lag het kerkhof waartussen het gras hier en daar
een houten kruisje aantoonde dat daar een mens begraven lag.
Dit kerkhof verdween later bij het aanleggen van de spoorweg.
Mijn vader ging dagelijks op zijn klompen naar Gent om er te
werken in een spinnerij. Mijn moeder onderhield het kapelleke en
dagelijks maakte ze papieren bloemen om het altaar te versieren.
Ze was een diepkristelijke vrouw die gedurende haar vrije tijd
haar paternoster bad of in de lochting wat groenten en bloemen
verzorgde. Tijdens de winteravonden zat moeder aan het "kant
klossen " bij het licht van een vetlamp. Vader verdiende enkele
stuivers per dag en met wat moeder daarbij kreeg voor het onden
houden van de kapel, konden ze de eindjes aan elkaar knopen en
hadden we met ons allen genoeg om te leven, maar weelde kenden
we niet. Te Ledeberg stonden nog enkele rijen huisjes : men
noemde ze de Binnenweg, het Halfmaantjestraatje, het Tover
heksstraatje, het Lachaertstraatje, de Moriaanstraat, die eerder een
modderige aardeweg was, wel een van de oudste straten van Lede
berg, slechts in 1 893 volledig gekalseid en die men vroeger de
Snottemuyle noemde. De R ietgracht liep er door tussen beslijkte
poelen. De meeste mensen woonden langs de Hundelgemsesteen
weg naar de Sint-Lievenspoort toe. Er stonden ook enkele afspan
ningen o.a. "In de Halve Maane ", die wel de bijzonderste was.
Hier en daar stond een hofstede, verspreid in de akkers. Verder
was er de Leerdries met sparrebossen die zich uitstrekten tot aan
de Oude Brusselse Baan. Waar nu de nieuwe kerk staat Lag tot in
1 877 de grote Dries met bomen beplant en in het midden een
waterkreek met Lis en riet begroeid. (het huidige Kerkplein van
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Ledeberg}. Waar nu de kerk staat heb ik veel op wild weten jagen. �
Rond de Botermarkt was er vroeger bijna ieder jaar overstro
ming, veroorzaakt door het overvloedig water dat uit de Mils
meersen naast de Opperschelde in de modderige grond een uitweg
zocht naar de enige afloop de Rietgracht, die veel verder, dwars
door Gentbrugge, uitmonde in de Neerschelde. Door de bezoede
ling van het grondwater door de vele vuile, modderige grachten
was het niet te verwonderen dat besmettelijke kiemen hier aan
het woekeren waren. Rond 1 865, ik was toen negen jaar oud, bra
ken plotseling de vreselijke ziekten uit van cholera en typhus. Op
enkele dagen stierven hier veel mensen en als kleine jongen, het
gevaar niet beseffend, ging ik voor de vensters kijken, natuurlijk
zonder dat moeder het wist, om te zien hoeveel er dood op de
vloer uitgestrekt lagen. Wie 's morgens nog aan zijn deur stond
werd in de late avond reeds op een driewielkar naar het kerkhof
gevoerd. Wat angst en verdriet hebben de inwoners van Ledeberg
niet doorstaan, tenminste zij die overgebleven waren : de dood
loerde overal en weldra dier/ niemand nog op straat komen, ten
zij dezen die angstig naar hun werk trokken, noodgedwongen.
Op het kerkhof stond alleen naast de grafdelver een priester die
een gebed las en de laatste zegen gaf Als de vreselijke ziekten aan
het milderen waren kwam dan nog de plaag van de pokken. Hoe
veel mensen heb ik niet gezien met een pokdalig gezicht. Die het
er levend afbrachten, hadden voor de rest van hun leven een ge
schonden gelaat.
Na de verschrikkelijke ziekten kwamen nog andere rampen
rondom het Gentse: de aardappelplaag. De hongersnood stond
voor iedere deur. In ieders hof lagen de aardappelen zwart te rot
ten. Door gebrek aan voeding werd ik ziek, mijn beentjes waren
verlamd en ik kon mij nog alleen bewegen met behulp van kruk
ken, die mijn vader had gemaakt en er mij had leren mee lopen.
Ik deed mijn Eerste Communie in de Sint-Daneelskapel op mijn
krukken. Noodgedwongen moest ik daarna een stiel gaan leren
bij een mandenmaker die in de Hoveniersstraat een werkhuisje
had. Iedere morgen ging ik er naartoe op mijn krukken met een
ransel op mijn rug met daarin wat rogge brood en een stukje spek,
dat was mijn rantsoen voor de hele dag. In de mandenmakerij zat
ik op de grond, onder mij een kussen met kaf gevuld en tussen
mijn benen hield ik de korven vast die ik aan het vlechten was.
Mijn leermeester was een goede ziel die mij met een opbeurende
geest, de kunst van het vlechten aanleerde. Iedere morgen kreeg ik
van zijn vrouw, die mij als haar eigen kind bijstond, tussen het
werk door, twee grote lepels levertraan, bruin en ongeklaard,
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- walgelijk om drinken maar verzacht door een klontje suiker dat
ik er nadien bijkreeg. Na twee jaar was ik een volledig vakman
en kon de taaie wissen buigen en wringen op maat waar ik ze
wilde en maakte manden en korven in alle soorten en formaat.
In het Leerbos liepen verschillende aardewegels tot aan de Brus
selsesteenweg. Hier en daar stond reeds een huisje met een bloe
menhofje rond. Iedere zondagmorgen gingen deze kleine hove
niers met hun steekkarren de bloemen verkopen op de Kouter te
Gent. Deze aardewegel kreeg later de naam van Hoveniersstraat.
Ik was 14 jaar geworden en in dit jaar stierven mijn ouders.
Vader eerst, mijn moeder volgde enkele maanden later. De dood
van mijn moeder heeft mij zeer veel verdriet berokkend. Zij had
mij zo liefgehad en verzorgde mij zo goed! Ik sukkelde iedere zon
dag met haar naar het kapelleken en ik zag ze daar zitten voor
het altaar, aan haar versleten bruingeworden paternoster bid
dend voor mijn genezing... Later zal men goed voor u zorgen als
ik er niet meer ben... sprak zij tot mij. Als kind begreep ik nog
niet de diepe zin van haar woorden. Op de begrafenis van mijn
braaf moederken nam mijn vaders oom na de dienst mij mede
naar de boerderij. Men noemde hem Vien Waeytens in plaats van
Serafien. Hij was sinds vele jaren boerenknecht op de hofstede van
Livinus Van Hoorde, een hereboer met een koppel paarden in de
Berenbos te Gentbrugge (de hofstede is afgebroken in 1974 en
stond aan het einde van de Kasteelstraat, nu Arthur Van Lae
themstraat, en links van het Braunkasteel, vroeger toebehorend
aan de familie De la Kethule- Vanden Hecke. Voor het hof Waey
tens lag een driesken met wilgetronken omzoomd met in het mid
den een grote aalput met pomp en naast de Kasteelwegel naar
Coninckxdonck. Een nieuwe villa werd gebouwd op de toenma
lige hofstede).
Vien Waeytens huwde later met de weduwe van Livinus Van
Hoorde, Sophie Colman en het hofkreeg de naam van "Hof Vien
Waeytens ". Mijn vader was er in het begin koewachter. Door de
goede zorgen, kloek voedsel, gezonde lucht had vader weldra zijn
krukken niet meer nodig. Hij ging met de paarden het land
bewerken en in zijn vrije uren vlocht hij de kloeke manden voor
de boerderij met de wissen uit nonkels wiedouwen. Zo goed als
zijn meester hem geleerd had, kon hij de wissen pellen, .klif!Ven en
kleuren. Hij maakte voor ieder die het hem vroeg mooie sierman
dekens en korven. Des zondags, er was nog geen sport of cinema
en ander vermaak voor de jeugd, trok hij met non kel de velden in
om te zien wat tijdens de week moest bewerkt worden. Na de
noen liep hij langs de elzenkanten en keek naar de vele verborgen
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vogelnesten. Hij kende tal van vogels bij hun naam, vogels die nu
onze streken verlaten hebben, legde al eens een strop om een
haasje te vangen want vader had er de kneep van !". Natuurlijk
moest dit in het geheim gebeuren, de kasteelheren mochten dit
absoluut niet weten, want dat kon gevaarlijk zijn.
Vader heeft daar niet veel over verteld, maar veel voor zich
zelf gehouden. Hoe kon hij met geestdrift verhalen over zijn
geluk als jongeling in de vrije prachtige natuur, in de bossen,
in de lommerige dreven, de vele schone hofsteden waar hij
overal met grote vriendschap werd ontvangen. Iedereen had
hem hier weten komen als een gebrekkige jongeling met kruk
ken en nu hij een sterke kerel was geworden mocht men altijd
op hem beroep doen om mede te helpen in de oogsttijd, bij het
dorsen en ander dringend werk. Het was immers een eeuwen
oude traditie om elkander te helpen. Hij ging pikken van in de
vroege mogen in de oogsttijd en maaide tijdens de hooimaand,
kortom hij werd nooit moe. Bij de kasteelheren was vader
altijd welgekomen. Bij het bouwen van de nieuwe kerk in het
Center, kwam mijnheer Van de Velde bij nonkel Vien op
bezoek. Vien sprak hij , ik kom u een dienst vragen, zoudt ge
ons niet willen helpen. Zoudt ge Natusken (mijn vader dus)
niet willen vragen of hij wat karren zavel zou willen vervoe
ren voor het ophogen van de vloer van onze nieuwe kerk.
Nonkel Vien en mijn vader konden aan mijnheer Van de
Velde niets weigeren, want 't was een brave heer en kon u ook
wel eens een plezier doen. En zo reed vader alle dagen na het
dagwerk met een koppel paarden vóór de grote driewielkar
naar het dorp om mede te helpen aan de opbouw van de
nieuwe kerk. En bij de plechtige inwijding ervan, stond hij als
boerenjongen naast mijnheer Van de Velde, de burgemeester
en gemeenteraadslieden, die hem allen dankten voor het zware
werk dat hij vrijwillig verricht had. Hij voelde zich gelukkig
en fier iets te hebben kunnen bijdragen voor onze nieuwe
kerk.
Zo gingen vaders jonge jaren voorbij . De; tijd was gekomen
dat hij moest loten. Hij was een gezonde, sterke jongeling
geworden en droomde ervan soldaat te worden. Hij ging naar
de loting en trok een lot dat hem vrij stelde van militaire
dienst". Anderen zouden gejuicht hebben, maar voor vader
was het een ontgoocheling" . Enkele dagen nadien kwam een
kasteelheer aan nonkel Vien vragen of N atuusken geen soldaat
zou willen worden in de plaats van zij n enige zoon die aan de
universiteit studeerde en een slecht nummer had getrokken.
Bedeesd sprak de kasteelheer over die kwestie eerst met nonLand van Rode Jaarboek 1983
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Donatus Waeytens als soldaat in 1876.

kel Vien en daarna met vader. Nonkel dierf niet veel zeggen.
In die tijd was het niet aan te raden de kasteelheer iets in de
weg te leggen. Nonkel pachte wat land van hem en later zou
hij vader wel aan een goede baan helpen. Vader was onmiddel
lijk akkoord met de kasteelheer en hij " verkocht zich " om
vier jaar als plaatsvervanger soldaat te spelen voor de som van
450 fr., voor die tijd een aanzienlijk bedrag.
Nu laat ik mijn vader zelfaan het woord: Weldra was de tijd
aangebroken om te vertrekken op 26-5-1 876 en in de vroege mor
gen verliet ik de hoeve. De kasteelheer kwam mij afhalen met zijn
paarderijtuig om mij naar het zuid-station te voeren. Ik was
zwaar geladen met mijn "bezaatse " (reiszak) op de rug, want
nonkel Vien had er van alles ingestopt... schoon ondergoed, brood
en spek om er een week van te leven, alles wat ik nadien niet
meer nodig had. Ik zat fier in de koets naast mijnheer. In de
eikendreefkeek ik nog eens om naar de hoeve, naar het land en de
bossen waar ik zo gelukkig mijn jonge jaren had doorgebracht. In
de verte zwaaide nonkel nog met zijn muts, 't vrouwvolk en de
nieuwe knecht riepen met volle stem "tot weerzien ", tot hun
geroep wegstierf door het getrappel van het paard. Nu moe t ik
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naar Doornik, voor mij een vreemde, onbekende stad ergens in
het Walenland, om er vier jaar soldaat te spelen bij het regiment
jagers te voet. Mijn term begon op 26 mei 1876. Al was de tucht in
die tijd heel streng in het leger, toch kon ik er mij goed in stellen.
Alle dagen een halve grijzen (brood gebakken met ongebuild
meel), soep uit de gamelle, iedere dag inspectie, een zware, lastige
opleiding met een solde van 0,30 fr. per dag. De bevelen waren
allemaal in het Frans en het was "pour les flamands la même
chose "!. .. Na een jaar begreep ik alles goed en begon ook Frans te
tateren, werd korporaal en een goed scherpschutter en kreeg twee
maal de eerste prijs van het regiment.
Op mijn vaders " livret " (dienstboekje) staat vermeld :
schietafstand 600 meter, op 50 cartouchen waren er 30 in de
schietschijf, waarvan 10 in de roos nr. 1 , 12 kogels in de 2 en 8
in de derde ring . Bij het afzwaaien van het leger na vier jaar
dienst, schreef de commandant op de laatste bladzijde van zijn
soldatenboekje : " Très bon soldat conduite et manière de ser
vir irréprochable ".
Kort daarna mocht vader gaan werken bij de spoorweg in
het station Gent-Zuid en eindigde na 50 jaar trouwe dienst, als
hoofd der rangeerders van het station van Merelbeke.
De statieoverste schreef bij zijn afscheid : "Het beheer gelast
mij U zijn algehele tevredenheid uit te drukken en U zijn dank te
betuigen voor de goede en trouwe diensten die U gedurende uw
lange loopbaan hebt bewezen. " Getekend: De Nachtegaele,
dienstbestuurder der spoorwegen. Merelbeke de 18de mei 1922.
Bij mijn archieven liggen nu op de ereplaats vooreerst de
" Livret " van vader met perkamenten kaft en het lintje er
rond gebonden ; het trouwboekje van mijn ouders bestaande
uit twee vergeelde blaadjes papier in een blauw kaftje, alsook
hun nieuw h uwelij ksboek van de gemeente Gentbrugge ter
gelegenheid van hun gouden bruiloft 1 8 80-1930. Aan de muur
h angt een grote kader, de pachthoeve van Vien Waeytens
waarvan ik in 1907 een foto maakte en liet vergroten. O p de
kast ligt het boek " De Kronyke van Gent " met het zo lang
verborgen gebleven briefje waarin vader schreef : " ik zou dit
alles willen neerpennen, maat 't gaat mij niet goed meer ... ".
Na zij n legerdienst kwam vader nog voor korte tijd naar de
vervallen hoeve terug. Vien zat er alleen als een oude kluize
naar, de kinderen waren hun gang gegaan, de wereld in ... het
boeren beu".
Vader trouwde in het jaar 1 880 met Mathilde De Veirman
uit Melle. Uit hun huwelijk sproten zeven kinderen, waarvan
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Tronken langs de kromme Lusthofdreef in de winter.

ik de jongste ben en de enige overgeblevene van het schoon
gezin. Wat vader verlangde te vertellen heb ik hiermede zelf
gedaan, hij heeft mij de schoonheid van de natuur leren lief
hebben en aan hem en moeder heb ik zoveel te danken.
Van de familie Waeytens ben ik de enige overgeblevene,
maar ze leeft verder in mijn zeven inderen, veertien kleinkin
deren en acht achterkleinkinderen. Een nieuwe generatie is de
toekomst naar het jaar 2000 ingetreden.
Op de hofstede van Leon Elaut, (de oude Vien Waeytens
hoeve) ben ik nog menigmaal geweest met mijn schoolmak
kers Marcel en Georges De Clercq die woonden op een erf van
Augustinus Maertens in de On gerijstraat nu Emanuel Hiel
straat rechtover de herberg " In de Garde Civique " dus op het
vroegere Dorpspleintje. Hun moeder en de moeder van Leon
Elaut waren de dochters van Stientje (Augustinus) Maertens.
In de herfst was het onze geliefde wandeling. Voor het hof lag
een vierrekige eikendreef. De natuur was hier zo rustig en
schoon. Rechts van de hoeve zagen we de Keiberg waar de
boer de voren sneed door het akkerland, bergop tot achter h t
kerkje van Sint-Eli gius. Niets stoorde onze gezichtseinder ten
zij in de verte ron d het kerkje geschaard enkele hui je en n
eikenbosje tot aan de Magerstraat. Langs de andere kant an d
aardebaan lag de prachtige Bruiloftdreef, aan w er kant n b Land van Rode Jaarboek 1983
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plant met sterke beukenbomen met op het uiteinde het
omwald kasteel van Emmanuel De la Kethulle met er neven de
hofstede " Ter Linde " van Gust van Oostende aan de Heksen
tronk en naast de hoeve van de Witte Evarist, zijn echte naam
was De Nul, men beweerde dat hij een vondeling was. In gans
de omgeving van de W aeytens hoeve, was het een prachtig
natuurlandschap met een verscheidenheid van kleuren volgens
de jaargetijden. Schoon was de prachtige kromme aardewegel
in de winter met langs weerskanten de oude tronken, lopende
naar het vermaarde kasteel Coninckxdonck aldoor de Acht
bunder, de grootste meers van Gentbrugge.
Nu ziet men op dezelfde plaats waar eens de Kerkwegel lag,
een uitgestrekt villapark doorsneden door betonnen banen.
In het jaar 1907 kwam zogezegd een scheiding in onze goede
kameraadschap. Leon, na wat schoollopen in de gemeentelijke
jongensschool bij meester Prudent Thienpont in de Saint-Ge
noistraat, ging verder studeren. Op 1 8 september 1907 vertrok
hij naar het College te Eeklo en zo schreef hij : " We waren ter
bestemming. Vaarwel Gentbrugse gemeenteschool van de St. -Ge
noisstraat. Tot later Kasteelstraat, tot later vertrouwde beelden
van mijn gelukkige kinderjaren. Een nieuwe wereld zou ons
inpalmen, opzuigen, meeslepen, insmelten, een andere vorm
geven. We wisten niet welke, we waren kneedbaar als deeg, tot
alles geschikt, behalve tot opstandigheid. " (Elaut, blz. 55)
Zoals ieder in zijn jeugd zijn eigen weg opging, trad ik met
bijna al de boerenzoons uit " Den Bosch " naar het St.-Grego
rius Instituut te Ledeberg waar ik bleef studeren tot 1 9 17. Ik
studeerde er zoals een normaal student met wat aanleg voor
bepaalde vakken, zoals in ieder iets van een persoonlijke gave
berust. Ik had wijze leraars die iets in ons binnenste hadden
gekneed en geboetseerd dat er ons leven lang bewaard bleef.
Het jaar 1 9 17 in de droevige eerste wereldoorlog was aange
broken, nog een jaar studeren dachten we en we zijn er van af,
helaas in het begin van de winter bij het sluiten der scholen, bij
gebrek aan kolen voor de verwarming der klassen door de
Duitse bezetting, werd ik opgeëist met mijn schoolmakkers
om als student-" arbeidsloze " te gaan werken aan het IJzer
front bij de " Beierische Landsturm Eisenbahn Bauabteilung "
in de omgeving van Leke, Koekelare, Ichtegem, om er spoor
w� gen aan te leggen of te herstellen. Om de drie dagen werden
.
WlJ tewerkgesteld te Zevekote bij Gistel, waar de " Dikke Ber
tha " het grootste marinekanon op een cirkelvormige spoorLand van Rode Jaarboek 1983
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baan was opgesteld, om de sporen te herstellen. We waren
getuige van het groot offensief aan de IJzer, de eerste Belgische
krijgsgevangenen die ons toeriepen " Goeje moed jongens we
zijn doorgebroken, we komen af" .
O p een donkere nacht o m drie uur i n de morgen moesten
wij die nog overbleven (de meeste jongens waren reeds weg
gevlucht) aantreden. " Sie sind entlassen " riep een Duits
maj oor tot ons. Hij wees ons met de hand de richting waar wij
nog een uitweg hadden " Lichtervelde ". Drie dagen nadien
ben ik thuis aangekomen in het donkerste van de nacht, uitge
hongerd, uitgeput van krachten, onderweg geslapen en ver
stopt in de bossen, want Gentbrugge was nog niet vrij. Moe
der weende als ze haar jongste terug zag.
De bevrijding van Gent zou nog wat tijd vergen. Acht dagen
na mij n thuiskomst kreeg ik al opnieuw een opeisingsbevel
van de Commandantur, om binnen de 24 uur mij weer aan te
melden op de Kouter te Gent. Mijn ouders waren doodsbang,
ik stelde hun gerust en verhuisde naar " Den Bosch " bij boer
Ernest Van Seymortier. Daar zat ik goed verborgen. Overdag
trok ik met de koeien naar de wei, hielp de oogst inhalen,
leerde pikken en maaien, reed met de os vóór de driewielkar
om voer naar het klaverveld. De oorlog had mij verhard, ik
had allerhande werk verricht, mijn handen waren verweerd,
zoveel akelige tonelen gezien en schrik doorstaan, ik jongeling
van 1 8 jaar. In de valavond hoorden wij in de verte het gedon
der der kanonnen die steeds dichter en dichter kwamen. Ein
delijk na lang wachten zagen we op een morgen het Duitse
leger weg trekken. Ons leger stond aan de rand van de stad
Gent. We waren weldra bevrijd ...
Mijn goede en wijze leraar Werner Verniers had eens tot ons
gesproken : "Jongens als de oorlo g gedaan is zullen er voor u
allen maar weinig werkgelegenhe den beschikbaar zijn, zij die
het vaderland verdedigd hebben zullen voorgaan dit is begrij
pelijk, maar leg u toe op een goed ambacht, werk zal er voor
de vakmensen genoeg voorhanden zijn. " Na dit grondig te
hebben overwogen ben ik voor twee jaar gaan studeren in de
Holstraat over elektrotechn iek. Ik was van de klas 20 en ben
maar einde 192 1 binnen geroepen. In volle winter kwam ik
terecht bij de seintroepen in het fort I te Wijnegem. Na een
maand praktijk heb ik deel genomen aan een examen voor
Morsetelegrafie. Ik kwam er uit als eerste. Hoe ik bekwaa i:n
geworden was vertel ik later in mijn scoutsleven. Ik kreeg dn
dagen verlof naar huis, vandaar vertrok ik naar d Rij nb z t42
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ting bij de seinposten als plaatsvervanger " chef de poste " van
de militaire telefooncentrale te München-Gladbach die slechts
door zeven soldaten werd bediend. Van een adjudant uit Kre
feld kreeg ik drie dagen uitleg over mijn toekomstig werk.
Niet alleen de telefooncentrale interesseerde mij , maar vooral
de radio-uitzendingen, het overseinen met Hughes en de
Bodo-snel-overseintoestellen, ik ben er tot de laatste dag van
mijn diensttijd gebleven. Gedurend dit jaar heb ik veel geleerd
en in boeken gestudeerd, in mijn vrije tijd had ik zelf reeds een
radiotoestel vervaardigd. Thuis geen ander beroep kennende,
ben ik als zelfstandige begonnen radio-ontvangtoestellen te
bouwen en was een van de eersten in het Gentse die het aan
dierf de modernste toestellen zelf te vervaardigen. Mijn eerste
toestellen mocht ik leveren aan de Sint-Pieterskazerne (kan
tien) te Gent ; in de privéwoning van mijn commandant der
Seintroepen te München-Gladbach. Bij mevrouw De Schrij
ver, moeder van oud-minister August De Schrijver, enz.
In de laatste jaren waren mijn betrekkingen met Leon zeld
zaam geworden. Hij studeerde verder geneeskunde aan de uni
versiteit. "De eerste kandidatuur in de geneeskunde schreef hij
(blz. 191), was niet overladen en in juli 1923 in het examen bleef
niemand achterop. Ik haalde de onderscheiding en stond met een
kleine drie maand vacantie. Ik had nog vier jaar geneeskunde
voor de boeg. August De Schrijver was advokaat en sloeg de vleu
gelen uit, Paul Parré zat in het laatste jaar voor landbouwingenieur. "
August De Schrijver, van zijn moeder moest ik hem
" Gustje " noemen, heb ik veel zien zitten op de dijk van de
Schelde toen hij studeerde voor advokaat, met het dikke wet
boek op de knieën.
.

Paul Parré was bij mij thuis een beste vriend, hij was zoals
men te Gent zegt, verzot op radio en kwam bij mij leren hoe
hij een Super Heterodyne of een C 1 10 toestel moest con
strueeren. In de toren van zijn ouderlijk kasteel op de oude
Brusselseweg hadden wij een laboratorium ingericht met ver
scheidene toestellen voor opnamen van radioseinen van de 20
meterband tot de 3000, en een zender voor 20 en 40 meter
band, later werd hij de schoonbroeder van August De Schrij
ver.
In het jaar 1923, in de maand november, overviel Leon in
volle nacht een blindedarmontsteking, men bracht hem naar
het St.-Jozef Gesticht te Gentbrugge, waar Professor 0. Van
der Linden hem opereerde. De zusters van het gesticht wisten
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mij te vertellen dat Leon het geen drie dagen meer zou uithou
den. Hij was veroordeeld. Ik ging hem elke dag bezoeken. In
het gesticht was ik kind ten huize, ik woonde er tegenover. Ik
was de vriend van al de zusterkens, want elke week mochten
er drie met mij per auto naar Waarschoot meerijden, waar
mijn werklieden zoals in al de bijhuizen van het moederkloos
ter aan het werk waren. Ik kwam zo juist van Waarschoot,
Moeder Overste zegde mij : " Leon is zeer slecht, hij zal er niet
meer doorkomen ". Ik s p oedde mij naar zijn kamer, hij lag er
bleek. Op zijn nachttafel stond een Lieve-Vrouwbeeldeken
met daarneven een echt doodshoofd. Hij ·trok juist zijn ogen
open, " Ha Gerard, sprak hij met een lichte glimlach op het
gelaat : Pietje de dood zal mij niet hebben, ze denken wel dat
ik eraan moet, maar ten zal niet lukken, zet u maar een beetje
bij mij ' . . . Ik was gerustgesteld en waarlijk na korte tijd was hij
weer thuis. Hij was goed verzorgd geweest door zuster Augus
tine en zuster Renata uit de operatiezaal en door zuster Lucie
die de nachtdienst verrichte en overdag bewaarschoolonder
wijzeres was. Zij was ook de zuster van mijn goede oude pro
fessor Werner Verniers, die zoals ik hoger schreef, voor ons op
school als een vader ons karakter wist te kneden en te vormen.
Ik moet terug naar het jaar 1917 waar Leon in zijn boek, blz.
1 54, het volgende schreef : "In het najaar van 1917 was te
Gentbrugge-Center in de Katholieke Vriendenkring door advo
kaat Jules Storme en onderpastoor Th. Neyt een Sociale Studie
kring gesticht, zoiets lag in de lijn van de christelijke strevingen
van het ogenblik. Hoewel ik niet op het Center woonde, werd ik
nadrukkelijk aangezocht om lid te worden van de Sociale Stu
diekring; men wilde zoveel mogelijk humaniorastudenten bij de
werking betrekken. Met Pieter Seghers, een bediende uit de kanto
ren van de Staatswerkhuizen, trok ik er om de twee weken op
donderdagavond heen. Er waren lessen over staathuishoudkun de
door Jules Storme en lezingen over de meest uiteenlopende onder
werpen door de leden zelf. Ik heb daar veel zaken geleerd en

De Studiekring onder leiding van de E.H Neyt en advokaat Jules Storme.
Eerste rij v.l. n. r. : Leon Elaut, Pieter Seghers, E.H Neyt onderpastoor, Jules
Storme advokaat, Hector Van De Putte later pater in Don Bosco, Frans Hoste.
Tweede rij v.l.n. r. : Maurits De Vos, Roger Seghers, Achiel Baele, Hallaert,
Maenhout, Constant Van Houtte gemeenteontvanger, Theophiel Robert rol
daat), Frans Verbeke.
Derde rij v.l. n.r. : Jste naam ontbreekt, Emiel Vercruyssen later pastoor t
Zandbergen, Bouters, Henri Rigelle, Antoine Poe/voorde, Paul Parré rolda lj
Gerard Waeytens (nog in leven), Georges Van Maldeghem.
....
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gehoord waarvan ik geen benul had. Heel de winter heb ik geen
enkele vergadering gemist en het is gebeurd dat Pieter Seghers en
ik onderweg van het A rsenaal naar het Center moesten opzij
springen voor de scherven van ontplofte granaten uit het lucht
doelgeschut. De werking van de Gentbrugse Sociale Studiekring
werd tot voorbeeld gesteld in het Gentse. Onderpastoor Th. Neyt
werd later proost van de sociale werken te Eeklo en voor Jules
Storme was dat voorzitterschap een troef te meer voor zijn benoe
ming tot hoogleraar in de staathuishoudkunde. " (Elaut, blz. 154)
Alzo ging ons studentenleventje stilaan verder, we hadden
op Gentbrugge-Center een trouw gezelschap van vrienden.
Om de maand schreef ieder een studiewerk dat dan onder
elkander werd gecommentarieerd. Zo leerde ieder iets van de
anderen. Ik weet het nog zp goed, ik gaf een bundeltje uit met
al titel " Een blik in het oneindige van ruimte en tijd " en een
wetenschappelijk werkje over " Radio-golven " in zijn eerste
schoenen, die mijn vriend Paul Parré zo interessant vond,
zoals ik hoger schreef. Leon hield zich bezig met de Biblio
theek in de bovenzaal van de Katholieke Vriendenkring, elke
zondagmorgen en maandagavond, het was voor hem een
afwisselende bezigheid en op de duur een zekere gewoonte.
Hij heeft zeven jaar de Bibliotheek bezorgd en heeft er veel
mensen leren kennen.
"Het heeft mij nooit verdroten. In 1922 had ik uitgemaakt dat
Hendrik Consciences De Leeuw van Vlaanderen het meest uitge
leende boek was van de Gentbrugse volksbibliotheek; het jaar
daarna was het De Witte van Ernest Claes. Formidabel, rea
geerde Frans De Hovre, wanneer hij dat hoorde " (zo schreefLeon
op blz. 193).
WIE WAS FRANS DE HOVRE ?
In ons jaarboek 1975 van het Heemkundig Genootschap,
Land van Rode, verscheen in een artikel uit de Genthrugse
Eregalerij over Kanunnik Frans De Hovre (1884- 1956) het vol
gende : " Frans De Hovre werd geboren te Oudegem op 3-41 884 in de schaduw van de kerk. Zijn vader, Hilaire, was drukStudiekring onder Frans De Hovre.
In het midden gezeten : E.H Frans De Hovre.
V.l.n.r. : Frans Vercruyssen, Emiel Vercruyssen overleed als pastoor te Zand
bergen, Leon Elaut, Paul Parré, Leon De Ceuninck, Maurice D� Vos, Flo1·ent
De Craene (hoofdonderwijzer), Gerard Waeytens, Honoré De Ridder Prosper
...
De R idder, Felix Apelthants.
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ker van beroep en het gezin De Hovre dat zeer in aanzien en
sympathie stond bij de bevolking, telde vijf kinderen. Hij stu
deerde aan het H. Maangdcollege te Dendermonde en vanaf
1 903 te Leuven aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
waar hij het doctoraat in de Thomistische Wijsbegeerte haalde
met een verhandeling over Otto Willmann, grondlegger der
Katholieke wijsgerige pedagogiek. In 1908 werd hij priester
gewijd, waarna hij leraar werd aan het Sint-Jozef Instituut te
St.-Niklaas. Tijdens de eerste wereldoorlog verbleef hij in
Engeland, waar hij te Preston aalmoezenier was van de Belgi
sche soldaten die hun verlof in dat land doorbrachten, alsook
van Belgische vluchtelingen. Na de oorlog, in 1919 werd Frans
De Hovre, onderpastoor te Gentbrugge-Center. Dat was niet
de ideale taak voor deze buitengewone man, in een midden dat
eerder een tweeslachtig aspekt bood van ten dele geïndustriali
seerde en ten dele nog 'landelijke parochie. Van 1930 tot 1947
was hij godsdienstleraar aan de Rijksnormaalschool te Gent.
Van 1947 tot zijn dood, bestuurder van de Sint-Jozefkliniek te
Gentbrugge.
Uit zijn verblijf in Engeland had hij een voorliefde voor de
padvinderij overgehouden, hetgeen verklaart dat hij de aal
moezenier van de Hubert De Bruykergroep werd, met welke
groep hij vol geestdrift op kamp trok, want in Frans De
Hovre leefde ook de natuurliefhebber. Binnen het kader van
die jeugdbeweging stichtte hij ook een studiekring voor de
jeugd waaraan hij zijn beste krachten wijdde.
Leon Elaut schreef over Frans De Hovre nog het volgende
op blz. 1 62 : " Tot zijn vreugde en ons geluk, trof hij in zijn
nieuwe standplaats (Gentbrugge) enkele jongens aan met wie hij
onmiddellijk vriendschap sloot en die niets beter vroegen dan op
zijn geestelijk stroomnet aan te sluiten, zodra zij hem nader had
den leren kennen. Hij bracht andere ideeën in onze kleine
wereld. "

HET SINT-TARCISIUSORATORIUM
OPGEVOERD TE GENTBRUGGE
ONDER LEIDING VAN MAURICE STRUYVELT

"De plannen die de studenten in het Sint-Barbaracollege tijdens
hun humaniorastudiën in het hoofd krioelden waren als maartse
48
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buien, plotseling, geweldig maar van korte duur. Zo schreefLeon
verder op blz. 146. De ene maakt plannen tot wereldhervorming,
de andere ontwierp een drama in vi;f bedrijven. Jules Van Over
meren, de latere jezuïet die te Tokio hoogleraar in de economie
werd dweepte met de heilige knaap Tarcisius en zou hem een
episch en lyrisch muzikaal drama wijden, nadien kotsmoe li�� hij
zijn Tarciustekst in de steek. Het onderwerp bekoorde mi; zo
sterkt, dat ik op minder dan een maand een oratorium met reci
tatief, solo 's, koren, enz. klaar had.
Rond dit tijdstip werd op het college de cantate Kerlingaland
van Frans De Coninck onder zijn leiding uitgevoerd door de
Gentse zangvereniging van Karel De Sutter. Daar ik wist dat
Frans De Coninck te Ledeberg woonde, vatte ik het plan op, hem
te vragen mijn Tarcisiusoratorium in muziek te brengen. Wat
een roekeloosheid vanwege een twintigjarige! In de eerstkomende
maanden daarop ben ik met mijn tekst bij Frans De Coninck in
de Ledebergse Noordstraat 5, gaan aankloppen. Ik kwam terecht
bij een autentieke toondichter, jongg,ezel die in tamelijk oncom
fortabele omstandigheden leefde en mij de eerste keer niet verder
liet komen dan de gang van zijn woning, later in een ongezellige
voorkamer zonder stoel, waar de muren vol-hingen met verdorde
kransen, verschoten trofeeën en verbleekte pennoenen. In den
beginne was hij weigerig, doch na een paar weken is hij mij thuis
komen opzoeken en ja zegg,en. De stakkerd leed honger in die
voedselschaarse tijd; moeder bezorgde hem aardappelen en wat hij
bijzonder graag lustte, een fles jenever, die onmisbaar was
beweerde hi;� om hem de ontbrekende inspiratie te bezorgen.
Vader verschafte hem onderhands een kilootje boerenta bak.
Onder attributie van deze voor hem onmisbare benodigdheden
zette hij zich aan het componeren van Tarcisius. Tientallen keren
ben ik Frans De Coninck in 1918 en later, gaan bezoeken. Ik
mocht tot in zijn woonkamer komen, waar hij kluisde als een ere
miet. Hij schreef zijn werken staande voor een hoge omgekeerde
kist, warmde zich aan een duiveltje dat hij met kokes stookte en
waarop hij zijn potje kookte. Naast de schouw stond zijn piano.
Met tussenpozen heeft hij drie jaar aan zijn Tarcisius gewerkt. Hij
heeft alle partituren zelfgeschreven, zowel voor de solozangers als
voor de koren, voor de instrumenten enz. en die, zorgvuldig inge
bonden, opgeborgen in de hoop dat zijn opus majus te eniger tijd
zou uitgevoerd worden. Zover is het nooit gekomen. Enkele stuk
ken heb ik toch in handen gekregen ; ze werden Te Gentbrugg,e
Center, ter gelegenheid van een parochie/eest, in de Vrienden
kring onder leiding van Maurits Struyvelt ten gehore gebracht.
Frans De Coninck is in 1925 in zijn woning in de Noordstraat
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overleden. Zijn begrafenis werd niet druk bijgewoond; de eenzaat
die hij was, werd wat geschuwd, hoewel hij een buitengewoon
zachtzinnig man was. Het Ledebergse gemeentebestuur heeft de
naam van Frans De Coninck gegeven aan een straat, vlak bij de
spoorwegviadukt aan de Hundelgemsesteenweg. "
Ik eindig het citaat van Leon en toch moet ik er nog wat bij
voegen over deze Frans De Coninck, die ten huidige dage
praktisch onbekend is, hij was een sukkelaar maar een groot
muziekkunstenaar. Enige huizen van hem gescheiden woonde
in zijn buurt van de Noordstraat, rechttegenover de kerk van
Ledeberg, Oscar Verburgt, uitgever van het tijdschrift Het
Morgenrood. In een van zijn uitgaven boek V 1923 - 1924, blz.
97, met titel Vlaamse Koppen, schrijft hij een levensschets van
Frans De Coninck, die ik hier voor het grootste deel onverbe
terd overneem om het aan de vergetelheid te ontrukken.
De talrijke bewonderaars, vrienden en kennissen van den groo
ten Toonkunstenaar zijn diepgetroffen en melden Ued. met
groote droefheid het afsterven van :

Frans De Coninck, Toonkundige, Leraar aan het Konservatorium te Brugge,
R idder van het Order der Kroon. Geboren te Brugge op 12 december 1 55 en
overleden te Ledeberg op 4 januari 1923, na ontvangen te hebben al de 1·echten
onzer Moeder de H Kerk.
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.. . Zoo luidde het doodsbericht die aan de dunne schaar vrien
den, en aan ons geburen gezonden werden. Want alhoewel de
aflijvige Vlaming in dezelfde straat van den schrijver dezer, en
tevens uitgever van "Het Morgenrood " woonde, konden wij niet
vermoeden dat in het nr. 41, der Noordstraat, Ledeberg, een hoog
gewaardeerde maar vergeten kunstenaar aldaar gehuisvest was.
Inderdaad het huis was met eene in het oogspringende, verwaar
loosde en weerzinwekkende slordigheid bekleed; en over zijn per
soon lag een terugstootende armoede verspreidt, die ons deed den
ken aan een door het staatsbestuur ondersteunden bedelaar. Deze
wanordelijke toestand sproot grootendeels voort: daar de grij
saard stil en afgetrokken leefde, niemand aantrok, geen familie of
maagschap meer had, daar hij oude vrijgezel was. Hij leefde als
kluizenaar met een pensioentje, die hij van het Belgisch goeverne
ment trok, als gewezen muziekoverste van het lste Linieregi
ment, in garnizoen te Gent. Over gansch den levensloop van
Frans ligt een geheimzinnige sluier verborgen, die wij terwille het
zijn privaat leven betreft, niet kunnen aanhalen.
Wij weten dat hij een opgeruimd, jollig en wispelturig leven
geleid heeft. Dat hij een heilige liefde voor zijne oude moeder had,
die tot haar 80 jaar groenselventster was, en om zoo te zeggen aan
haar groenselkar en op straat gestorven is, moe getobd en krom
gewroet. Beiden woonden te zamen in het huis waar moeder en
zoon de eeuwige slaap ingingen. Ook was Frans weinig ingeno
men met zijne dienstkleedij als kapitein-muziekmeester, en meer
dan eens zag men De Coninck met zijne fijn lakensche en gegalo
neerde soldaten kostuum, de sabel tusschen zijn beenen slinge
rende" . de groenselkar zijner afgesloofde moeder naar huis voe
ren /
Zijn moeder stierf in 1909, sinds leefde Frans afgetrokken en
eenzaam, zonder zijne vrienden te willen lastig vallen ; daar er
immers een ledige plek in zijn hart openbleef van het eenige
wezen, die hij zoo vurig lief had, en hem voor eeuwig ontrukt
was: zijne moeder I
Hij was een ernstig beoordeelaar in muziekprijskampen, waar
men heinde en ver voor vroeg, en zonder een zweem van gejaagd
heid en haat te laten blijken, of het oordeel der andere beoordee
laars te vragen, of dezer spotlach vreezend, stelde hij de kandida
ten der muziekprijskampen somtijds eene eenvoudige vraag, die
de andere "gapers " in verwondering, (want gewoonlijk zijn
beoordeelaars op de hoogte van 't zwakste punt der leerlingen, of
deze's vrienden, ofpartijgenooten, of" uitgekocht en beïnvloed
door de ouders en familieleden der te onderworpen kandidaten)
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de leerling in verlegendheid, en 't publiek in angstig spanning
bracht; maar toeliet te bekennen dat Frans een gegrond oordeel
velde, over de kundigheid der leerlingen. Een der meest gekende
anekdoten wil ik eens aanhalen. Het was bij de benoeming van
zijn opvolger Walpot, die op rang stond voor muziekoverste der
koninklijke Gidsen dat Frans als beoordeelaar aangesteld was.
A lles was gelukt en Walpot zou als gewezen opvolger van De
Coninck van het lste Linieregiment's muziekkorps, naar dat van
het lste Gidsen over gaan. Eenklaps stond De Coninck op en zei:
"Mijnheers, alvorens deze zitting te sluiten, wensch ik den kandi
daat nog een vraag te stellen, om ons te laten oordeelen ofde kan
didaat in staat zou zijn, bij het hooren van gezongen ofgespeelde
muziek deze ten spoedigste op papier zou kunnen zetten, alzoo
ons nasionaal muziek door onuitgegeven stukken te verrijken ? "
Algemene verbazing onder de toehoorders en beoordeelaars.
De Coninck speelde een zotte mengeling van muziek, en Wal
pot schreeft het muziek op als er gezongen en gespeeld werd. Plot
seling stond Frans op, ging naar het bord, bond een zakdoek voor
d'oogen en schreef er noten op, met verzoek deze op te zeggen... en
Walpot noemde ze: "Rondes, Noires, Crochets, enz. " Neen, zei
Frans, den doek van de oogen rukkende, met koude stem, en
streng gezicht: "Het zijn allen witte noten... ! Natuurlijk, hij
schreef met wit krijt op een zwart bord!
Bij den inval der duitsche moffen in België op 12 Okt 1914, had
De Coninck een onoverwinlijke haat, afschuw en vrees opgevat,
dat hij nog meer dan vroeger in zijn huis zich opsloot, en slechts
zich op straat vertoonde om 's middags een telloor soep bij een
stadgenoot, in de Van Lokerenstraat, te Ledeberg, te gaan nutti
gen waarop hij heel bescheiden, telken male een 2 5 centiemstuk
onder de telloor legde: deed de noodige aankoopen, sloot zich in
huis op, en deed voor niemand open. Binst den oorlog toonzette
hij het Oratorio " Tharcicius ", maar durfde zijn harmonia niet
laten spelen, uit vreeze hij door den duitsche indringer zou
opgeëischt worden... om duitsche en andere konzerten op te luiste
ren. Want van J e Maart 1917 tot aan zijn val werden de werklie
den opgeëischt.
Frans De Coninck is gestorven zooals hij geleefd heeft, stil f!:1'
ingetogen, alle flikflakerijen vermijdende, stil de Kunst voor zi;n
Volk belijdende; en wij, als geburen vermoeden niet, dat onder
het schamel pak, van een ellendig uitziende grijsaard... een zóó
groote Kunstenaarsziel huisde. Onwilligkeurig komt mij het
.
liedje van den betreurde Vlaming Emiel Moyson te binnen
en
die zooveel waarheid bevat :
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Neen, gij mocht nooit een mensch verachten ?
Het slordig kleed dekt soms één groote schat I
Gedenkt dan ook : " Wie het Goud niet tegenlachten."
Zeer dikwijls ook een edel hart bevat! "
Laten wij nu een oogenschouw nemen op de kunstenaars loop
baan van Frans De Coninck. Op twaalfjarige ouderdom behaal
de hij de eerste prijzen, met groote uitmuntendheid van Solfège,
Piston, Harmonie, Contrapunt en Fuga. Onder leiding van prof
H Duhem, voltrok hij zijne studiën van Piston aan de koninkl.
Muziek Hoogeschool te Brussel. Als bediende ten stadhuize van
Brugge aangenomen, legde hij er zich op toe met den bestuurder
der Brugsche muziekschool, Leo Van Gheluwe, de muzikale
samenstelling in te studeren, en dit op 19 jarige ouderdom. In
1881 was hij vaardig om deel te nemen aan den prijskamp van
Rome, in de Toonkunde. In de aannemingsproef bekwam hij de
lste plaats met een Agnus Dei voor gemengd koor van Orgel en
Orkest. In den beslissenden kamp bekwam hij voor het op toon
zetten der kantate Het Scheppingslied, bij de eerste stemming van
den keurraad één stem vóór den lste, en twee stemmen vóór den
2de prijs. Ondanks dezen verdienstvollen uitslag werd aan Frans
De Coninck zelfs geen eervolle melding toegekend. Waarom ?
Omdat hij een Vlaming was ! En er gekonkelfoesd was om een
minst in aanmerking komende Walloniër vooruit te schuiven !
Zijne kantate Het Scheppingslied werd met overgroote bijval,
den 6de Mei 1883, in den stadsschouwburg van Brugge uitge
voerd.
In den wedstrijd onder de toonkunstenaars van Noord- en
Zuid-Nederland in 1884 uitgeschreven, voor het toonzetten van
Vlaamsche Liederen, werden er drie zangstukken van Frans De
Coninck bekroond. Een jaar nadien bekwam hij een nieuwe
onderscheiding, ditmaal met zijn lied: Halletoren. Wedstrijd
door den " Vlaamschen Broederband " van Brugge uitgeschreven.
In 1891 werd hem door de "Academie Champagnoise de la
ville d'Epernay " de eenige bronze medalie "et Le palme de Mérité
de France " toegekend, door het op toonzetten van den triomfzang
De Heldin en een Treurmarsch (1 OOste verjaring der uitroeping
der eerste republiek van 1 791). Hetzelfde jaar bekwam hij in den
wedstrijd door de " Wetenschappelijke Akademie van Henegou
wen " uitgeschreven, de meda lie van verdiensten met een ope
ningsstuk voor harmonie : Exelsior.
Deelgenomen hebbende aan den wedstrijd tot het bekomen der
plaats van muziekoverste bij" het lste Linieregiment, in garnizoen
te Gent, en op 116 mededingers werd De Coninck met groote
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onderscheiding als primus uitgeroepen, en veertien dagen nadien,
den 26ste Maart 1889 ontving hij het officieel bericht zijner
benoeming als kapelmeester bij het voornoemde regiment
muziekkorps. Na 8 jaar dienst, moest hij zijn ontslag aannemen.
In 1 889 werd hij tot leeraar van Piston en Bugel ter Brugsche
muziekschool benoemd, alwaar hij de beste herinneringen heeft
nagelaten, en een aantal goede instrumentisten wist te vormen.
Tal van jaren bestuurde hij de harmonie maatschappijen van
Wetteren, Bornhem, Puers bi St. -Amand, Temsche en : Ledeberg.
Benevens de hier reeds gemelde gewrochten dienen nog als voor
name komposities aangestipt te worden :
Kantaten : "Breydel en De Coninck ", "Daphné ': "In het Elfen
woud ': "Flamands et Wallons ': "Kerlingenland ".
Operetten : "Le Petit Voyage en Suisse ': "Fleur de Congo ", (bei
den te Brugge opgevoerd).
Symfonische gewrochten : " Triomfmarsch ", "Le 25e A nniver
saire ".
Zangstukken : "Fillipina van Vlaanderen ': "Schud uw Manen ",
"De Nacht ", "Hulde aan Conscience ': en honderden anderen
meer.
Tijdens de langdurenden oorlog toonzette hij een groot oratorio
voor titel dragende: Tharcicius voor sol koor en orkest, dat als
zijn kapitaal gewrocht mag doorgaan. Een honderdtal fantazijën
en openingsstukken op Vlaamsche, Fransche, ltaliaansche, Duit
sche en Russische opera 's werden door hem voor Harmonie en
Fanfaren korpsen bewerkt ofovergeschreven, allen van eene mees
terlijke behandeling. Het geheele Vlaamsche Land door gekend
telde Frans De Coninck anders niet dan bewonderaars èn vereer
ders alsook vrienden. Met zijn afsterven verdwijnt ook een uit
muntend leeraar en een onzer verdienstvolle Vlaamsche Kunste
naars. Hij was ridder der kroonorde, en vereerd met het burgelijk
kruis van lste klas. Sedert 12de]uli 1892 was hij lid van het lnsti
tut de France.
Al is Frans De Coninck voor altijd uit "Ons Vlaamsch Mid
den " onttrokken, zijn geest en zijn werken zullen nooit uitster
ven; er is voor muziekminnaars een goed en veredeld werk te ver
richten, door Frans' werken op te doen voeren, en alzoo Vlaande
ren 's Kunst te doen herleven, en onze Voorkampers overal te
doen kennen.
Allo ! Wie begint er meel Laat Vlaanderen 's Roem herleven !
Oskar Verburgt (Het Morgenrood).
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DE HUBERT DE BRUYKER SCOUTSTROEP
DOOR LEON ELAUT UIT ZIJN MEMOIRES

"Het was A ugust De Schrijver en Frans De Hovre die in Enge
land de padvinderij in volle bloei en werking hadden leren ken
nen, het idee hadden gevormd, eens in België terug te Gentbrugge
met een scoutsgroep van wal te steken en te proberen de jongens
ervoor te vinden. Ze maakten ons deelgenoot van hun voorne
men en loodsten de zoon van een kasteelheer, Tony Cardon de
Lichtbuer, mee, die ook in Engeland in de beweging had gestaan.
Ze traden in contact met andere groepen die te Gent en elders be
stonden of in wording waren, o. m. op het St. -Barbaracollege.
Daar was de nieuwe rector Pater JozefJacobs, oud-rector van een
Engels jezuïetencollege, de promotor van een padvinderstroep
binnen het college zelf.
Te Gentbrugge stak men in september 1919 van wal; de nieuwe
troep van een dertigtal jongeren kreeg de naam "Hubert De
Bruykertroep ". De naam was die van onze vroegere klasgenoot
op St. -Barbara, zoon van een Gentbrugs bloemist, gewezen scout
in Engeland, die in het septemberoffensief te Houthulst gesneu
veld was. De eerste scoutsmaster was Florent De Craene, onder
wijzer aan de vrije jongensschool van de Louis Van Houttestraat.
Hoewel van nabij, bij die geboorte betrokken, had ik geen leiding,
maar August De Schrijver en Tony Cardon de Lichtbuer die in de
provinciale organisatie van de beginnende padvinderij van OostVlaanderen zaten, hadden voor mij een secretarisfunktie bedacht,
waarvan ik de opdrachten zo goed mogelijk vervulde tot op het
ogenblik dat ik in juni 1920 voor mijn legerdienst opgeroepen
werd. Na wat moeilijkheden in den beginne, groeide de Hubert
De Bruykertroep tot een flinke padvinderstroep uit. Frans De
Hovre zag het graag en hielp mee. We schakelden in op de provin
ciale en landelijke werking, namen deel aan alle opdrachten die
van ons gevraagd werden, gingen op kamp, organiseerden toneel
opvoeringen om aan geld te geraken. " (Elaut, blz. 163)
In 1920 werd Leon opgeroepen voor zijn legerdienst, maar
dit belette niet dat hij met tussenpozen tot ons kwam, hij bleef
met hart en ziel met onze jeugdgroep verbonden. Hij vond
altijd verlof om bij ons te komen op kamp in de bossen van
Eeklo en Lembeke. Onze padvinderij groeide en bloeide, het
werd een elite van jongelingen die buiten de schooltijd iets
meer wilden kennen, die hun opvoeding wilden verrijken. Er
werden lessen en praktij k gegeven over verpleging, E.H.B.0.,
koorden vlechten, knopen en lussen maken, wij leerden seinen
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Foto van de groep te Sint-Martens-Latem 1920 kort na de stichting, uit het
fotoarchief van oud-scoutsmaster Gerard Waeytens. Op de foto was ik reeds
patrouilleleider. In het midden hoogste rij onze aalmoezenier E.H Frans De
Hovre. Ik de derde rechts van onze aalmoezenier.
Van de groep zijn nog de volgende oud-scouts in leven : Gerard Waeytens,
Georges Nevejans, Florent De Craene oud-scoutsmaster.

Scouts te Lembeke in 1921. Middenste rij de derde van links: Leon
vierde: Gerard Waeytens.
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Leon op kamping te Eeklo 1920 in soldatenkledij.

met Morse, tekenen en semaphore (met twee vlaggetjes) zoals
op de schepen. We deden nachtwandelingen door de bossen,
zoekende naar een doel met behulp van kompas en sterren
beelden, we leerden bloemen, planten en bomen kennen in de
natuur, kortom men kon zich op alles toeleggen. Onze in
structeurs leerden en hielpen ons om te slagen in de proeven
voor verschillende badges. Men kon zijn geest ontwikkelen en
leren wat later goed van pas zou komen in het leven.
Op kamping in de bossen van Lembeke bereide ik mij voor
om de badge (een examenbrevet) van seiner te bekomen. Onze
Hubert De Bruykergroep had zij n tenten opgeslagen in het
gedeelte genaamd " De Heihoek ". De scoutsgroep van het St.
Barbaracollege lag een 500 meter verder in het bos. Tussen
beide kampen werd een telegraafleiding geplaatst met draad en
aardleiding om de Morseseinen over te zenden met behulp van
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Kamp Heihoek te Lembeke. Gerard Waeytens aan radio en seinpost 1923.

een Morssleutel en zoemer. Het kwam er op aan in de kortste
tijd een gegeven tekst over te seinen en wederkerig een tekst
op te nemen. Leon in militaire kledij was aangesteld als in
strukteur examenafnemer. Ik had mij weken lang voorbereid
in het Morseseinen en nu kreeg ik de kans om tegen de St.-Bar
barascoutsgroep te kampen. Na een wedstrijd van een kwar
tuur kreeg ik de meeste punten en bekwam het brevet van sei
ner. Dit brevet ondertekend door Leon Elaut bewaar ik nog
altijd met de andere in mijn archief als aandenken uit onze
schone jeugd. (examen afgelegd op 25 maart 192 1).
De badge over electriciteit had ik reeds verkregen op 14
maart 1920, dit examen had ik afgelegd in het St.-Barbara ol
lege bij pater Bleuset, leraar in de natuurkund m t d
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grootste onderscheiding, bij diezelfde leraar heeft Leon een
jaar les gevolgd. Te Deinze op een scoutskamp behaalde ik de
badge van kok. Later kreeg ik van August De Schrijver het
nationaal scoutsteken eerste klas met eervolle vermelding 19 141 9 1 8 voor mijn opeising als student-civielarbeider tijdens de
Duitse bezetting.
We hadden een afdeling klaroenblazers van 19 scouts, énig
in het land onder leiding van instructeur Adolf Nevejans. Eens
marcheerden zij aan de kop van het Baden Powel Scoutskorps
Verbond Oost-Vlaanderen, met verscheidene groepen door de
straten van het Oude Gent op perfekte stap en tred.
De Hubert De Bruykergroep vormde ook goede toneelspe
lers die hun bekwaamheid toonden in de Parochiekring waar
de heer Storme (vader), als toneelleider van de Korenaar, ons
geestdriftig aanmoedigde en verlangde ten zeerste om aanslui
ting met de Oude Korenaar waarvan we later de voornaamste
spelers werden. Ons eerste groot succes was met onze opvoe
rin g van het gewaagde toneelstuk " Bloedgeld " waarvoor wij
zelf de dekors hadden geschilderd.
Leon schreef over onze werking het volgende : " Te Gentbrugge
was de padvinderij goed opgeschoten en deed ik mijn part. We
spraken in de Sociale Studiekring van Jules Storme, speelden
toneel en wanneer er geen passend stuk bij de hand was, schreef ik
er zelf een. Men dacht dat een toneelsketch over padvinderij het
beter zou doen om de aangelegenheid vlot bij de gewone man te
doen ingang vinden; ik stak er zo een ineen onder de titel Rond
het Kampvuur. Waarom het niet eens beproeven met een vader
lands motief, nu er met patriottische draken op teatereffekt
gejaagd werd. Het sprak mij aan maar in plaats van de laatste
oorlog waarbij het aan toneelinspiratie zeker niet ontbrak, schreef
ik een intrigestuk waarvan de handeling en de ontknoping in de
Boerenkrijg gelegd werden. Het heette Gesneuveld, in blanke ver
zen en in twee bedrijven.

Ofschoon er in een Katolieke Vriendenkring geen gemengde
stukken met mannen en vrouwenrollen mochten gespeeld wor
den, ging het toch over het romantisch-sentimentele veroverings
duel van een meisjeshart tussen twee mannen van wie er een
sneuvelde in de slag bij Hasselt. Tijdens de vertoning zat ik in de
souffieursbak en had August De Schrijver een karweitje achter de
schermen op te knappen. Frans De Hovre die toneelmeester was,
verloor op zeker moment de draad van het spel, zodat de hele
zaak dreigde in het honderd te lopen. De tranenvloed door de tra
gische verwikkeling van het sneuvelen verwerkt, werd echter
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Toneelbond "De Korenaar ". Zittend eerste rij v.l.n.r. : Edw. Van Waesberghe,

E.H Vervaet onderpastoor, Marcel Storme, Paul Teurekens, Hector Van de

Putte. Rechtstaande v.l. n. r. : Gerard Waeytens, A rmand Pladet, Leon Rigelle,
Gustaaf Van Temsche, Norbert R igelle, Frans Bruyneel, R oels, Jules Braeke.

door de spelers zo op de spits gedreven, dat niemand onder de aan
wezigen iets van de hapering had gemerkt ". Einde citaat. (Elaut,
blz. 166)
Leon schreef nog een derde stuk voor onze scoutsgroep
namelijk " De Dief ". Weldra bestond de toneelbond De
Korenaar bijna nog uitsluitend uit onze scoutsvrienden. Hoe
veel j aren zijn ze niet opgetreden, zelfs met de gewaagdste
moderne toneelstukken. Ze allen noemen zou een te lange lij t
worden. Van de velen die met ons op de planken stonden zijn
er maar weinig overgebleven ; velen zijn de eeuwigheid inge
gaan.
Het was een schone tijd, we waren gelukkige jong n . W
zijn trouw gebleven aan onze plechtige scout b loft n zull n
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er trouw aan blijven tot ons stervensuur. Hoe dikwijls hebben
wij het niet gezongen, het staat diep in ons hart gedrukt en als
we soms nog eens bijeenkomen met de weini�en die overbl �j
ven, zingen wij ons beloftelied met hart en ziel, een traan m
d' ogen van vervlogen geluk.

Het Beloftelied
Wij hebben U, o Jezus,
Plechti g beloofd
U altij d te erkennen
Als Opperhoofd.
Refrein:
Geef dat w'U minnen zouden
Steeds meer en meer
Help onz' belofte houden
Jezus onze Heer.
Wij hebben het gezworen
Dat Gij steeds zoudt
Ons Hoofd en Leider wezen
Als Opperscout.
Wij willen gans ons leven
Lijk Gij 't geboodt
U volgen en U dienen
Tot aan onz' dood.

Het laatst heb ik Leon gezien, staande voor het graf van zijn
ouders op het kerkhof te Gentbrugge in de maand oktober
1977. Ik zag hem nadien wat over en weer stappen in de wegel
van het graf. Toen hij mij zag en herkende sprak hij zo beang
stigd tot mij : " Gerard ze gaan toch het graf van mijn ouders
niet wegdoen, want ik moet er bij begraven worden." Ik heb
hem gerustgesteld, Leon het graf van uw ouders zal nog vele
jaren blijven bestaan, zolang er een van uw nabestaanden het
graf onderhoudt en verlenging aanvraagt. Ik was juist bezig
een lijst op te maken van onze Gentbrugse vooraanstaande
mensen die op onze gemeente een voorname rol hebben ge
speeld om deze aan het gemeentebestuur te overhandigen. Na
hem alzo gerustgesteld te hebben, dat ook zij n latere g rafkel
der reeds op de lijst stond, dankte hij mij en, tevre denheid
stond op zijn gelaat te lezen.
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Op 26 december 1 977 had men nog in intieme familiekring,
Leons tachtigste verjaardag gevierd. Niemand kon vermoeden
dat het de laatste keer zou zijn dat wij vader op tweede Kerstdag
in de bloempjes zetten. Zo schreven zijn vrouw en kinderen in
zijn Memoires op blz. 604.
Leon stierf heel kalm na een korte ziekte op 2 april 1978,
zijn sterven was zoals zijn leven, misschien nog bewuster, nog
schoner.

Nawoord
Ik, Gerard Waeytens, uw beste vriend uit onze kinderjaren,
ex-scoutsmaster van de Hubert De Bruyker scoutsgroep,
Voorzitter van het Heemkundig Genootschap Gentbrugge in
het Land van Rode, ik dank U Leon voor uw levensbeschrij
ving in uw " Memoires ", U heeft de lezer tot het laatste blad
geboeid en het Gentbrugge van vroeger uit onze kinderjaren
leren kennen. Ik weet hoeveel tijd, hoeveel dagen en nachten
U eraan besteed heeft, maar het moest van uw hart. Uw leven
-een geschiedenis op zichzelf - hebt gij ons nagelaten, het was
voor mij het schoonste boek dat ik in mijn leven gelezen heb.
Beste Leon ik moest op uw Memoires een antwoord schrijven,
omdat ik ze met U zo meeleefde. Ons jong leven was schoon
en komt nooit meer terug.
Vaak ga ik Leon met een gebed begroeten op het kerkhof,
daar aan het graf van zijn ouders waar ik hem voor het laatst
gezien heb. Nu zie ik nog altijd de vers geplante bloemen voor
zijn graf neergezet door zijn geliefden. Hij hield van de bloe
men in het veld, de pracht der natuur met haar bonte kleuren
in schone jaargetijden.
Wij zijn U dankbaar, de oude scouts van de Hubert De
Bruykergroep. Gij hebt van ons mannen gemaakt met karak
ter, gevoelig voor de schoonheid der natuur, beleefd in de bos
sen van Lembeke en Eeklo, getrouw aan onze scoutsbelofte.
Gij Leon schreeft het zo schoon voor ons :
" We moeten niet meer met onze blote voeten in de natte morgen
douw door de malse weiden gaan lopen, niet meer in "Den Bo "
de braambessen plukken, niet meer op kamp gaan naar de denne
bossen te Lembeke en Eeklo met de scouts. Ik ben de vierde leeftijd
aan het optellen. Hoevelen zijn er nog, ti;d en uur die God alleen
geschreven heeft in de palm van Zijn hand. Onze jeugd wa
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schoon, we hebben het goede en het schone beleefd en het komt
nooit meer weer. "
Uw overgebleven oud-scouts, danken U.
Opgedragen aan mijn goede oude vriend LEON ELAUT.
Geneesheer - Uroloog - Schrijver - Historicus
echtgenoot van Adriana Scheerders.
Geboren te Gentbrugge op 26 december 1 897
en overleden te Gent op 2 april 1978.
Gerard Waeytens.
Oud-scouts master
van de Hubert De Bruykergroep
te Gentbrugge.
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Melsen gefusioneerd met Merelbeke
Het einde van 1 77 jaar
gemeentelijke zelfstandigheid
Inleiding
Na de aanhechting van ons land bij Frankrijk, op 1 . 10. 1795
kregen wij, bij toepassing van de Franse wetten, een nieuwe
bestuurlijke indeling : departementen, arrondissementen, kan
tons en communes (gemeenten). De gemeenten met een bevol
king van minder dan 5.000 inwoners werden samengevoegd
tot een ' kantonmunicipaliteit ', kantongemeente. De oude
" prochie " Melsen, municipaliteit geworden onder de Franse
bezetting van 1 792 en 1 794, werd deelgemeente van Ooster
zele. Wij zouden dat wel een eerste fusie kunnen noemen, zon
der hieraan de betekenis te geven die wij daar nu aan hechten.
Onder het consultaat komt er een nieuwe grondwet
( 1 8 .2. 1 800) en Napoleon schaft de kanton-gemeenten af.
Iedere lokaliteit of municipaliteit wordt een zelfstandige
gemeente. Deze wijziging verloopt zeer snel. Op 4 prairial jaar
Vill (24.5. 1 800) benoemt de prefect van het Scheldedeparte
ment een ' maire ' (burgemeester) en een ' adjoint du maire '
(schepen ; er is er maar één voor de kleine gemeenten) voor 88
gemeenten (waaronder Melsen) ; op 7 prairial voor 1 17 en op 8
prairial voor 64 gemeenten van zijn departement ( 1). Op 24
thermidor jaar VIII (12.8. 1 800) benoemt hij de 10 gemeente
raadsleden van Melsen. Het eerste gemeentebestuur bestaat
dus uit 12 personen, allen door de prefect benoemd (2).

EERSTE FUSIEVOORSTEL
Zeer spoedi g , slechts een paar maanden na het oprichten van
zelfstandige kleine gemeenten, kwam de prefect van het Schel
dedepartement tot de bevinding dat de gemeenten van zij :i
prefectuur veel te klein waren om de last van een goede admi
nistratie te dragen en dat het veelal moeilijk was om onder .de
geringe bevolking van veel van die gemeenten mensen te vm
den die geschikt waren voor de administratie en het b.� tuur
van de gemeenten. Een fusie van gemeenten, dacht hiJ zou
hieraan moeten verhelpen en zou een besparing meebr n n
van de administratiekosten.
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Na de consultatie van zijn onderprefecten van de vier arron
dissementen (Gent, Oudenaarde, Dendermonde en Eeklo met
de gemeenten van Zeeuws-Vlaanderen) stelde hij bij zijn be
sluit van 8 pluviose jaar IX (28. 1 . 1801) een fusieplan op voor
gans zijn departement dat hij aan de minister van Binnen
landse Zaken te Parijs zou overmaken met verzoek zijn fusie
plan bij wet te doen bekrachtigen.
Volgens zijn fusieplan zouden de 89 gemeenten van het
arrondissement Gent herleid worden tot 27 ; in het arrondisse
ment Oudenaarde zouden de 121 gemeenten nog 23 entiteiten
vormen ; in het arrondissement Dendermonde zouden de 72
gemeenten beperkt worden tot 57 ; het arrondissement Eeklo
(met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten) zou voortaan nog 27
gemeenten tellen in plaats van 57.
De vroegere zelfstandige gemeenten die thans met Melsen
deel uitmaken van de nieuwe gemeente Merelbeke vinden wij
terug in twee van de door de prefect voorgestelde fusies :
1 . Fusie Gavere :
Gavere
Dikkelvenne
Semmerzake
Vurste
Melsen
Baaigem

980 inwoners
1 .348
980
762
434
506 of samen 5.010 inwoners.

2. Fusie Bottelare :
Bottelare
593 inwoners
Schelderode
737
Munte
632
Moortsele
602
Merelbeke
2. 196
Lemberge
398 of samen 5 . 1 5 8 inwoners.
3. Fusie Melle :
Melle
Gentbrugge
Gontrode
Landskouter
Gijzenzele

1 .435 inwoners
840
379
346
433 of samen 3.433 inwoners.

4. Fusie Oosterzele :
Oosterzele
2.7 40 inwoners
2.249
Balegem
Scheldewindeke 1 .686 of samen 6.675 inwoners.
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5. Fusie Asper :
Asper
Eke
Zingem

1 . 829 inwoners
1 .5 1 1
2.438 of samen 5.778 inwoners.

Wij kennen geen Parijse reacties op dit fusievoorstel van de
prefect van het Scheldedepartement. Zeker is het dat dit fusie
voorstel niet tot een realiteit kwam en dat deze kleine gemeen
ten zelfstandig bleven.

VOORSTEL TOT FUSIE MELSEN-SCHELDERODE
Tijdens de Hollandse Periode 1 8 15-1 830 werd er door de
overheid naar gestreefd gemeenten samen te voegen. Ook het
kleine Melsen werd daartoe verzocht. Een eerste uitdrukkelijk
verzoek werd het gemeentebestuur gedaan door de gouver
neur bij zijn brief van 7 februari 1 823. Dit verzoek werd vrij
uitvoerig besproken in de gemeenteraad van 12 februari. Het
antwoord was negatief. Melsen was niet gewonnen voor de
samenvoeging met Schelderode om verschillende redenen die
werden geresumeerd als volgt :
1) Melsen heeft van alle tijden een enig bestuur gehad ;
2) Melsen heeft gemeentegoederen : weilanden waarop de
bewoners hun vee kosteloos mogen laten grazen ; Schelde
rode heeft geen gemeentegoederen ;
3) Melsen heeft een ' vrije ' kas : er is een positief saldo van
1 .000 gulden ; De kerkfabriek van Melsen is rijk ; Schelde
rode heeft schulden. Door de verkoop van gronden in 1 760
heeft Schelderode nu geen of slechts een klein bestaan ;
4) Melsen ligt dichter bij Vurste ; Schelderode ligt dichter bij
Merelbeke en Bottelare ;
5) Melsen betaalt sinds meer dan vier eeuwen zijn schulden en
zijn lasten aan de vorst en wenst niet de schulden van Schel
derode te betalen.
Zonder het antwoord af te wachten worden de gemeentebe
sturen van Schelderode en Melsen voor verdere bespreking en
beslissing samengeroepen te Schelderode op 17 februari. Aan
de beide gemeenteraden werd gevraagd te antwoorden met ja
of neen op de vraag van de heer Lippens, lid van de Staten, de
gemeenten Schelderode en Melsen samen te voegen. Schelde
rode was met 9 man (volledig) op de vergadering, doch van
Melsen waren er slechts 2 opgekomen. Het was dus duidelijk
dat Melsen zich wilde houden aan de beslissing van 12 februari
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en dit onomwonden aan de overheid en aan Schelderode wilde
zeggen. Er werd geen beslissing genomen. In de gemeenteraad
van Melsen dd. 1 8 februari werd aan de raadsleden verslag
gegeven van de bespreking te Schelderode van daags voordien.
Gedurende verschillende jaren wordt in de verslagen van de
raadszittingen geen melding meer gemaakt van deze of andere
voorgenomen fusies zodat wij kunnen aannemen dat het Hol
lands Bestuur voorlopig heeft afgezien van zijn voornemen
Melsen met Schelderode te verenigen. De poging tot samen
voeging van beide gemeenten werd echter niet opgegeven
want 6 j aar later komt het bestuur met dit zelfde voorstel
terug. Op 1 5 januari 1 829 is er een circulaire aanschrijving aan
de gemeenten waarin door de gedeputeerde staten de vraag
werd gesteld of er al dan niet redenen kunnen bestaan om met
een of andere gemeente samen te gaan. Zonder het antwoord
op deze algemene vraag af te wachten, vraagt de Koninklijke
Distriktscommissaris bij zijn brief van 30 januari Melsen te
verenigen met Schelderode.
Melsen zal aan dit onderwerp twee raadszittingen besteden.
De eerste werd gehouden op 10 februari. De raadsleden zijn
nog in niets veranderd seder 1 823 en hun antwoord is dan ook
kort : zij zijn van oordeel dat samengaan met een andere
gemeente niet nuttig is, en, financieel gezien, zelf schadelijk.
De samenvoeging met Schelderode zullen ze in een andere
raadszitting behandelen. Zij voegden er echter onmiddellijk
aan toe, dat, indien zij tot samenvoeging verplicht worden, het
hun verlangen is Schelderode, Vurste en Melsen onder één be
stuur te brengen : 2.200 à 2.300 inwoners en een oppervlakte
van 1 .42 1 bunder. Gavere en Semmerzake zou slechts 1.850
inwoners tellen. In dit geval zou de last der beide gemeenten
grotendeels verminderen. Eigenaardig genoeg : samengaan met
Schelderode gaat niet om financiële redenen zoals wij verder
zien, doch samengaan met Vurste en Schelderode zou de finan
ciële last van deze gemeenten verminderen en dus geen. ono
verkomelij k abstakel vormen. Natuurlijk enkel bij verplich
ting van hoger hand. De tweede raadszitting werd op 13
februari gehouden. In deze raadszitting wordt het verzoek van
de koninklijke districtcommissaris dd. 30/ 1 besproken.
De Raad doet opmerken :
1) de rekenin g 1828 sluit met een boni van 1 .582 gulden en
vermoedt dat dit voor 1 829 zal oplopen tot 1.900 guld n
waarvan een groot deel kan dienen voor de vergroting �
de parochiekerk. Bij vereniging met Schelderode zou d1
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reserve dienen om de schuld van Schelderode te betalen ;
2) sedert onheuglijke tijden lieten de ingezetenen van Melsen
gedurende gans het jaar hun vee weiden op de gemeentegoe
deren en hebben zich sinds 4 jaar van dit recht laten bero
ven om deze weiden openbaar te verpachten ten voordele
van de gemeentekas om daardoor de personele omslag te
verminderen ; nu zouden de pachten moeten dienen voor
Schelderode ;
3) de gemeentehuizen staan te ver uiteen en zijn bovendien te
klein voor 1 .450 inwoners ;
4) het armengesticht van Melsen kan met eigen middelen
voorzien in het onderhoud van de behoeftigen, terwijl het
armengesticht van Schelderode daarvoor een groter of een
kleiner bedrag nodig heeft uit de gemeentekas ; Melsen zou
dan ook deze last moeten helpen dragen ;
5) Melsen heeft zich ten allen tijd van zijn plichten gekweten
door een spaarzame administratie en een aangename corres
pondentie met het provinciaal bestuur, en wil dit ook in de
toekomst blijven doen.
De raad is van oordeel dat al deze aangehaalde redenen vol
doende moeten zijn om het verzoek tot samenvoeging met
Schelderode niet in te willigen : deze fusie zou schadelijk zijn
voor de belangen van de gemeente en slechte en onaangename
gevolgen hebben voor het hoofd van het plaatselijk bestuur.
De raad maakt er dan nog de bedenking bij dat het zeker niet
het inzicht van Zijne Majesteit kan zijn Melsen boven het
vertu van zijn onafhankelijkheid ook nog te beroven van zij n
goederen en zijn gelden om de schulden van Schelderode te
betalen. De raad is er dan ook vast van overtuigd dat de vereni
ging met Schelderode niet zal doorgaan.
Indien echter, zegt de· raad, er ondanks de houding van de
gemeenteraad van Melsen tot een vereniging zou worden be
sloten, dan zou de raad verkiezen dat Vurste, Melsen en Schel
derode onder één bestuur worden gebracht, met een gezamen
lijke bevolking van 2.200 zielen (Gavere en Semmerzake zou
den er samen slechts 1 . 850 tellen). De raad maakt een eigen
fusievoorstel voor het kanton Oosterzele waarbij de 19
gemeenten van het kanton zouden herleid worden tot 1 1 . In
zijn redenering inzake fusie met drie is de raad van oordeel :
1) dat Vurste en Schelderode uit hoofde van hun financiële
middelen voordeel zullen hebben met Melsen samen te
gaan ;
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2) bovendien bezit Melsen een blok grond van 5 bunder groot,
gelegen aan de pontweg van Gent naar Gavere (huidige
G �verse steenweg ; bedoeld is de ' Kouter '), gelegen in het
. gemeenten. Deze grond kan gebruikt
midden van de dne
worden voor een dorpsschool en voor een kerk voor de drie
gemeenten, maximum een half uur afstand voor de verst
wonende ingezetenen, en een uur van de kerk van Botte
lare, van Merelbeke en van Gavere.
De raad wil wel bewilligen in deze fusie en wil zelfs de opof
fering doen van al haar financiële middelen om de lasten van
de gemeenten Vurste en Schelderode te gemoet te komen.
Op deze beslissing een samenvoeging met Schelderode te ver
werpen en op het voorstel van een samenvoeging met Vurste
en Schelderode kwam geen gevolg meer vanwege het hoger be
stuur.
Gezien de afscheiding van de zuidelijke provinciën in 1 830,
had het Hollands Bestuur niet meer de kans op dit voorstel
terug te komen en de nieuwe Belgische Staat nam de fusiege
dachte niet over.
NIEUWE VOORSTELLEN EN UITVOERINGEN
Voor het eerst in 193 7 zagen de eerste Bel gische fusieplan
nen het licht dank zij het werk van het ' Stu diecentrum voor
de Hervorming van de Staat ' en van de regeringscommissaris
baron Holvoet. De fusieplannen bleven zonder gevolg.
Bij de door sommigen hevig betwiste Eenheidswet van
14.2. 1961 werden door de wetgever onder hoofstuk IV, art. 9 1
tot 95, bepalingen aangenomen die het mogelijk maakten een
algemene en methodische hervorming van de gemeentelijke
territoria door te voeren tegen 1 . 1 . 1971. Gedurende die
periode van 10 jaar werden 439 gemeenten, grotendeels op
grond van vrijwillige fusie, samengevoegd tot 141 nieuwe
gemeenten en werd het aantal Belgische gemeenten vermin
derd tot 2.359.
De bepalingen van 1961 werden door de wet van 23 juli 1971
overgenome n en verbeterd. De regeringen die sindsdien elkaar
opvolgden hebben zich bezig gehouden met een systematische
herverkave ling van de gemeentelij ke grondgeb ieden. Een
eerste globale voorstudie van de administratie van Binnen
landse Zaken werd in augustus 1972 door de per bekend
gemaakt. Het was het zogezegde " Plan Costard ''.
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Bij de uitbreiding van de regering Tindemans heeft deze in
haar regeringsverklaring van 12 juni 1974 gezegd dat zij vast
besloten was de samenvoeging van de gemeenten maximaal
door te voeren volgens een gezamenlijk plan. Deze regerings
verklaring week sterk af van de regeringsverklaring van de
regering Eyskens-Merlot op 26 juni 1968 die de oprichting van
5 agglomeraties en de aanmoediging van zijn ruime fusies of
federaties voorzag. De idee van agglomeratie en federatie werd
na enige tijd opgegeven zoals blijkt uit het werkdocument,
Plan Costard. Daarin was nog wel een agglomeratie Gent
voorzien waartoe Merelbeke behoorde. Voor de andere
gemeenten uit ons arrondissement waren fusies voorzien. Bot
telare, Melsen, Munte en Schelderode waren opgenomen in de
fusie Gavere samen met Baaigem, Dikkelvenne, Semmerzake
en Vurste. Het fusieplan van de Provinciale Technische Dienst
van Oost-Vlaanderen voorzag dezelfde fusie voor Gavere,
maar voorzag een fusie Gent, en Merelbeke zou fusioneren
met Gent.
Eerste reactie van Melsen
In oktober 1972 krijgt het gemeentebestuur van Melsen ken
nis van beide fusievoorstellen. Het college van burgemeester
en schepenen reageert onmiddellijk en besluit in zijn vergade
ring van 25 oktober een volksraadpleging te organiseren en
laat op 3 november aan de 775 kiezers een nota geworden, ver
gezeld van een raadplegingsbrief.
Verklaring van de Burgemeester :
Zeer Geachte Medeburgers !
Onlangs werd ons medegedeeld dat, volgens een studiedocu
ment, Melsen met acht andere gemeenten zou worden gefusio
neerd, zijnde: Melsen, Schelderode, Vurste, Semmerzake, Gavere,
Munte, Baaigem, Bottelare en Dikkelvenne, met, als hoofdzetel
van al deze gemeenten : Gavere. Het ware ten zeerste te betreuren
moest dit studiedocument tot werkelijkheid gebracht worden en
onze gemeente van de kaart geschrapt.
De dienst van ons gemeentehuis wordt goed verzekerd en ons
gemeentehuis zélf is zeer modern aangepast voor de rol welke het
te vervullen heeft. A nderzijds is onze financiële toestand gezond
en 1!oeren wij ieder jaar werken uit welke ons budget ons toelaat.
Wi;. zouden dan ook zeer gelukkig zijn Melsenaars te mogen blij
ven en de eenheid van onze gemeente te mogen bewaren.
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Ons college van Burgemeester en Schepenen heeft in de zitting
van 25/10/'72 besloten uw wil te kennen over deze fusie en dit
bij middel van een volksraadpleging welke gepaard gaat met de
democratische gedachte. U zult moeten antwoorden op de 2 vol
gende vragen :
1) Gaat U akkoord dat Melsen fusioneert met bovengenoemde
gemeenten, zodanig dat het in de toekomst een wijk wordt van
Gavere of van een andere gemeente ?
2) Denkt U dat het wenselijk is dat Melsen met andere gemeenten
zou fusioneren ?
U ontvangt elk een stembriefwaarop de vragen worden gesteld.
U laat uw mening kennen met het woordje ja of neen te schrap
pen (schrappen wat niet past).
Wij denken dat het woord dient gegeven te worden aan de
bevolking en dat het niet toekomt aan een regering in uw naam
een beslissing te nemen. Wij zijn overtuigd dat U allen deze stem
ming ter harte zult nemen en U allen, vrij en in geweten, uw
gedachte zult te kennen geven. Het bestaan van Melsen en zijn
toekomst staan hier op het spel.
Leve Melsen
Beaumont Charles, Burgemeester
Reybroeck Maurice, lste Schepene
De Canck Albert, 2de Schepene.

Verkiezingswerkzaamheden
1) Alle gemeenteraadskiezers ontvangen een stembiljet waarop 2
vragen te beantwoorden zijn, welke, na er de naam te hebben
afgescheurd, in een bijgevoegde briefomslag te steken is;
2) De toegeplakte omslagen zullen afgehaald worden door de
Veldwachter en dit ten laatste op 15I1 1 /'72;
3) De Veldwachter verzamelt alle brieven in een gezegelde bus
welke zal geopend worden op een speciale zitting van de
gemeenteraad.
GEMEENTE MELSEN
Volksraadpleging betrejfende: FUSIE
1) Gaat U akkoord met de voorgestelde fusie met negen gemeenten waarvan
Gavere als hoofdgemeente ?
f.
Neen
(schrappen wat niet past}
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2) Gaat U akkoord met om het even welkefusie, zodanig dat Melsen niet meer
als gemeente zou bestaan ?
�en
fe
(schrappen wat niet past)
Hier naam afscheuren en het stembiljet onder briefomslag plaatsen.

Van de 775 door de veldwachter bestelde volksraadplegings
brieven werden er 770 terugbezorgd, onder omslag zoals was
gevraagd. Zoals aan de bevolking was medegedeeld werd op
zaterdag 1 8 november in een speciale gemeenteraad de telling
gedaan. Er waren : 40 blanco en ongeldige brieven ; 730 gel
dige : 63 1 of 86,40 % tegen elke fusie ; 82 akkoord met fusie
Gavere ; 17 akkoord met om het even welke fusie. Alhoewel
deze volksraadpleging niet als een wetenschappelijke enquête
kan beschouwd worden geeft zij toch een vrij duidelijk beeld
van de opvatting van de bevolking op dat ogenblik. Deze raad
pleging werd door de bevolking niet als een geheime raadple
ging aanzien en vele ja- of neen-stemmers verborgen hun opi
nie niet in de dagelijkse omgang met elkaar. Uit hun kommen
taar kon worden afgeleid dat de meeste ja-stemmers Melsenaar
waren door inwijking en niet vergroeid met Melsen.
In 1973 werd voor Oost-Vlaanderen een derde fusieplan vrij
gegeven, opgemaakt door de Economische Raad voor Oost
Vlaanderen (EROV). In dit plan is Bottelare en Schelderode
niet opgenomen in de fusie Gavere. EROV, in haar sociaal
economische indeling, behoudt Merelbeke in de fusie Gent,
doch voorziet voor Merelbeke, in de hypothese dat de zuide
lijke grens van Gent zou gevormd worden door de ringvaart,
een fusie met naam Merelbeke, voor Merelbeke, Melle, Zwij
naarde, Bottelare, Zevergem, Schelderode en Gontrode. De
consultatieve commissie en de gouverneur hebben hetzelfde
voorstel als EROV, voor de fusie Gavere.
Tegen einde 1974 is de Minister van Binnenlandse Zaken, J.
Michel klaar met de administratieve herstruktureringsplannen
en deelt op 2. 12. 1974 aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen
mede dat hij besloten heeft de procedure tot herstrukturering
van de gemeenten van Oost-Vlaanderen in te zetten bij toepas
sing van art. 1 en 2 van de wet van 23 juli 197 1, en verzoekt de
gouverneur de consultatieve procedure, bepaald bij art. 2 van
deze wet in te zetten aan de hand van een bijgevoegde lijst. Uit
deze lijst nemen wij over :
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Nr. 1 8 : Fu_sie Asper door samenvoeging van : Asper, Baaigem,
Dikkelvenne, Gavere, Melsen, Semmerzake, Vurste
en de wijk Makkegem van Schelderode.
Alternatief plan : Asper, Baaigem, Bottelare, Dikkel
venne, Gavere, Melsen, gans Schelderode, Semmer
zake en Vurste.
Nr. 19 : Fusie Balegem door samenvoeging van : Balegem, Gij
zenzele, Landskouter, Moortsele, Munte, Oosterzele,
Scheldewindeke.
Nr. 20 : Fusie Merelbeke door samenvoeging van : Merelbeke,
Bottelare, Schelderode (zonder Makkegem).
Alternatief plan : Merelbeke onveranderd behouden.
Op 7 januari 1975 verzoekt de gouverneur het gemeentebe
stuur van Melsen binnen de 90 dagen advies uit te brengen
over de fusieplannen van Minister Michel. De gemeenteraad
van Melsen wordt samengeroepen tegen 1 1 maart met de be
sprekin g van de fusievoorstellen als enig punt op de agenda.
De raa d beperkt zich tot besprekingen en brengt nog geen
advies uit op voorstel van het college dat, na besprekingen met
de colleges van de naburige gemeenten, van oordeel was dat de
voorgestelde fusie te ruim was. Het college was voorstander,
ten minste voor het geval dat er fusieverplichting zou volgen,
van een fusie Melsen, Schelderode, Bottelare, Munte en Baai
gem, samen 5.000 inwoners en een oppervlakte van 2.500 ha.
Dit voorstel zou door de andere gemeenten kunnen aanvaard
worden en Melsen zou kans hebben de naam te geven aan de
nieuwe gemeente. Na de voorziene bedenktijd komt de
gemeenteraad opnieuw samen, op 19 maart 1975, met als 5de
en laatste agendapunt : Advies nopens Fusievoorstel van het
Ministerie - Motie van het College - Stemming.
Aan de raad wordt een motie nopens de herstrukturering en
de samenvoeging van gemeenten voorgelegd, door het college
opgesteld in volgende bewoordingen : " Gelet op de gehouden
volksraadpleging op 18. 1 1 . 1972 met als uitslag 86,40 % tegen
om het even welke fusie, verklaart de gemeenteraad zich volle
dig gekant tegen elke fusie en drukt de wens uit afzonderlijk
en zelfstandig te blijven. Wordt de fusie van gemeenten toch
doorgezet en opgedrongen dan wordt de volgende groepering
als gebiedsomschr ijving van de nieuwe gemeente geadviseerd
nl. de gemeenten Baaigem, Bottelare, Melsen, Munte en Sch 1derode met een totale oppervlakte van 2. 165 ha en een total
bevolking van 5. 143 inwoners. Als naam van de ni u
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gemeente wordt de benaming Melsen behouden ". Deze motie
werd goedgekeurd met 8 tegen 1 .
Aan de kabinetsraad van 4 juli werden, voor wat de gemeen
ten betreft die later de fusie Merelbeke zullen worden, vol
gende fusievoorstellen voorgelegd :
Fusie Gavere (niet meer Fusie Asper) : Asper, Baaigem, Dik
kelvenne, Melsen, Makkegem (wijk van Schelderode), Sem
merzake en Vurste.
Fusie Merelbeke : Bottelare, Merelbeke, Schelderode (zonder
Makkegem).
Fusie Oosterzele (niet meer fusie Balegem) : Balegem, Gijzen
dele, Lantskouter, Moortsele, Munte, Oosterzele en Schelde
windeke.
Merken wij op dat er met de motie van Melsen en de voor
stellen van Melsen, Schelderode, Bottelare, Munte en Baaigem
door Minister Michel geen rekening werd gehouden, noch wat
betreft de omschrijving noch wat betreft de nieuwe gemeente
naam.
Door de kabinetsraad werd Munte uit de fusie met Ooster
zele weggetrokken en gevoegd bij Merelbeke ; Melsen wordt
uit de fusie Gavere weggenomen, ook de wijk Makkegem (deel
van Schelderode) wordt niet behouden in fusie Gavere en
beide bij Merelbeke gevoegd zodat het wordt Merelbeke, be
staande uit Bottelare, Melsen, Merelbeke, Munte en Schelde
rode, tot groot ongenoegen van de colleges van de gemeenten
die een kleine fusie onder dwang zouden aanvaard hebben.
Tegen alle gekende fusievoorstellen in brengt het College
van Melsen de fusie nogmaals op de agenda van de gemeente
raad van 25 augustus 1975 en brengt de fusie van Baaigem, Bot
telare, Melsen, Munte en Schelderode ter stemming. Het wil
deze als vrijwillige fusie aanvaarden. Deze vrijwillige fusie
wordt door de raad aanvaard met zes tegen drie.
Na de adviesen en tegenvoorstellen allerhande heeft Minis
ter Michel een definitief fusieplan opgesteld en vervat in een
Koninklijk Besluit van 17 september 1975 (Belg. Staatsblad
van 24.09. '75). De bespreking in het p arlement van dit globaal
in een Koninklijk Besluit vastgelegd fusieplan duurde van 8
oktober tot 23 december, datum waarop het in de senaat meer
derheid tegen minderheid werd goed�ekeurd. Dit Koninklijk
Besluit werd bij wet bekrachtigd (30. 12. 1975, Belg. St. bl.
23. 1 . 1976). Het aantal geipeenten werd teruggebracht tot 589 :
Vlaanderen 308, Wallonie 262 en de 19 Brusselse gemeenten.
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Het uiteindelijk resultaat van de jarenlange fusieperikelen
was, niet voorzien en niet verwacht, een nieuwe entiteit
Merelbeke, gevormd door de samenvoeging van Bottelare,
Melsen, Munte, gans Schelderode, vier kleine gemeenten, met
de grote gemeente Merelbeke.
Om geografische redenen werden enkele grenscorrecties
doorgevoerd : de 29 ha 96 a van het grondgebied die over de
Schelde lagen, ingevolge de rechttrekking van de Schelde in de
vorige eeuw en deze in 1970 werden nu afgestaan aan Zever
gem als deelgemeente van De Pinte. Melsen krijgt van Zever
gem 96 a 96 ca en krijgt van Vurste, nu Gavere, 2 ha 06 a 56 ca
ingevolge dezelfde Scheldewerken. Op 20. 12. 1972 had de
gemeenteraad van Melsen reeds gunstig advies gegeven voor de
voorgestelde grenswijziging tussen Zevergem en Vurste ; dus
nog voor de fusieoperatie.
De fusie Merelbeke moest een werkelijkheid worden op
1 . 1 . 1977, zoals dit voor de meeste gemeenten van het land is
geschied. Doch gezien er op 1 8 oktober 1976 door de heer
Pierre Verhaegen, lijsttrekker van de C.V.P.-Merelbeke, bur
gemeester van Merelbeke, bezwaar werd ingediend tegen de
gemeenteraadsverkiezingen van 10. 10. 1976 bij de Bestendige
Deputatie van Oost-Vlaanderen kon de fusie niet doorgaan op
de voorziene datum. De bezwaarschriften van de reklamant
werden door de Bestendige Deputatie ontvankelijk verklaard
doch ongegrond en de verkiezingsuitslag werd bevestigd. Op
25 november werden de 5 colleges van de fusiegemeenten van
deze beslissing in kennis gesteld. Tegen deze beslissing van de
Bestendige Deputatie werd beroep aangetekend bij de Raad
van State. Ook deze instantie keurde de verkiezingen goed.
De gemeenteraad van Melsen neemt op donderdag 3 1 maart
1977 kennis van de goedkeuring der verkiezingen, houdt daar
mede zijn laatste raadszitting en neemt afscheid van 177 jaar
gemeentelijke zelfstandigheid. Als blijvend aandenken schenkt
de burgemeester aan al de raadsleden en aan het gemeenteper
soneel een hangglasraampje met het wapenschild van Melsen,
alsook een groot zilveren bord waarin ieders individuele naam
werd gegri ft .
Op 2 april 1977 gaat op het gemeentehuis van Merelbeke de
installatievergadering door van de nieuwe gemeenteraad van
de nieuwe gemeente Merelbeke. De fusie is een werkelijkheid.
J. De Co ker M l n.
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Fusie Verwijzingen :
(1) R.A. G. Scheldedepartement, n ° 81, 1° 61 en volgende.
(2) R.A. G. Scheldedepartement, n ° 82, 1° 19 v 0•
{3} R.A . G. Scheldedepartement, n ° 83, 1° 124 en volgende.
-
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De Koninklijke Muziekmaatschappij
De Neerschelde, Gentbrugge
Vervolg van de Geschiedenis van haar ontstaan in 1 844,
verschenen in het jaarboek 198 1 .
III. ENKELE MOEILIJKE JAREN
Het Sint-Ceciliafeest 1903 met uitstap en feestmaal, vere
nigde slechts 42 muzikanten. Het vlotte niet al te best in de
vereniging. Bij de aanvang van het jaar was Edmond Dom
brecht aangesteld als onderbestuurder, doch reeds op 6 okto
ber van dat zelfde jaar legde hij dat ambt neer " voor geheim
knonselarijen " .
Ondertussen had dirigent Mestdagh ontslag gekregen en
werd hij vanaf 1 mei vervangen door Auguste De Merre.
Met 46 uitvoerders stapte de muziekmaatschappij de 2de
Paasdag van 1903 op, in een historische stoet met praalwagens.
Wel eigenaardig dat bij die gelegenheid geen bezoek aan drank
gelegenheden voorzien was, alhoewel de optocht ingericht
was door de Herbergiersbond van Gentbrugge. Ieder spelend
lid ontving 0,50 fr. voor onkosten.
Dit jaar werd ook deelgenomen aan festivals te Heusden, te
Antwerpen en te Ledeberg, aan een processie van Sint-Anna te
Gent, en werden serenades gebracht aan de primussen van de
gemeentescholen, respectievelijk met 63 en 53 uitvoerders.
Verschillende instrumenten werden vernieuwd, onbruikbare
speeltuigen als oud koper verkocht, en door de aankoop van
een klarinet werd een eerste stap gezet in de richting van een
" harmonie ".
Opnieuw kreeg " De Neerschelde " concurrentie : de Fan
fare van het Arsenaal " Arbeid en Vreugde " gaf haar eerste
concert. ( In de volksmond kreeg deze fanfare de naam
" Armoe en vlooien). Op 1 november werd Pierre Adam aan
gesteld als onderbestuurder.
Naast de gewone jaarlijkse activiteiten, zoals deelname aan
festivals, processies, concerten en vier muziekuitstappen, werd
in 1904 - en dit op 24 juli - een plezierreis ingericht naar
Adinkerke-De Panne, waar geconcerteerd werd door 51 p lende leden ; ieder muzikant ontving één frank noenmaal r
goeding.
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Nogmaals werd de bestuursploeg gewijzigd. De heer
Edmond Block nam het erevoorzitterschap op zich ; Armand
de Meulenaere werd voorzitter en P. De Man ondervoorzitter,
terwijl ridder Gustave Le Fèvere de Tenhove als 2de erevoor
zitter werd ingeschreven.
Toen op 30 juli het korps een serenade bracht aan de nieuw
verkozenen, evenals aan erelid notaris Van Reysschoot, aan
vaardde deze laatste het ondervoorzitterschap. Toen telde de
muziekmaatschappij 85 ereleden. Het voorzitterschap van de
heer de Meulenaere was slechts van korte duur ; in oktober
werd hij reeds ten grave gedragen begeleid door de fanfare. Bij
die gelegenheid ontving elk spelend lid 1 ,50 fr. voor werkver
let en had er ook een broodbedeling plaats. " De Neerschelde "
bleef als gemeentemuziek erkend en de gemeentelijke toelage
werd tot 500 frank verhoogd.
Bij de viering van 75 jaar Belgische Onafhankelijkheid in
1905 vinden wij in het gemeentearchief vermeld dat de
muziekvereniging optrad op 1 en 8 oktober. Zij speelde ook te
Luik op het Internationaal Festival van de Wereldtentoonstel
Üng met 62 leden ; dit op 1 1 en 12 juni. Deze reis werd bekos
tigd door de voorzitters en ondervoorzitters E. Block, G. Le
Fèvere de Tenhove, L. Van Reysschoot, P. De Man, Ed. De
Muynck en L. Elegeest. Commissarissen waren dan : F. De
Guchteneere, J. De Vogelaere, H. Pelfrène, Em. Braeckman,
M. Focket en Th. Geers ; schrijver J. De Vuyst en schatbe
waarder B. Van Holle.
De " Liberale Harmonie van Gentbrugge " moet rond dat
tijdstip gesticht zijn, want de verslagen vermelden dat enkele
muzikanten ook in deze harmonie optreden. Dat had tot
gevolg dat, in de bestuurszitting van 16 augustus 1905, vijf arti
kelen aan het bestaand reglement werden toegevoegd :
Artikel 1
Het is verboden voor de leden in andere maatschappijen te spelen
zonder toestemming van het bestuur.
Artikel 2
De leden welke in artikel 1 vallen, en in bezit zijn van ons instru
ment, worden verzocht het binnen te brengen.
Artikel 3
De leerlingen die elders les nemen dan in de maatschappij zonder
toestemming van het bestuur, worden geweigerd.
Artikel 4
De leden die de maatschappij in deze omstandigheden verlaten,
zullen nooit meer als lid kunnen aanvaard worden.
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A rtikel 5
Om lid te zijn van de maatschappij zal een ieder het reglement
boek moeten tekenen.
Op 8 april 1906 werd " voor de slachtoffers van de overstro
ming in onze provincie " door " De Neerschelde " een concert
gegeven op het Vooruitgangsplein (Kerkplein) te Ledeberg. In
de krant " De Gentenaar " verscheen een aankondiging :
" Leergang van muziek voor leerlingen van 10 tot 14 jaar ;
moeten de gemeente bewonen " . Emiel Hullebroeck die met
zijn " Gentsche a cappella koor " uit Parijs terugkeerde op 1 1
juni, waar zij de " Grand Prix de Paris " gewonnen hadden,
werd wederom triomfantelijk door de Gentbrugse Fanfare aan
het station afgehaald, naar het stadhuis te Gent begeleid, en
daar met een serenade bedacht. Met vijftig uitvoerders nam De
Neerschelde deel aan het Internationaal Festival te Blanken
berge. Het jaar sloot met een boni van 862 frank.
In 1907 telde de maatschappij 45 spelende leden. Het korps
was ingedeeld als volgt : twee klarinetten, twee saxofoons,
negen bugels, twee pistons, een trompet, drie cors en drie
altos, vier baritons, vijf trombones, acht tuba's, twee bombar
dons, een muziektrommel, een grote trom, benevens twee
vaandeldragers (het vaandel was beladen met tal van
medailles), een knape en twee dirigenten De Merre August
(Gust), muziekbestuurder, en Pierre Adam (in de volksmond
Pier Adem), onderbestuurder.
Vanaf dit jaar tot het uitbreken van de oorlog in 1914 werd
jaarlijks een reis naar Blankenberge ondernomen om er deel te
nemen aan het Festival en er een concert te spelen. Vele dien
sten werden dan aan de fanfare gevraagd : deelname aan de fees
ten bij de verheffing van burgemeester Black tot Officier in de
Leopoldsorde, verschillende muziekuitstappen en serenades,
optocht en wedstrijd der Gentbrugse turners, groot turnfeest
in de Katholieke Kring, drie festivals te Gent. Op 20 maart
1907 werd Jules Bar be, schrijver en kwamen als commissaris
sen in het bestuur : Jan De Vuyst en Jan De Guchteneere aan
geduid door het bestuur, en Jules Schelstraete en Edmond
Geers verkozen door de spelende leden. De gemeentelijke sub
sidie bedroeg dan nog 500 frank.
Op het einde van het jaar werd een nieuw reglement opge
maakt waarvan hier de inhoud :
Artikel 1
De maatschappij is gesticht te Gentbrugge den lsten oktober 1 46
80

Land van Rode Jaarboek 1983

onder den titel "Fanfaren Maatschappij de Neerschelde; nader
hand bekwam zij de toelating den titel van "Koninklijke Maat
schappij " bij haren naam te voegen.
Artikel 2
De Maatschappij heeft voor doel het aanleren en uitvoeren van
muziek.
Artikel 3
De Maatschappij is samengesteld uit een onbepaald getal leden, die
verdeeld worden onder: Bescherm-, Eere- en Werkende leden,
welke door het bestuur aangenomen en gebannen worden. Leer
lingen muzikanten worden als lid niet aanschouwd.
A rtikel 4
De uitvoerende leden moeten in de gemeente Gentbrugge verblij
ven, nochtans heeft het bestuur volle recht vreemde uitvoerende
leden aan te werven.
A rtikel 5
De bijdrage der bescherm/eden is onbepaald; de eereleden betalen
zes franken per jaar gedurende de zes eerste maanden; na 1 en July
zal men slechts halven prijs betalen. Nochtans om deel te kunnen
nemen aan de door de maatschappij ingerichte feestelijkheden, zal
een lid vol jaargeld moeten storten ; de inzameling geschiedt bij de
aanvaarding en vervolgens alle jaren in den loop der maand
January.
Artikel 6
De Maatschappij zal bestuurd worden door eenen voorzitter,
ondervoorzitters, eerevoorzitter, eereondervoorzitters, eenen
schatbewaarder, eenen geheimschrijver en vier commissarissen.
Artikel 7
De bestuursleden commissarissen worden in den loop van de
maand maart in algemene vergadering en bij geheime stemming
gekozen door de bestuurs- en werkende leden, voor eenen termijn
van acht achtereenvolgende jaren. Alle vier jaar wordt de helft
van het getal commissarissen vernieuwd; het lot zal de reeks welk
eerst moet aftreden aanduiden. Van de eerste reeks maken deel:
de eerevoorzitter, de ondervoorzitter, de schrijver en twee com
missarissen, 't is te zeggen een van elke partij. Van de tweede reeks
maken deel: de ondererevoorzitter, de voorzitter, de schatbewaar
der en de twee andere commissarissen.
Artikel 8
De schatbewaarder en de schrijver worden aangesteld door het
hoofdbestuur waarvan zij als lid zullen deelmaken.
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A rtikel 9
De Commissarissen worden aangesteld: twee door de bestuursle
den en twee door de werkende leden; zij verbinden zich in de
oefeningen en uitstapjes de goede orde te handhaven; zij waken op
de stipte dienstuitvoering van den bestuurder (chef) en onderchef,
en vermijden alle beschadiging der gereedschappen in gebruik bij
de maatschappij; alle jaren, bij de algemeene vergadering, plaats
hebbende in de maand Maart, zullen zij een schriftelijk verslag
over hunne werkzaamheden neerleggen. Het ambt der bestuursle
den is volstrekt kosteloos.
A rtikel 10
De bestuursleden regelen de inkomsten en uitgaven; zij doen de
noodige aankoopen en verkoopen zonder daarover iemand te
moeten raadplegen ; deze geschieden in naam van den eigenaar
aan wie het behoort; jaarlijks, in algemeene vergadering, worden
de werkingen van het bestuur bekend gemaakt.
A rtikel 1 1
A lle vergaderingen worden door de voorzitter of dezes plaatsver
vanger voorgezeten; na de opening geeft de schrijver lezing van
het proces-verbaal der voorgaande zitting, welk na goedkeuring
door de aanwezige leden ondertekend wordt; in alle te nemen
beslissingen is de stem van de voorzitter doordragend.
A rtikel 12
De uitvoerende leden, behoorlijk uitgenoodigd, zijn verplicht op
alle vergaderingen tegenwoordig te zijn ; ziekte ofandere ernstige
gevallen, kunnen hun daarvan ontslaan.
A rtikel 13
De leden welke zich ter vergadering zouden aanbieden in bedron
ken toestand, ofdie er zouden oneenigheden veroorzaken, verwij
tingen ofspotternijen toezwaaien, vervallen in eene boete van 50
centiem ; bij hervalling kan zulk lid uit de maatschappij geban
nen worden.
A rtikel 14
Oneerlijke personen kunnen niet tot lid der maatschappij aan
vaard worden.
A rtikel 1 5
De muzieklessen worden uitsluitelijk ingericht voor persoonen op
het grondgebied van Gentbrugge verblijvende; deze mogen, ter
uitzondering van het Conservatorium, geene andere muziek!� sen volgen. Het is ook stipt verboden aan de werkende leden, in
andere maatschappijen met onze instrumenten te spelen, zonder
toelating van het bestuur. De leden welke deze voorwaarden zou82
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overtreden, als er dienst te doen is in onze maatschappij, zul
len gebannen worden, om nooit meer als lid te kunnen aanvaard
worden.
Artikel 16
De leden welke vrijwillig of gedwongen de maatschappij zouden
verlaten, hebben geen recht op geld noch op andere voorwerpen in
de maatschappij bestaande.
Artikel 1 7
Bij het geven van concerten of andere feesten zullen de leden met
hunne familie kosteloos uitgenoodigd worden ; nochtans zal het
aan het bestuur vrijstaan inkomgelden te eischen.
Artikel 18
De leden zullen in bijzondere gevallen, door het bestuur aan te
duiden, met serenaden vereerd worden; de processiën van het H
Sacrament en van 0.-L. - Vrouw zullen in de gemeente door het
muziekkorps opgeluisterd worden ; ook zal men bij de begraving
van een lid, op verzoek der familie, onder het spelen van treur
marsen het lijk ter kerk vergezellen en het ter rustplaats de laatste
eer en hulde bewijzen.
A rtikel 19
Het bestuur is gelast een schriftelijke overeenkomst te sluiten met
den chef en den souschef
Artikel 20
Geene hoegenaamde veranderingen mogen aan het tegenwoordig
reglement gebracht worden dan met de volstrekte toestemming
van het bestuur, die ook alle onvoorziene gevallen zal regelen.
Het bestuur behoudt het recht desnoods eene concierge aan te dui
den die lid zal zijn van het bestuur.
Artikel 21
Alle thans van de maatschappij deelmakende leden, alsook deze
welke in 't vervolg bijtreden, zullen kennis nemen van het tegen
woordig reglement en het zelfde ondertekenen.
Aldus goedgekeurd en opgemaakt te Gentbrugge den 3 december
1900 en zeven.
den

Met de aankoop van een tiental " pas-redoublés " en enkele
grote stukken, werd dit jaar afgesloten.
Vanaf 1908 moest " De Neerschelde " de gemeentelijke sub
sidie delen met de fanfare " Arbeid en Vreugde " en met de
" Liberale Harmonie " ; iedere vereniging kreeg 166,66 fr. toe
gewezen. Het jaar sluit dan ook voor De Neerschelde met een
tekort van 400 fr. ; dit deed erevoorzitter Le Fèvere de Ten
hove besluiten voortaan zijn zaal in de Snoekstraat, waar de
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herhalingen gehouden werden, gratis ter beschikking te stellen
van de muziekmaatschappij , die er dan ook dankbaar gebruik
van maakte tot aan de afbraak van de zaal in 1964.
Maurice Verdonck werd burgemeester en de fanfare bracht
hem een serenade ; zij speelde ook bij de Burvenichfeesten te
Gentbrugge en met 48 spelende leden en 52 ereleden werd een
plezierreis gemaakt, per spoor tot Temse en dan per boot tot
Antwerpen ; dit op 28 augustus.
Uit het gemeentearchief vernemen wij dat De Neerschelde
dit jaar drie concerten verzorgde, en ook, dat voor de ont
vangst van de gemeentelijke toelage tekenden : Jules Barbe en
Bernard Van Holle voor De Neerschelde, voorzitter Charles
Vermaercke voor " Arbeid en Vreugde ", en E. Depourcq
voor de " Liberale Harmonie ".
Wanneer erevoorzitter Edmond Block op 1 8 april 1909
overleed, ontving ieder spelend lid, bij de uitvaart, twee frank
voor werkverlet. Op 23 mei speelde de maatschappij een con
cert in " Chalet du Bois J oli " te Ronse ; zij trad er op met 58
muzikanten, en werd er vermeld als " la Société royale Fanfare
du Bas-Escaut ".
Daarna scheen het niet al te best te boteren. Twee maand na
het optreden te Ronse werden bij een " sortie " slechts 35 spe
lende leden geteld. Er rezen klachten over de onderchef " die
leden en leerlingen ronselt om te gaan spelen in de muziek
maatschappij "De Werkman" waar hij chef is " ; moeilijkhe
den ook met enkele muzikanten die onregelmatig opkomen,
doch met de instrumenten van De Neerschelde elders gaan spe
len. Zes leden leverden hun instrument in. Vijftien leerlingen
volgden toentertijd de lessen van noten- en instrumentenleer.
Daar waar De Neerschelde immer de prijsuitreiking van de
gemeentescholen had opgeluisterd, besloot het gemeentebe
stuur voortaan te loten om te weten aan wie deze taak zou
opgedragen worden ; ook voor het toekennen van het Winter
concert moest geloot worden.
Voor deelname aan de inhuldiging van burgemeester Ver
donck ontving De Neerschelde vijftig frank ; Pieter De Man
nam dan het voorzitterschap waar. ·
Vanaf 1910 werd De Neerschelde niet meer als gemeentemu
ziek erkend door het gemeentebestuur, wat echter niet belett.�
dat heel wat diensten op het programma voorkwamen. W1J
stellen vast dat van eind april tot eind juli dertien repetiti
gehouden werden en elf optredens plaatshadden ; er moe t op
zeven opeenvolgende zondagen gespeeld worden.
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De heer Bernard Van Holle, op wiens naam alle bezit van de
muziekmaatschappij ingeschreven was, deed afstand van alles
wat de maatschappij toebehoorde : vaandel, instrumenten,
boeken, degens, ceinturons, giberns. Onderchef Adam werd
ontslagen omdat hij de diensten verwaarloosde ; er waren toen
43 spelende leden en 7 leerlingen. De Van Boutte-feesten te
Gentbrugge werden opgeluisterd en er hadden verscheidene
propagandatochten op de gemeente plaats. Ook werd gecon
certeerd in de Wereldtentoonstelling te Brussel.
Op 14. 12. 1910 werkte de maatschappij onder het bestuur
van : erevoorzitter Gustave Le Fèvere de Tenhove, ereonder
voorzitters L. Van Reysschoot en B. Van Holle, voorzitter
Pieter De Man, ondervoorzitter L. Elegeest, schrijver Jules
Barbe, commissarissen De Guchteneëre, Schoutteten, Geers,
De Vuyst en bibliothecaris Th. Geers". Dit bestuur besloot de
onbruikbaar geworden instrumenten te verkopen : een tuba,
een trombone, twee bugels (De Stuyver), twee pistons (Mahil
lon), een piston (Besson), een trommel zonder vellen, alsook
kettingen van shako's en sommige oude boeken en papieren,
ook degens en " jambières ".
Twee nieuwe commissarissen, Emiel Langenaerde en Oscar
Patoor, kwamen het bestuur aanvullen in 19 10.
Weer trad de partijpolitiek op het voorplan : in 1912 werd de
gemeentelijke toelage tot 75 frank verminderd voor De Neer
schelde. In de bestuursvergadering werd voorgesteld " deze aal
moes te weigeren ". In het gemeentearchief staat dit jaar even
wel geboekt : 75 frank voor De N eerschelde en voor " Arbeid
en Vreugde ", en 150 frank voor de Liberale Harmonie.
Robert Groverman werd voorzitter op 26 september 19 12,
na het overlijden van Pieter De Man, en Kamiel De Groote
kwam in het bestuur als ondervoorzitter ; penningmeester was
dan Philemon De Man. Benevens vele serenades speelde De
Neerschelde ook bij de feesten ingericht ter herdenking van
Hendrik Conscience te Gent, 100 jaar na zijn geboorte. In het
kontrakt met de muziekchef werd bepaald dat de herhalingen
moesten aanvangen om 2 1 u. en ten vroegste eindigen op 23 u.
Om de aanschaffing van nieuwe instrumenten te bekostigen
werd in 1913 een inschrijvingslijst in omloop gebracht. Het
schenken van een consumptie bij de herhalingen - gebruik dat
reeds een paar jaren was afgeschaft - werd hernomen. Op de
Wereldtentoonstelling te Gent trad De Neerschelde op in zes
concerten : drie in de tentoonstelling zelf en drie in " Oud
Vlaenderen ''.
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In oktober, na slechts een j aar voorzitterschap, nam Rob.
Groverman reeds ontslag. Begin 1914 werd een nieuwe in
schrijvingslijst voorgelegd aan spelende leden en steunleden,
ditmaal " tot steun aan een spelend lid dat reeds maanden ziek
is ". Kamiel De Groote aanvaardde nu het voorzitterschap.
Het gemeentearchief vermeldt dat De Neerschelde op het
Arsenaal een concert speelde met 45 uitvoerders ; ook dat de
gemeentelijke subsidie verdeeld werd op dezelfde wijze als het
vorige j aar, doch met de opdracht dat iedere maatschappij
daarvoor twee diensten moest spelen. De Neerschelde kweet
zich van die verplichting door een concert op 12 mei op het
Center en een op 3 1 mei op het Arsenaal.
Na deelname aan een bisschoppelijk jubelfeest te Gent, werd
nog opgetreden op een Vlaamse Foor in de Gestichtstraat, bij
een turnfeest ingericht door het Patronaat, en werden serena
des gebracht aan twee primussen van de katholieke scholen.

IV. DE OORLOGSJAREN 1914-1918
Toen op 4 augustus 1914 de Duitse troepen België binnen
rukten, besloot het bestuur onmiddellij k de repetities te schor
sen, doch de instrumenten voorlopig in gebruik te laten bij de
muzikanten ; die oorlog zou toch niet lang duren. De onge
bruikte speeltuigen, medailles en vaandel, werden door de zor
gen van de erevoorzitter veilig geborgen.
Toen bleek dat de oorlog langer zou duren, werd op 5
j anuari 1 9 1 5 een bestuursvergadering gehouden. In een verslag
van 19 februari wordt vermeld : " de Liberale Harmonie en
Het Volk van Gent houden repetities ". Dit deed het bestuur
besluiten de leden tot een bijeenkomst uit te nodigen. Maak
ten dan deel van het bestuur : erevoorzitter Ridder Gustave Le
Fèvere de Tenhove, ondervoorzitter Kamiel De Groote, p en
ningmeester Philemon De Man, bibliothecaris Theodoor
Geers, schrijver Jules Barbe, en de commissarissen J. De
Vuyst, J. Schouteten, Jan De Gechteneëre, Oscar Patoor en
Edmond Geers.
Op de algemene vergadering van 4 maart 1915 waren met
het bestuur negen en twintig spelende leden aanwezig. Ze
leden waren onder de wapens en vijf andere gevlucht. V�_n de
afwezigen zou het instrument afgehaald worden, terw1Jl d
anderen verzocht werden hun instrument in goeden taat t
behouden of het in te leveren aan het bestuur dat er zor z u
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voor dragen. Er werd voorgesteld geen herhalingen meer te
houden gedurende de vijandelijkheden, maar wel werd een
cursus van notenleer ingericht. In een verklaring van het be
stuur lezen wij " het ware onbetamelijk voor een koninklijke
maatschappij te spelen gedurende de oorlog ".
Teneinde de kas te spijzen, dit in het vooruitzicht van de
naoorlogse werking, werd een toneel- en zangfeest georgani
seerd in de Muziekzaal ten voordele van De Neerschelde. Daar
echter - zonder dat het bestuur dit kon beletten - een afvaardi
ging van de bezettende overheid aanwezig was, werd besloten
daarna geen feestelijkheden meer in te richten zolang de oor
log duurde.
Nogmaals, en dit op 3 1 januari 1 9 1 6 werd het bestuur bijeen
geroepen dat besloot nog steeds geen herhalingen te houden ;
en op de algemene ledenvergadering van 25 februari, waar
slechts vijftien werkende leden kwamen opdagen, werd beslo
ten alle instrumenten die aan de maatschappij toebehoorden,
aan het bestuur in te leveren, gezien geruchten de ronde deden
dat alle koper door de Duitsers zou opgeëist worden.
V. DE NA-OORLOGSE PERIODE
Alhoewel de herhalingen hervat werden begin juni 1919 (met
slechts vijftien man), had de eerste bestuursvergadering na de
wapenstilstand plaats op 10 juli. Waren daarbij aanwezig : Rid
der G. Le Fèvere de Tenhove, Kamiel De Groote, Phil. De
Man, Oscar Patoor, Jan De Guchteneere, Theodoor Geers en
Jules Barbe. Er was nog 200 fr. in kas. Er werd besloten vanaf
1 augustus een normale werking te hervatten, doch gezien het
korps nog onvoldoende in aantal was om behoorlijk op te tre
den, kon niet ingegaan worden op talrijke uitnodigingen voor
deelname aan huldebetogingen. In oktober werd August De
Schrijver bestuurslid.
Door het feit dat gedurende de vijandelijkheden vele instru
menten in de grond waren verstopt, wat heel wat herstellingen
vereiste, kon pas op 21 oktober, in een stoet ingericht door
" Souvenir Patriotique " te Gent, voor de eerste maal na de
oorlog opgetreden worden. De maatschappij kwam moeilijk
weer op dreef ; de herhalingen zouden voortaan de woensdag
avond gehouden worden .
In 1920 werd de traditie hernomen te spelen op het Zomer
.hef te Gentbrugge, en trad De Neerschelde op bij het planten
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van de vrijheidsboom op het Kerkplein ; er werd ook een con
cert uitgevoerd op het Arsenaal, een stoet opgeluisterd en ver
sch� idene serenades gebracht. Toch werd in de bestuursverga
denng van 2 1 . 12. 1920 geklaagd over de te trage heropbloei van
de maatschappij .
Meermalen begeleidde de muziekmaatschappij in deze
periode gesneuvelde soldaten die van het front naar Gent
brugge werden overgebracht, naar het kerkhof.
Theo Merry werd in 1920 in het bestuur opgenomen en
zette zich onmiddellijk in voor het werven van nieuwe spe
lende leden en ereleden. Het ledenaantal nam voortdurend
toe. Ook Achiel De Wever werd bestuurslid.
Het 75-jarig bestaan van de maatschappij werd in 192 1 her
dacht, en het verslag van deze viering besluit aldus : " Moge
haar 75-jarig jubelfeest van De Neerschelde het begin zijn van
een nieuw tijdperk van bloei en luister. De Gentbruggenaars
houden van hun " Neerschelde " en zijn er fier op. Steeds was
zij hier op alle plechtigheden. In vreugde of in rouw, altijd
bleef zij trouw. "
Op 2 oktober, bij de viering van het jubileum, waren vijftig
spelende leden en honderd ereleden op post bij het vreugde
maal. Het hoger bestuur werd dan waargenomen door ere
voorzitter Ridder Gustave Le Fèvere de Tenhove, voorzitter
Theo Merry en ondervoorzitters Kamiel De Groote, Gustaaf
Schoofs en August De Schrijver.
Meer en meer nam de activiteit nu toe ; zo ook het ledenaan
tal en op het einde van het jaar telde de maatschappij reeds zes
tig spelende leden en een korps van twaalf klaroenen. Het vol
gend jaar werd dan ook een hoogtepunt in het leven van " De
Neerschelde ''.
Bij de herverkiezing van het bestuur op 27 februari 1922,
werden vier commissarissen aangeduid : twee door de leden,
Oscar Patoor en Jan De Guchteneëre en twee door het be
stuur, Ernest Vermeulen en Adolf Nevejans. Auguste De
Merre bleef muziekbestuurder (chef) en Edmond Dombrecht
werd onderbestuurder (souschef). Met zijn korps van twaalf
klaroenen zou Adolf Nevejans heel wat bekendheid verwer
ven in en buiten Gentbrugge, en gedurende vele jaren een
sterke steun zijn voor de maatschappij . Op 22 maart trad ook
Richard Vandeputte tot het bestuur toe.
Weer werd nu een steunlijst voor de aankoop van in tru
menten aan de ereleden voorgelegd ; ook werd daarvoor n
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veldfeest ingericht ; er had een concert plaats in de Broeder
school in de Van Houttestraat en er werden serenades
gebracht aan de primussen van de scholen. Ook de heer Gas
ton Galle-Vermaercke werd ondervoorzitter.
Bij de onthulling van het monument voor de gesneuvelden
op het Heldenplein (Kleine Dries) te Gentbrugge, begeleidde
" De Neerschelde " er de kinderen van de vrije scholen bij het
uitvoeren van : " Naar wijd en zijd ".

f

Zoals voorheen reeds gebeurd was werd ook nu een poging
ondernomen om in de schoot van de maatscha pij een toneel
afdeling op te richten onder leiding van Achie De Wever, dit
" teneinde de leden en hunne familie eens op een feestje te kun
nen vergasten '. Het bestuur besloot eerst kontakt op te nemen
met " De Korenaar ", toneelmaatschappij uit de Katholieke
Kring te Gentbrugge, vooraleer van wal te steken. Na onder
handelingen tussen de heer De Groote voor De Neerschelde
en de heer Storme voor " De Korenaar ", kwam het tot een
akkoord, waarbij de twee verenigingen zouden samenwerken
en de toneelbeoefenaars van De Neerschelde ook in De Kore
naar zouden optreden. Om de goede verstandhouding te beze
gelen werd in de feestzaal van de Kring tweemaal een zelfde
concert gegeven ; in september ten voordele van de muziek:
maatschappij en in oktober ten gunste van de toneelbond.
In 1922 rees een ernstige moeilijkheid op. Enkele muzikan
ten van de Gentbrugse muziekmaatschappij hadden - samen
met dirigent De Merre - deelgenomen aan een stoet te Gent,
ingericht voor de vervlaamsing van de Gentse Hogeschool.
Deze betoging was echter uitgelopen op een anti-Belgische
manifestatie. Gezien het gerucht verspreid werd dat " De
Neerschelde " daar, als maatschappij , was opgestapt, liet het
bestuur in de Gentse kranten het volgende artikel publiceren :
"Het bestuur van "De Neerschelde " in zitting van 18 november
1922 vergaderd met dagorde: Deelneming te Gent aan de stoet
van 5 november ll. De taalkwestie ongerept latende; Overwe
gende dat het gansch buiten zijn weten was dat de chef en zekere
muzikanten van "De Neerschelde " samen met andere muziek
spelers van het omliggende, deel hebben genomen aan voormel
den stoet; Overwegende dat het dus onwaar is dat de Koninkl.
Fanfare "De Neerschelde " zou deelgenomen hebben aan den
stoet; Overwegende dat het zulke anti-vaderlandsche betooging
afkeurt; Overwegende dat voornoemde spelers van "De Neer
schelde " verklaart hebben dat hunne goede trouw verschalkt is
geweest en dat zij geen deel zouden genomen hebben indien zij de
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anti-vaderlandslievende strekking, waarop den stoet afliep,
gekend hadden ; betreurt de houding van voormelde leden in
hunne onwetendheid genomen; neemt maatregelen tot voorko
ming van dergelijke gevallen en gaat over tot de dagorde.
Deze terechtwijzing werd onderschreven door Chev. G. Le
Fèvere de Tenhove, Th. Merry, G. Schoofs, R. Surmont, A.
De Merre, ]. Barbe, A. De Wever, A. De Schrijver, 0. Patoor,
K. De Groote, A. Nevejans, R. Vandeputte en G. Galle.
Om de kas op peil te brengen stortte voorzitter Merry 626
fr. en een omhaling voor de aankoop van drie klarinetten
bracht ook 623 frank op. Aan de verkiezing van een commis
saris ter vervanging van ontslagnemer Jan De Guchteneëre,
namen 56 werkende leden deel ; de verkozene was Gustaaf Ele
waut.
Voor de eerste maal na de oorlog werd in 1923 weer een ple
zierreis ingericht naar Antwerpen en opgetreden in de Dieren
tuin. Bij die gelegenheid was er in het bestuur sprake van de
benaming " Fanfare " te vervangen door " Harmonie ", daar
reeds verscheidene klarinetten aan het fanfaremuziek waren
toegevoegd.
Het tekort van 1 923 ten bedrage van 720 fr. werd weer door
de voorzitter bijgepast. Volgens de verslaggeving spruitte dit
tekort voort uit :
1) het ontbreken van de retributie (300 fr.) van notaris Van
Reysschoot (overleden) ;
2) uit de overgrote herstellingskosten van instrumenten ;
3) uit de reis naar Antwerpen.
Het concertleven op de gemeente nam steeds toe. " De
Neerschelde " speelde op het Center, op het Arsenaal, in de
Gestichtwijk, in de Katholieke kring, en ook een veldfeest met
concert en bal in 1usthof " De Warande " op de Achterdries.
Ingevolge moeilijkheden tussen de lokaalhouder uit " De
Snoek " en de voorzitter, had het Sint-Ceciliafeest 1924 plaats
in het hotel" De Rode Hoed " te Gent, met banket (kostprijs
elf frank per persoon) en bal.
Wanneer chef De Merre dan ontslag nam, besloot het be
stuur Edmond Dombrech t aan te stellen als dirigent en Jozef
Boone als onderchef, tevens als lesgever in notenleer en klari
net en Maurits V erheye als lesgever in koperen blaa in tru
menten. 1925 werd evenwel een zwaar en moeilijk jaar. D
ontslagen volgden elkaar in vlug tempo op · onder oorzitt r
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De Schrijver trad in het huwelijk, ging te Gent wonen en ver
liet de maatschappij als bestuurslid, Verheye nam ontslag om
beroepsredenen, en ten slotte verliet ook voorzitter Merry de
maatschappij, omdat " te veel uitgaven gedaan werden bij sor
ties en repetities en dat ook deze bij het herstellen van de in
strumenten overdreven zijn ". Chef Dombrecht legde dan de
dirigeerstok neer " omdat te veel muzikanten hem in de steek
lieten, zo voor concerten als voor de inhuldiging van de vlag
van de Broederschap van het H. Hart ". De voornaamste oor
zaak van deze laatste twee ontslagen was echter de beschuldi
ging door voornoemden geuit aan het adres van schrijver
schatbewaarder Barbe. Deze beschuldigingen werden, na gron
dig onderzoek door het bestuur, vals bevonden, doch de ont
slagnemers kwamen niet op hun besluit terug.
Louis Segers werd dan in zitting van 29. 9 . 1925 gelast met de
artistieke leiding van de muziekverenigin g . Deze telde nog
slechts 25 werkende leden. De nieuwe che f richtte onmiddel
lijk een muziekcursus in, waarin hij ook de scholen trachtte te
betrekken, en hij slaagde erin op betrekkelijk korte tijd jonge,
goede muzikanten te vormen. Weer eens werden onbruikbare,
afgekeurde instrumenten verkocht.
Als Kamiel De Groote het voorzitterschap aanvaardde, telde
de vereniging toch weer vijfendertig spelende leden en tien
klaroenblazers. Mevrouw Alice De Schrijver bekostigde dit
jaar een reis van de maatschappij naar Blankenberge, en alles
kwam weer in de goede plooi : processies, serenades, concer
ten, sorties. Regelmatig werd ook in die jaren deelgenomen
aan de heldenhulde op 1 november. Het volgend jaar was er
wel minder activiteit en dit deed het bestuur besluiten over te
gaan tot een herinrichting. Er werd samenwerking gezocht
met Boeren-, Werklieden- en Middenstandsbond. Deze aan
vaardden het voorstel, ieder met een afgevaardigde van hun
vereniging zitting te nemen in het bestuur van de muziek
maatschappij en haar jaarlijks een zekere toelage te verlenen.
Ook de dirigent werd in het bestuur opgenomen met raadge
vende stem. De heren Octaaf Van Hoorde, Daniël Delie en
Maurits Struyvelt kwamen in het bestuur als afgevaardigden,
achtereenvolgens van Boeren-, Werklieden- en Middenstands
bond. Vermelden wij waarheidshalve dat deze overeenkomst
slechts weinige jaren heeft standgehouden.
Bij de verschillende wijkkermissen werd weer regelmatig
opgetreden, concerten gespeeld, enz. Doch meer en meer liet
d� noodz�ak zich voelen over te stap pen naar het spelen in de
nieuwe diapason. " De Neerschel de " speelde dan namelijk
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nog in de oude diapason (diapason is de noot die dient als ver
trekpunt bij het stemmen van de instrumenten. Gewoonlijk
de la van de tweede speelsnaar van de viool, die overeenstemt
met een frekwentie van 440 volledige trillingen per seconde).
In oktober 1929 werd de nieuwe diapason aangenomen, met
als gevolg dat vijftien instrumenten dienden omgevormd en
vijftien nieuwe aangekocht, dit met de bijzondere steun van de
ereleden. De consumptiebon bij de herhalingen werd weder
afgeschaft en vervangen door een aanwezigheidsbon, uitbetaal
baar op de jaarlijkse Sint-Ceciliaviering.
De volgende jaren ging de werking normaal verder. Er wer
den dan ook liefdadigheidsconcerten gegeven voor schooleet
maal en voor de door de crisis getroffenen van de gemeente. In
de onafhankelijkheidsstoet in 1930 trad " De Neerschelde "
gekostumeerd op. Ook werd er geconcerteerd in de hovingen
van het buitenverblijf van Mevrouw A. De Schrijver op de
Achterdries.
Ingevolge een misverstand - de voorzitter was niet verwit
tigd dat serenades zouden gespeeld worden bij sommige verko
zenen van de gemeenteverkiezingen - verliet Kamiel De
Groote de maatschappij . Gaston Galle werd dan tot voorzitter
verkozen en het bestuur hersamengesteld als volgt : Erevoor
zitter Ridder G. Le Fèvere de Tenhove, ereondervoorzitter
Maurice De Schrijver, voorzitter Gaston Galle, ondervoorzit
ter Richard Vandeputte, ereschrijver Jules Barbe, schatbewaar
der Robert De Mol, commissarissen Hippoliet Persoons, Mau
rits Struyvelt, Oscar Patoor, Edmond Van Laeken, Adolf
Nevejans en Kamiel Van Speybroeck, proost E.H. G. De
schaumes en schrijver Walter Patoor. De muziekmaatschappij
bestond dan uit 35 spelende leden, 80 ereleden en 10 leerlin
gen.
Vanaf 1932 werd de benaming van de maatschappij gewij
zigd. " Fanfare " werd vervangen door " MuziekmaatschapplJ .
1934 werd een drukbezet jaar. Reklamestoet, Zomerlief,
Rerum Novarumstoet, concerten op de Arsenaal wijk, op het
terrein van de A.R.A., La Gantoise en van het " Luna Park "
rouwstoet N.S.B. aan de Lousberglaan te Gent, inhuldiging
van het borstbeeld van Marcel Panen op het kerhof, proce sies, rouwstoet te Gentbrugge en in de Heirniswijk, beneven
serenades bij de bestuursleden en aan de heer Augu t D
Schrijver bij zijn aanstelling als Minister van Landbouw. In d
loop van dit jaar traden negen nieuwe spelende leden to .
. . ''
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Op voorstel van dirigent Louis Segers, werd Walter Patoor,
begin 1935 aangesteld als onderchef. Met een bezetting van 40
uitvoerders werd in 1935 geconcerteerd in de Internationale
Tentoonstelling van Brussel, en in juli werd een serenade
gebracht aan violist Georges Maes, nadat hij de virtuositeits
prijs behaalde in het Koninkl. Conservatorium te Gent.
In 1936 waren we volop in de economische crisis. Gezien de
weinig schitterende kastoestand, werd voor de tweede maal bij
het Sint-Ceciliafeest geen eetmaal opgediend, dit met de in
stemming van de spelende leden die aldus het hunne wilden
bijdragen om de financiële toestand recht te trekken. Enkel
werd een rondgang op de gemeente gehouden en de aanwezig
heidsbons uitbetaald. Volgens de verslagen was de penibele
kastoestand vooral te wijten aan het feit dat vele ereleden nog
hetzelfde bedrag aan lidgeld stortten als vóór de oorlog.
Weer hadden enkele spelende leden ontslag genomen en ont
moedigd nam ook Louis Segers op 15 augustus 1 936 afscheid
van de maatschappij . Walter Patoor werd dan verzocht de
herhalingen te leiden die dan om de veertien dagen zouden
plaatshebben. Dit jaar hadden geen concerten o f uitstappen
plaats, enkel twee processies, een vlaggefeest, een reklamestoet
en de jaarlijkse rouwstoet van 1 november. De onbruikbare
instrumenten, een bombardon, een tuba, twee dwarsfluiten,
een kleine klarinet, twee klarinetten en een piston werden
geruild voor een nieuwe saxofoon sopraan.
Toch was er weer in korte tijd een heropleving en in januari
1937, toen het spelende ledenaantal weer vijfendertig bedroeg,
werd Oscar Julien aangesteld als " dirigent ".
Het wilde echter maar niet vlotten en van maand tot maand
verminderde de opkomst van de spelende leden op repetities
en uitvoeringen. Het bestuur zag zich verplicht de chef te
ontslaan om de maatschappij te redden. Het was Walter
Patoor, die, op aandringen van de spelende leden, de direktie
overnam en op 20 februari 1938 het concert leidde, ingericht
in de feestzaal van de Katholieke Kring ten voordele van " De
Neerschelde ''.
Het jaarverslag vermeldt dat alle aangevraagde diensten aan
vaard werden en dat er een gevoelige toename was van spe
lende leden en leerlingen, zodat men mocht spreken van een
heropleving ; ook de inhuldiging van de watertoren te Gent
brugge, werd dan verzorgd.
Het volgend jaar zette beloftevol in. Wederom veel activitei
ten met o.a. een reis naar de Watertentoonstelling te Luik en
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naar de stuwdam van de Gileppe. Daarna verplichtte de mobi
lisatie de maatschappij haar werking op waakvlam te zetten,
want negen muzikanten en vijf klaroenen werden opgeroepen
voor legerdienst. De herhalingen werden dan om de veertien
dagen gehouden, en eens de algemene mobilisatie afgekondigd,
om de maand, terwijl de lessen wekelijks doorgingen en het
aantal leerlingen steeg.
Toen in mei 1 940 de oorlog over ons land losbarstte, werden
de instrumenten bij de leden afgehaald en veilig opgeborgen.
Met een zielmis voor de overleden leden en een demokratisch
avondmaal in het lokaal " De Smoek " werd deze periode
afgesloten en alle openbaar optreden stopgezet.
In oktober 194 1 , gezien de oorlog bleef voortduren, werd
een poging gedaan om de herhalingen te hervatten, doch bui
ten de bestuursleden beantwoordden slechts tien spelende
leden de oproep. Er werd dan besloten enkel de notenleerles
sen te hernemen. Daarvoor was van in het begin zeer veel
belangstelling : soms tot 26 leerlingen. Van bij het eerste bom
bardement op Gentbrugge in 1942, staakten echter de meesten
de muziekstudie.
Met een vijftiental deelnemers werden in 1943 enkele herha
lingen gehouden in het vooruitzicht van het beëindigen van de
vijandelijkheden. Vlug echter zag het bestuur het nutteloze
van deze poging in, en werd alles stilgelegd tot na de bevrij
ding.

VI. NA WERELDOORLOG 1940-1945
Na de bevrijding werden vlug de werkzaamheden van De
Neerschelde hernomen met het opluisteren van vaderlandse
plechtighede n, serenades aan terugkerende krijgs- en politieke
gevangenen en aan schoolprimu ssen, concerten te Gent en te
Gentbrugge , processies en rouwstoet. Het aantal leden stee �
weer geleidelijk en het eeuwfeest van D� Neersc�.elde ( 1 844)
werd georganiseerd in 1945. Voor deze m� z? nderh) ke herden
king was naast het bestuur, een fe �.stcom1te ol? g�ncht dat b stond uit de heren A.E. De SchnJVer oud-mm1ster, E.H. J.
Claeys Bouuaert en E.H. C. De Groeve, pa toor te Gent
brugge, J. Claeys Bouuaert notaris, erevoorzitter G. L F ' r
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de T enhove, ereondervoorzitters mevr. G. Galle-Vermaercke
en de heer M. De Schrijver.
De andere bestuursleden waren dan : H. Persoons voorzit
ter, V. Bauwens, G. Vercruyssen en V. De Loof ondervoorzit
ters, A. Nevejans, K. Van Speybroeck, J. Desaunois, H. Van
Sompel, A. Wieme en 0. D'Hondt commissarissen, R. De
Mol penningmeester, E.H. De Backere proost en W. Patoor
dirigent en secretaris.
Het werd een jaar vol bruisende werkzaamheden. Wandel
concert te Gent (Maïsstraat), feestavond in Sint-Eligiuskring
door De Neerschelde en toneelbond " Durven ", ontvangst
ten huize van Mevr. Alice De Schrijver met 32 spelende leden,
inhuldiging van het nieuw gemeentehuis " Braemkasteel ",
concerten en begeleiding van kantates, maar vooral de feest
stoet met festival op 14 en 1 8 juli met concerten van de deelne
mende muziekmaatschappijen op zes verschillende kiosken.
Bij de inrichting van de stoet en het festival had de oud-leerlin
genbond van de Broederschool uit de Van Houttestraat een
belangrijk aandeel voor wat organisatie en ordedienst betrof.
De vroegere legerklaroenen werden vervangen door trom
petten en een leraar trommelaar werd aangesteld. Met een
dankmis in de kerk van Gentbrugge-Center, door de maat
schappij muzikaal opgeluisterd, en met een plechtige ont
vangst op het nieuw gemeentehuis werd dit jubeljaar afgeslo
ten.
Bij het begin van de tweede eeuw van het bestaan van " De
Neerschelde " kwamen meer muzikanten de maatschappij ver
voegen, en bij de aanstelling van voorzitter Persoons als burge
meester van Gentbrugge was het korps voltallig aanwezig
rond de aloude standaard. Verschillende concerten, ook te
Gent op de Kouter en in het Citadelpark, kwamen voor op
het programma, naast de traditionele uitvoeringen. Bij de pro
cessies waren er veertig uitvoerders. Voor de hofbouwmaat
schappij " Door de Bloem naar Veredeling " werd een concert
gespeeld in het Gemeentepark en De Neerschelde trad een
s.ans seizoen op met 35 man op het terrein van " La Gantoise "
(heden AA Gent), bij de voetbalwedstrijden en vergezelde
deze voetbalploeg ook naar Mechelen.
In 1948 werd door het gemeentebestuur een subsidie ver
leend van 6.000 fr. De traditie - het Zomerlief op te vrolijken werd hernomen, tal van concerten werden uitgevoerd, twee
processies en een ontvangst van Mgr. Callewaert in de L. Van
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Houttestraat werden opgeluisterd. Traden dit jaar tot het be
stuur toe : Pol Van Hecke en Ernest Vermeulen.
195 1 werd het jaar van de vereremerkten. Veertien leden
ontvingen een ereteken voor vele jaren dienst in de volkse
muziekmaatschappijen. Het waren : Ridder Gustave Le Fèvere
de T enhove, Hippoliet Persoons, Kamiel Van Speybroeck,
Robert De Mol, Jules Poppe, Hubert Van Sompel, Jules
Thienpont, Prosper Vandeputte, Jules Desaunois, Emanuël
Delmotte, Raymond Soetaert, Hubert Penning, Marcel
Patoor en André Wieme.
Vanaf 1 952 werd ook ieder jaar de Guldensporenherdenking
opgeluisterd in het Park van het Gemeentehuis, in de gemeen
telijke Meisjesschool in de Tweekapellenstraat of in de stede
lijke feestzaal in de Kerkstraat, tot in 1983 (een gevolg van de
fusie met Gent ?) geen toelage meer verleend werd voor de
aloude Gentbrugse muziekmaatschappij, en zij aldus uitge
schakeld werd bij de viering van onze Vlaams-Nationale hoog
dag.
Marcel Ongenae werd dan secretaris in vervanging van Hec
tor Cornil. Drie j aar later startte - op zijn voorstel - een perio
diek blad " Neerscheldegalmen " dat tot 1962 zou verschijnen
en waarmede ereleden en simpathisanten ingelicht werden
over alles wat de muziekmaatschappij aanbelangde. Ieder jaar
ging dan ook een Zang- en Muziekfeest door in de Katholieke
Vriendenkring, en soms een balavond in een of andere zaal op
het Arsenaal met het orkest T.R.O. (The Retlaw Orchestra),
soms ook een filmvoorstelling in een zaal van de Vredestraat.
Teneinde de muziekstudie bij de leden en de leerlingen te sti
muleren betaalde De Neerschelde het inschrijvingsrecht in de
Gentbrugse Muziekschool voor alle leden die zich daar wilden
bekwamen.
Bij de herdenking van het 1 10-jarig bestaan van de maat
schappij in 1956 werden trommels en klaroenen bevlagd met
de nieuwe Gentbrugse kleuren, geel en zwart. Het werd een
zeer actief jaar : naast de gewone diensten, concert in de
Gemeentelijke Meisjesschool, inhuldiging van Tuinwijk De
Warande, van de nieuw opgerichte Gemeentelijke Jongens
school, van de nieuwe lokalen in de Vrije Jongensschool van
de Van Houttestraat, dit laatste met concert en begeleiding
van de Van Ryswyckkantate, concerten te Gent in het Koning
Albertpark en in het Citadelpark.
Een zware slag trof nu " De Neerschelde " wanneer de
voorzitter G. Le Fèvere de Tenhove overleed. Gedurend
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jaren had hij de Muziekzaal in de Snoekstraat (thans Sint-Si
monstraat) gratis ter beschikking gesteld van de muziekmaat
schappij waaraan hij zo zeer gehecht was.
Als in 1957 " De Neerschelde " voor de tweede maal deel
nam aan de Provinciale Muziektornooien, waar zij zich voor
stelde in derde divisie, promoveerde zij zonder overgang, naar
eerste divisie, klassering die zij tot op heden behield in de
latere tornooien.
Het aantal concerten steeg in 1958 tot acht, de wandelcon
certen en optochten tot dertien. Jonkheer Joseph Le Fèvere de
Tenhove zette de familietraditie voort en aanvaardde, eind
1956 het erevoorzitterschap, ook Fernand Van Belle en Alfons
Snellaert kwamen in het bestuur, respectievelijk als onder
voorzitter en penningmeester, Gustaaf De Wilde als commis
saris en E.H. Van Hecke als proost. In de Muziekschool te
Gentbrugge behaalden de spelende leden van De Neerschelde
menige onderscheiding : zeven voor notenleer, vier voor klari
net, twee voor saxofoon, een voor tuba en een voor bombar
don.
Teneinde de bezittingen van de maatschappij veilig te stellen
werd in 1958 besloten de vorm van V.Z.W. (Vereniging Zon
der Winstoogmerk) aan te nemen. De statuten verschenen in
het Staatsblad van 27 juni onder nummer 2828, blz. 1077 en
vlg. Onder de nieuwe vorm werkte de maatschappij onverdro
ten verder ; menigvuldige diensten vulden het kalender van de
volgende jaren.
Wanneer in 1964 de Muziekzaal in de Koningin Astridstraat
(thans Sint-Simonstraat) werd afgebroken, was dit een van de
zwaarste beproevingen die De Neerschelde in de loop der
jaren had moeten doorstaan. Het repetitielokaal werd eerst
overgebracht naar een zaal in " Café Floralies " op de Brusselse
Steenweg en na een paar jaar naar café " Luna Park " gelegen
tegenover het voetbalstadion van A.A. Gent. Traagzaam maar
zeker verzwakte de maatschappij door de ontslagname van
sommige leden, en soms moesten er geweldige inspanningen
geleverd worden om de diensten behoorlijk te kunnen vervul
len. Dank aan de steunleden en de jaarlijkse toelage van het
gemeentebestuur kon het hoofd boven water gehouden wor
den.
In 1967 trad de maatschappij gekostumeerd op in de histori
sche stoet te Gentbrugge, ingericht ter gelegenheid van de her
denking " Honderd jaar Arsenaal Kermis ".
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Voor de viering van het 1 25-jarig bestaan van " De Neer
schelde ", werd weer beroep gedaan op een erecomité waarvan
deel uitmaakten : Minister van Staat A.E. De Schrijver, Prof.
Dr. P. Vanderlin �en, Leopold Block voorzitter van Racing
.
club Gent, Mastelmck voorzitter
van A.A. Gent, notaris Carl
De Cordier, de plaatselijke pastoors E.H. Verroken en E.H.
De Groeve, en het schepencollege vertegenwoordigd door
Mter F. Van Belle. Het gemeentebestuur steunde met ·een toe
lage van 20.000 frank.
Een nieuw vaandel, bekostigd door de ereleden, werd aan
geschaft, en de oude standaard en al de verworven medailles een honderdtal - werden ter bewaring aan het gemeentebe
stuur aangeboden, die het Heemkundig Genootschap " Gent
brugge en Land van Rode " verzocht voor de conservatie van
deze waardevolle stukken te willen zorgen.
Deze herdenking ging gepaard met het uitvoeren van con
certen in het gemeentelijk park, in het Luna Park en in het
Middenstandshuis, (thans Kouterhof), met de vlaggewijding in
de Sint-Eligiuskerk, met een plechtige H. Mis opgeluisterd
door de harmonie, en besloten met een feestmaal in de zaal
" Luna Park ". Ook werd een luisterrijk gratis bal aan de
bevolking aangeboden in de Gemeentelijke Feestzaal van de
Kerkstraat, met het orkest " The Friends ".
Werd in 1 969 nog opgetreden met veertig spelende leden,
het j aar nadien moest de maatschappij deelnemen aan de Pro
vinciale tornooien met slechts zevenentwintig muzikanten.
Niettegenstaande deze handicap klasseerde zij zich weer in
eerste divisie.
De volgende jaren schommelde het aantal uitvoerende leden
tussen 25 en 32 ; de herhalingen werden steeds minder bijge
woond - gemiddeld tien aanwezigen per repetitie - zodat het
bestuur sommige aangevraagde diensten niet dierf aanvaarden.
Na de ontslagname (om gezondheidsredenen) van voorzitter
Persoons die zich steeds geweldig had ingespannen om de
maatschappij op een hoog peil te houden, had Alfons Snellaert
het bestuur op zich genomen, maar reeds na een paar jaren
trof " De Neerschelde " wederom een zware slag bij het over
lijden van de ijvervolle dd. voorzitter. Toen werd Oscar
D'Hondt door het bestuur verzocht de taak van dd. voorzitter
op zich te nemen. In deze periode werd de heer George De
Baets aangesteld als secretaris.
In de Gemeentelijke Feestzaal had in 1975 een Emiel Hull broeckherdenking plaats door " De Neerschelde " in arn n98
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werking met de Gentbrugse Zangvereniging, die de volgende
jaren - bij de viering van het Guldensporenfeest - uitgroeide tot
samenwerking van alle Gentbrugse koren. Dit jaar werd de
Arsenaalkermis opgeluisterd, een kunstconcert uitgevoerd in
het Gemeentelijk Park, en een optocht gespeeld voor de
N.S.B. Gentbrugge-Ledeberg.
Het volgend jaar kende weinig activiteiten. Dit was vooral te
wijten aan het feit dat steeds minder leden bij de repetities
opkwamen ; slechts elf leden hadden in de loop van het j aar
meer dan tien herhalingen bijgewoond, wat dirigent en be
stuur voor heel wat problemen - ook van financiële aard plaatste.
Ook 1977 was weinig bemoedigend. Van 1 juli tot half sep
tember werd alle bedrijvigheid stopgezet. Er werd dan beslo
ten, gezien de moeilijke omstandigheden waarin de maat
schappij op het Arsenaal moest werken (ongezellig lokaal e.a.)
weer naar een lokaal op het Center uit te zien. De Bovenzaal
van het Kouterhof - Gentbruggekouter 5 - werd vanaf 1
november als repetitielokaal in gebruik genomen, om na een
jaar naar de benedenzaal te verhuizen, waar sindsdien de
herhalingen iedere dinsdagavond vanaf 19 .45 uur plaatsvinden,
en waar ook de ereleden vrije toegang hebben.
Geleidelijk namen weggebleven spelende leden weer hun
plaats aan de " pupiter " in, met als gevolg, niet alleen stijging
van het ledental, maar vooral van het peil der uitvoeringen,
zodat weer volwaardig kon geconcerteerd worden.
Wederom kon nu regelmatig worden opgetreden ; zo richt
De Neerschelde ieder jaar zelf een concert in, in de feestzaal
van de Kerkstraat, verzorgt een gedêelte van de Guldensporen
herdenking soms samen met andere culturele verenigingen,
speelt een paar concerten te Gent, en sedert jaren is het feest
comité van de wijk Moscou te Gentbrugge een trouwe
opdrachtgever voor een kunstconcert op de wijk. Door voor
noemde activiteiten, door de . toelage van het stadsbestuur,
door de bijdrage van de bescherm- en ereleden, door de goede
wil en de muzikaliteit van de uitvoerende leden en door een
verjongd bestuur geleid, was de muziekmaatschappij in 198 1
weer volkomen op dreef. De herhalingen werden veelvuldiger
bijgewoond - zodat muziekpupiters moesten worden bijge
kocht - en ook het aantal uitvoeringen nam toe : een zestal
concerten w.o. een religieusconcert in de kerk van de Oude
Barreel te Sint-Amandsberg, het opluisteren van twee EuchaLand van Rode Jaarboek 1983
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ristievieringen in de kerk van Gentbrugge-Center, en een drie
tal andere uitvoeringen, vulden het programma.
O?k 1 982 zag de activiteiten aangroeien. Bij het begin van
het J aar werd Albert Van Hulle aangesteld als hulpdirigent. In
de loop van dit jaar werden zes concerten uitgevoerd : het jaar
lijks lenteconcert in de Stedelijke Feestzaal ; de Guldensporen
herdenking ; twee concerten op de Kouter te Gent, een ter
gelegenheid van de Kouterhoffeesten te Gentbrugge, en een
voor het Feestcomité van de wijk Moscou, te Gentbrugge.
Op 7 november had in de Feestzaal een concert plaats als af
scheid van dirigent Walter Patoor, waar de taak van muziek
chef overgedragen werd aan Albert Van Hulle, die sindsdien
de artistieke leiding op zich neemt. Het bestuur verkoos de
aftredende dirigent als nieuwe voorzitter,_in vervanging van de
heer Oscar D'Hondt die op eigen aanvraag eervol ontslag
kreeg als dienstdoende voorzitter.
Dit jaar ( 1983) zijn ook de vooruitzichten zeer bemoedi
gend. Twee stadsconcerten : een op de Kouter en een in het
Citadelpark ; het jaarlijks lenteconcert in de feestzaal ; een
openluchtconcert in het Sint-Gregorius Instituut van de Broe
ders van Liefde te Gentbrugge en een in het Kouterhof;
optocht en concert voor de Dekenij Gentbrugge-Noord, en
het traditioneel concert voor het feestcomité van de wijk Mos
cou. Gewoontegetrouw moest ook de Guldensporenherden
king opgeluisterd worden, doch door gebrek aan toelage van
wege het stadsbestuur werd deze afgelast en aldus de traditie
afgebroken.
Vermelden wij tot slot nog het feit dat alle bestuursposten
volledig onbezoldigd zijn, en dat V.Z.W. Kouterhof haar loka
len gratis ter beschikking stelt voor de herhalingen. In deze
voorwaarden mag de Koninklijke Muziekmaatschappij De
Neerschelde, die thans een dertigtal goed spelende leden telt en
een aantal trouwe bescherm- en ereleden, zeker de toekomst
weer hoopvol en betrouwvol tegemoet zien, en stevenen naar
haar 140ste bestaansjaar.
Mochten meer en meer Gentbruggenaars beseffen wat de
Gentbrugse muziekverenigin g voor hun gemeente en voor de
volksgemeenschap heeft betek end en nog steeds betekent e�
ijveren voor het behoud van onze oudste cultuurmaatschapplJ
van Gentbrugge, haar hun milde steun verlenen en aldu het
voortbestaan ervan verzekeren.
Walter Patoor.
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LIJST DER HERINNERINGSMEDAILLES
(Tekst en figuur op voor- en achterzijde)
1. 16.06. 1848 - Festival de la Cité de Gand - Med. d'honneur donnée par
A ne Van den Thoren.
2. 27.08. 1848 - Festival te Synghem - Aen de Maetschappij de Neerschelde
van Gentbrugge.
3. 24.08. 185 1 - Toonkundig Feest van Aeltre - Praelrijkste intrede, lste
prtJS.
4. 1852 - Concours communes rurales - 1r Prix - Ville de Gand Société de
Fanfares amateurs.
5. 1852 - Souvenir du concours donné par la Soc. des Fanfares Amateurs,
Gand.
6. 27.08. 1854 - Festival te Synghem - Aen de Fanfaren, Gendbrugge.
7. 26.07. 1857 - Soc. les Fanfares S. Cecile d'Evergem - Festival donné en
commémoration du 25e anniversaire de S.M. le roi Leopold.
8. 26.07. 1857 - Société des Fanfares S. Cecile d'Evergem - Pour la plus
belle tenue. Festival donné en commémoration du 25e anniversaire de
S.M. le roi Leopold.
9. 30.08. 1857 - Festival - Soc. les Fanfares amateurs de Melle.
10. Festival 1858 - Les Fanfares Concorde de Ledeberg.
1 1 . 1 1 .07. 1858 - Grand Festival de Gand - Tenue militaire.
12. 1 1 .07. 1858 - Grand Festival de Gand - Hotel de ville de Gand.
1 3 . 1 7. junij 1860 - Taelminnend Gezelschap van Gent - Aen den heer
Claeys, Voorzitter der Fanfare-Maetschappij van Gentbrugge, uit
erkentenis opgedragen 1 juny 1860.
14. Fête Communale 29 en 30 juin 1862 - Concours de Chant d'Ensemble
et d'harmonie militaire - Ville de Lille.
15. 30 juin 1862 - Grand Concours de Lille - 1r Prix à l'unanimité aux Fanfares de Gentbrugge - Ville de Lille.
16. 13 juillet 1862 - Festival de Gand - Tenue militaire.
17. 2 augustus 1863 - Concordia Ledeber g Festival.
18. 1863 - Festival d' Audenarde - Hotel de ville d' Audenarde.
19. 28 en 29 août 1864 - Ville d'Arras. Concours musical - 1r Prix de Belle
tenue militaire, Gendbrug ge.
20. 28 en 29 août 1864 - Ville d'Arras. 2e Prix d'exécution - Fanfares Gend
brug�e. Concours musical.
2 1 . 6 aout 1865 - Festival Ieper - Prix tenue militaire.
22. 1866 - Société Ste Cecilia - Festival de Beveren - Leopold II, roi des Belges.
23. 1866 - Grand Festival de Ville de Gand - Meilleure tenue militaire.
24. 1866 - Ville de Gand - Grand Festival 1866.
25. 1867 - Uit dankbaarheid, de gemeente Heusden - 25-jarige Jubelfeest.
26. 1868 - Grand Festival de la Ville de Gand - Meilleure tenue militaire.
27. 1868 - Grand Festival 1868 - Ville de Gand.
28. 1868 - Inhuldiging der brug van Melle - Festival 2 augusti 1868.
29. 1868 - Festival Ledeberg - Concordia vriendenkring.
30. 18 july 1869 - Festival Meirelbeke - Gendbrugge De Neerschelde.
3 1 . 1869 - Festival Deynze - Fanfaren St. Cecilia 1869 - Schoonste intrede.
32. 1870 - Fête communale de Gand le 10 juillet 1870 - Grand Festival Inter
national d'harmonie et de fanfares - Leopold II, roi des Belges.
33. 1870 - id.
34. 187 1 - Openingsfeesten des ijzerenwegs te Bassevelde - Festival 18 juni.
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35. 1871 - id.
36. 1872 - Fête septennale - Société d' Amateurs - 18 août 1872 - Concours
International de musique d'harmonie et de fanfares - Ville de Huy.
37. 1872 - id.
38. 1872 - id. (kleiner formaat)
39. 16 juni 1872 - 50-jarig Jubelfeest burggraaf H. Vilain XIIII, burgemees
ter van Wetteren.
40. 12 mei 1874 - Scheldegalm Meirelbeke - Leopold II, roi des Belges.
4 1 . 23 août 1874 - La Ville de Termonde à la Société royale des fanfares de
Gentbrugge - Leopold II, roi de Belges.
42. 1874 - Commune de Ledeberg - La plus belle tenue militaire.
43. 12 mei 1874 - 25-jarig kroningfeest van Z.M. Willem III.
44. 1875 - Stad St.-Nicolaas - Kermisfeest 1875.
45. 8 juli 1877 - Mij Verenigde Werklieden - Festival van Gent - Leopold II,
koning der Belgen. (2 medailles)
46. 2 1 7ber 1877 - Gemeente Wetteren - Festival voor harmonie- en fanfarenmaatschappijen.
47. 23 sept. 1877 - Orphéon Gantois - Festival.
48. 1878 - Commune de Ledeberg - Festival 18 août 1878.
49. 1878 - id. lr Prix de drapeau.
50. 188 1 - Société royale des Ouvriers réunis. Gand - Festival 1 1 sept. 188 1 .
5 1. 1882 - Commune de Ledeberg - Festival 3 sept. 1882.
52. 1882 - Kon. Maatsch. De Neerschelde - Gendbrugge - Festival 4 juni Leopold II, koning der Belgen.
53. 1882 - Van Crombrugghe's Genootschap 1857-1882 - 25-jarig jubelfeest
9 juli 1882 - Stad Gent .
54. 1883 - Festival van 2 sept . 1883 - Inhuldiging van het nieuw Gemeente
huis St.-Amandsberg.
55. 1885 - Sint-Nicolaas.
56. 1886 - Orphéon Gantois - Festival du 30 mai 1886 - " Endurer pour
durer " .
57. 1886 - médaille commémorative - Concert 25 juillet 1886 Ledeberg.
Société de fanfares Arbeid en Vreugde Arsenal Gendbrugge.
58. 1886 - Gemeentefestival van Beveren-Waes met medewerk. der Harm.
Maatschappij Ste Cecilia - 1 augustus 1886.
59. 1887 - Société La Persévérance. Concours International d'harmonie et
de fanfares - 1r Division - 2e Prix Malines - Schild van Mechelen.
60. 1887 - Grand concours international organisé par la société " Persévérance " 1887 Malines - Schild van Mechelen.
6 1. 1887 - Festival 4 sept. 1887 - Gemeente Ledeberg.
62. 1887 - Festival Wichelen 1 1 7ber 1887 - " L'Union fait la Force ".
63. 1888 - Gemeente Ledeberg - 50-jarig jubelfeest der Eendracht, Festival
van 10 en 17 juni 1888 " L'Union fait la Force ".
64. 1888 - 50-jarig jubelfeest - Koormaatschappij De Eendracht 1838-1888
Ledeberg - " L'Union fait la Force ".
65. 189 1 - Gemeente Gendbrugge - Ed. Block, burgemeester - Fe tival 2 en
9 aug. 189 1 - Wapenschild Gendbrugge.
66. 189 1 - L'Orphéon Gantois - Festival Gand 13 sept. 189 1 - " L'Union fait
la Force ".
67. 1893 - 25-jarig jubelfeest Laurentskring de Vrijheidsliefde Gent - F ti
val 9 juli 1868- 1893.
68. 1894 - Gemeente Ledeberg - Festival 13 en 14 mei 1894.
-
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69. 1894 - Témoignage de reconnaissance offert à la société royale de fanfa
res De Neerschelde par la Société royale d'Escrime Jeanne D' Are. Gand
1869-1894 - Leopold II, koning der Belgen.
70. 1895 - Melle, Festival 6 Augusti 1895 - Leopold II, koning der Belgen.
7 1 . 1896 - Festival International - Ville de Blankenberghe (met wapen
schild).
72. 1896 - Inhuldiging van het nieuw Patroonschap van St.-J an Baptist.
Gent 8 sept. 1896 - Muziek- en Zangfestival - Leopold II, koning der
Belgen.
73. 1897 - Vriendschap en Verdraagzaamheid - Ledeberg 1847- 1897. Bol
dersmaatschappij - Leopold Il, koning der Belgen.
74. 1897 - Fanfaren Destelbergen - Jubelfeest 25 juli 1897 - Leopold II,
koning der Belgen.
75. 1898 - Gentsche Kermis, 17 juli 1898 - Wijkfeest van Ste Anna
-" L'Union fait la Force " .
76. 1898 - Festival Langestraat - Gemeente Ledeberg, 14 augustus.
77. 1899 - Provinciale Tentoonstelling van Oost-Vlaanderen - Gent 1899 Erkentelij k aandenken.
Exposition Provinciale de la Flandre Orientale - Gand 1899 - Témoig
nage de reconnaissance - Maagd van Gent.
78. 1900 - Gemeente Ledeberg - Wijk Hundelgemsche steenweg 18 augus
tus 1900 - Wapenschild van België.
79. 190 1 - Gemeente Melle, Festival 19 mei 190 1 - Leopold II, koning der
Belgen.
80. 1901 - Gemeente Ledeberg - Wijk Hundelgemsche steenweg en Binnen
weg - Festival 18 oogst 1901 - Leopold II, koning der Belgen.
8 1. 190 1 - Vlaanderen's Zonen en Herbergiersbond, Heirniswijk Gent Festival 29 september 190 1 - Wapenschild van België.
82. 1902 - Stad Gent. Plechtige intrede van hunne Koninkl. Hoogheden
Prins en Prinses Albrecht van België, 20 juli 1902. Ville de Gand " Fides et Amor ".
83. 1903 - Wielrijdersbond Gentbrugge - Inhuldiging vaandel, 24 mei 1903 " Gentse Leeuw ".
84. 1903 - Heusden bij Gent. Fanfarenmaatschappij St.-Cecilia - Festival
van 7 juni 1903 - Leopold II, roi des Belges.
85. 1903 - Bond der Neringdoenden Stad Gent. Dok Festival 14 juni Wapenschild van Gent.
86. 1903 - Katholieke Vereniging Ledeberg - Muziekfeest 13 sept. - " Aure
ool H. Cecilia ".
87. 1904 - Parochie Ste Coleta - Eerwaarde Heer Pastoor - Patroonschap
Vaandelfeest . Gent, 15 mei 1904 - Jubelfeest - " L'Union fait la Force ".
88. 1906 - Oud-Soldatenbond 1906 Gendbrugge - " Leopoldus II, koning
der Belgen " .
8 9 . 1903 - Société royale des Mélomanes. Souvenir - " L'Union fait l a
Force " - " Leopold II, roi des Belges " .
90. 1908 - 1858- 1908 - 50-jarig jubelfeest van den Mariakring. Gent, 2 0 september 1908 - Leopold II, koning der Belgen.
.
9 1 . 1910 - St.-Denijs-Westrem - Festival 5 juni 1910 - Albert, roi des Belges.
92. 1910 - Royaume de Belgique - Exposition Universelle de Bruxelles 19 10
- Festival permanent.
93. 1910 - Gemeente Sleydinge - Festival 12 juni 19 10 - Koning Albrecht I,
koning der Belgen.
94. Willems Mannenkoor, Gent (zonder j aartal).
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