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Een Merovingische pot van 
Balegem-Kattenberg 

INLEIDING. 

Tijdens de noodopgravingen op het terrein van het vroegere vlieg
veld van Sint-Denijs-Westrem in de loop van 1986 kregen we 
regelmatig het geïnteresseerde bezoek van aannemers, mensen 
van "Openbare Werken", arbeiders, ingenieurs e.a. die om de een 
of andere reden betrokken waren bij de aanleg van de Expo-hal
len. Eén van hen bracht op een dag ter sprake dat hij thuis een pot 
had die wel eens interessant zou kunnen zijn. Aangezien wij op 
dat moment een historisch-landschappelijke studie maakten over 
het gebied (1 )  werd het onderzoek ervan aan ons toegewezen. 

VONDSTOMSTANDIGHEDEN 

De pot werd in het jaar 1963 in de gemeente Balegem gevonden 
door de Heer G. Van Immerzele, tijdens het graven van een put 
voor een mazouttank achter zijn huis. 

Het stuk werd opgemerkt nadat men er met de spade op was 
gestoten - de beschadiging daarvan is nog steeds merkbaar. 
Behalve deze pot zouden nog meerdere andere ceramiekfragmen
ten aan het daglicht zijn gekomen en zou er nog een andere pot 
zijn gevonden die helemaal verbrijzeld was. Eventuele grondspo
ren of stukken metaal werden niet opgemerkt. 

Momenteel is het stuk het eigendom van de Heer H. Veeckman, 
wonende in de Cameliastraat 15  te 92 19 Gentbrugge (2). 

DE VINDPLAATS 

Balegem, sinds de fusies behorende tot Oosterzele, is een dorp 
gelegen in Oost-Vlaanderen dat wordt afgewaterd door de Molen
beek die binnen het stroomgebied van de beneden-Schelde valt 
(fig. 1). 

De geografische situering van de vindplaats is nagenoeg exact te 
localiseren. Deze situeert zich, volgens de coördinaten van Lam
bert, op 109,71 1 79,36 (3) .  Het huis waarachter deze pot werd ont-
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1. Situering van Balegem. 
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dekt, bevindt zich in de Kattenberg en draagt het nummer 30. 
Deze plaats is gelegen op een 500-tal meter ten zuid-oosten van de 
kerk, vlakbij de weg die Balegem met Oosterzele verbindt. 

Kadastraal is het perceel terug te vinden onder het nummer Bale
gem, sectie B, nr. 432 e. De vindplaats situeert zich aan de noord
zijde van het perceel tussen de hoek van het huis en de stalling (fig. 
2). 
Aangezien de vindplaats zich binnen een bouwperceel van een 
huis situeert is er heden ten dage nog weinig van te merken. Het 
perceel ten noorden ervan is als weide in gebruik, terwijl de ove
rige belendende percelen ofwel een boomgaard herbergen ofwel 
bouwpercelen zijn. 

GEOGRAFISCHE EN BODEMKUNDIGE SITUERING 

De vindplaats is gelegen op de helling ten oosten van de Molen
beek, die behoort tot het stroomgebied van de beneden-Scheld . 
Zij situeert zich op de flank van de Kattenberg die een uitlop r 
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2. Situering van de vindplaats op de percelering, naar de recente kadasterkaart. 

vormt van de helling naar de hoger gelegen Balegemberg. Deze 
Kattenberg kent aan de west- en de noordzijde een eerder steile 
helling ten gevolge van de begrenzing door de Molenbeek respec
tievelijk Dorpsbeek, terwij l de zuidzijde veel geleidelijker afzakt 
naar een vochtige depressie en de oostzijde aansluit bij de Bale
gemberg. De hoogte van de Kattenberg bedraagt op zijn top, ter 
hoogte van de molen, + 55 m O.P., terwij l  de vindplaats zich op 
+ 50 m O.P. situeert (fig. 3) (4). 

De bodemgesteldheid (5) op de top wordt gekenmerkt door dag
zomend tertiair, bestaande uit lemig-zandige en zandlemige 
droge gronden (Sbx, sLbx) (fig. 4). Waarschijnlijk betreft het hier 
Paniseliaan waarbij de veel voorkomende keien kenmerkend zijn. 
De flanken bestaan hoofdzakelijk uit droog, zandlemig materiaal 
(Lba, sLbc), plaatselijk met colluviale vlekken (Lbp, Lep). Het is 
op een dergelijke droge lemige grond dat de vondst zich situeert 
(Lba). De top van de Kattenberg is gedeeltelijk verstoord door een 
afgraving. 

Op gemeentelijk niveau vormt de Molenbeek zowel qua bodem
gesteldheid als qua topografie een opvallende grens. Het gebied 
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3. Situering van de vindplaats op de stafkaart, met aanduiding van de hoogtelijnen en enige 
topon_iemen. 

ten westen ervan is tamelijk vlak en zakt zeer geleidelijk  af naar d 
Molenbeek. Slechts vlak bij de beek vertoont het een korte teil
rand. Voor wat de bodemgesteldheid betreft, be taat zij hoofdz -
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4. Situering van de vindplaats ten opzichte van de belangrijkste soorten bodems. 
(Voor lijs1 der ajkoningen zie blz. 20). 

kelijk uit lemig materiaal met stuwwatergronden. De oostzijde 
daarentegen is veel golvender en stijgt tamelijk snel naar de Bale
gemberg waar de Bartoonklei dagzoomt. De hoogteverschillen 
zijn er veel opvallender en de steilrand met de Molenbeek ver
loopt veel abrupter. De gronden zijn er veel droger en bestaan 
hoofdzakelijk uit lemig-zand en zandleem. 

BESCHRlNING 

Het betreft een vrij dunwandige, biconische pot die waarschijlijk 
onder de hals is afgebroken. Aan de draaisporen aan de binnen
zijde is duidelijk te zien dat hij op de draaischijf werd vervaardigd . 
De klei is van een grijsbruine kleur en is verschraald (6) met bro
kjes natuursteen van wisselende grootte (meestal + 1 mm diame
ter met uitschieters tot het dubbele), enige brokjes witte kiezel van 
grotere afmetingen (van 2 mm tot 5 mm diameter) en waarschijn
lijk ook organisch materiaal waarvan de sporen in negatief aan de 
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buitenzijde nog zichtbaar zijn. De bakking is tamelijk hard te noe
men. De buitenwand is plaatselijk gecraqueleerd tot zelfs verschil
ferd. 

Op de schouder is de pot versierd met een radstempelband die in 
ongeveer zes omlopen van de knik naar boven toe spiraalt. De rad
stempelband bestaat uit verticale groefjes van + 3,2 mm hoogte 
(7), door Böhner tandradband genoemd (8). Op de bovenzijde, 
vlak onder de breuk, is nog net een aanzet van een ondiepe groef 
merkbaar die waarschijnlijk de overgang naar de hals vormde. De 
overigens dunne bodem is lichtjes concaaf. 

De bewaarde hoogte bedraagt 1 1 1  mm, de maximum breedte 147 
mm en de diameter van de bodem + 65 mm. 

Er dient op gewezen dat de pot lichtjes scheefgezakt is waardoor 
de knik zich aan de ene zijde hoger situeert (63,5 mm) dan aan de 
andere zijde (56,5 mm). De bodem is daardoor ook enigszins 
veranderd tot een eivorm terwij l  de oorspronkelijke diameter+ 57 
mm moet hebben bedragen. Deze vervorming heeft waarschijn
lijk  plaats gegrepen op het moment dat men de pas vervaardigde 
pot vanaf de draaischijf naar de droogplaats heeft overgebracht. 
Argumenten die deze hypothese steunen zijn vingerindrukken die 
op de twee zijden van de pot zichtbaar zijn (fig. 7). Het betreft twee 
quasi diametraal staande horizontale instulpingen (fig. 5). Zij zijn 
vermoedelijk veroorzaakt doordat men de pas vervaardigde pot 
met de twee wijsvingers heeft opgetild om hem dan een beetje 
onhandig neer te zetten, waardoor hij verder scheef is gezakt. 

Het ontbreken van de hals en de rand van de pot laat niet toe om 
de exacte verhouding tussen de hoogte en de diameter van de ope
ning te bepalen. De bewaringstoestand suggereert wel een type 
met een kleinere mondopening en een grotere hoogte. Blijkt onze 
interpretatie van de halsaanzet juist te zijn, dan kan men afleiden 
dat de schouder iets kleinere afmetingen kent dan de buik. 

VERGELIJKING EN DATERING 

Voor de vergelijking met andere vondsten is er slechts overgegaan 
tot een oppervlakkig onderzoek, dat in hoofdzaak tot enige tan
daardwerken is beperkt gebleven. 

Volgens de typologie van Böhner menen wij de pot te mogen kl -
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5. Tekening van de pot. 

�-·!: 
. . "lï'""'/11111 lllllllllllllllll)l llHI wl 

IJl llJ IJ lll Il l lll Il l lfl U Il IU Il ll Il ll I 
lllllllUH 1 lW IHii"IJJ lliflJl lll/111 J Il! 

llllllll llll lll Il 1111111111tl11Il11111/IJ 11111 
llllllUlll l lillllillili i il lll llll l l Il l llll Il l l l Il 11 
·' �� ��:.'.� �· !:!�·.'.�.'!!! !·'. I l"� ; ," • ·· . ·: •• • 

· . . . ·: .·· 
.. . · 

. . · . 
. ":· . · . . . .  ; 

;." 

seren onder het type B 1 b, een slanke "Knickwandtopf' met een 
schouder die van kleinere afmetingen is aan de bovenwand (9). B ij 
deze types is een tandradversiering bekend. Globaal komen zij 
volgens de auteur reeds voor vanafStufe III (525-600) maar zijn zij 
vooral algemeen verspreid in Stufe IV (600-700) ( 10). 

Ongetwijfeld behoort deze biconische pot in de categorie van eng
mondige potten thuis (1 1) .  

In het nabijgelegen grafveld van Beerlegem is slechts één exem
plaar gevonden dat een benaderende vergel ijking qua vorm kan 
doorstaan, ook al zijn de afmetingen iets geringer. Het betreft een 
biconische pot gevonden in graf 1 67 (12) .  Dit grafveld wordt 
hoofdzakelijk  tot de 7 de eeuw gerekend, met uitzondering van 
enige schaarse bijzettingen die in de 6de eeuw zouden thuishoren 
(13). 

Het Merovingisch grafveld van Velzeke dat zich eveneens in de 
onmiddellijke omgeving situeert levert geen enkel stuk op waar
mee deze pot te vergelijken valt ( 1 4) .  

De Merovingische begraafplaats, die in het begin van deze eeuw 
werd blootgelegd bij de aanleg van de havenuitbreiding in Gent
Port-Arthur, kent wel soortgel ijk materiaal. Eén exemplaar is, 
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6. Overzichtsfoto van de pot. 

- 1 

7. Overzichtsfoto met aanduiding van de vingerindrukken. 
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zowel wat de vorm als de versiering betreft, sterk gelijkend op het 
stuk uit Balegem. Het is een biconische pot met een tandradstem
pelversiering die zesmaal spiraalvormig omloopt, waarvan ver
moed wordt dat hij thuishoort in de tweede helft van de 6de of in 
de 7de eeuw ( 15). Een soortgelijke versiering werd er ook nog op 
een andere pot gevonden ( 16). 

Het grafveld van Sint-Gillis-Dendermonde leverde eveneens een 
exemplaar op dat tot dezelfde categorie mag worden gerekend, 
zowel qua vorm als versiering, en dat in de eerste helft van de 7 de 
eeuw wordt gedateerd ( 17). Spiraalvormig omlopende tandrad
stempelversieringen werden nog op minstens een viertal andere 
potten aangetroffen (18). 

Meer in het zuiden van Henegouwen, meer bepaald in de vallei 
van de Haine, zijn op meerdere plaatsen uitgestrekte grafvelden 
aan het daglicht gekomen waarvan ook enig vergelijkingsmate
riaal voorhanden is. Zo is in het grafveld van Haine-Saint-Paul een 
pot gevonden die nagenoeg identisch is van vorm en versiering als 
deze die het onderwerp van dit artikel uitmaakt ( 19). Deze necro
pool wordt gekenmerkt door inhumaties uit de tweede helft van 
de 6de en vooral uit de 7de eeuw (20). In een graf uit de 7de eeuw 
uit Tertre werd, naast een lanspunt, nog een soortgelijke pot 
gevonden (21) .  Verder leverden de necropolen van Ciply, Nimy 
en Maurage eveneens bruikbare vergelijkingsstukken op. 

Uit wat voorafgaat blijkt duidelijk dat de pot van Balegem geen op 
zich staand fenomeen is. Zowel voor wat de vorm als de versiering 
betreft, zijn vergelijkbare stukken te vinden in een vrij grote regio. 
Alhoewel sommige van de vermelde grafvelden reeds van in de 
5de eeuw in gebruik zijn, blijkt alle soortgelijke ceramiek uit gra
ven afkomstig te zijn die mogelij k in de late 6de eeuw maar hoofd
zakelijk in de 7 de eeuw thuishoren, wat ons meteen een relatieve 
datering bezorgt. 

INTERPRETATIE 

Het lijkt waarschijnlijk dat deze pot uit een inhumatiegraf afkom
stig is. Voor deze veronderstelling kan enerzijds gesteund worden 
op de quasi volledige bewaringstoestand, iets wat meestal slechts 
voorkomt bij grafgiften (22), anderzijds op het feit dat het hoofdza
kelijk grafvelden zijn die voor deze periode aan het daglicht 
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8. Detailopname van de versiering. 

komen. Bovendien vormen dergelijke biconische potten de 
hoofdmoot van de grafveldenceramiek in onze streken. Dat het 
lijkbegraving betreft, mag geconcludeerd worden uit het feit dat 
de ooggetuigen geen melding maken van enigerlei verbrandings
sporen; dergelijke brandresten zij n  door het pakket zwarte as 
meestal duidelijk  herkenbaar. Bovendien is inhumatie in de 
Merovingische periode bij ons de meest verspreide vorm van 
begraving (23). 

Over de vraag hoe groot dit grafveld is en tot hoever het zich pre
cies uitstrekt, kunnen wij vooralsnog geen uitsluitsel geven. Van 
zowel de Molenstraat als de Kattenberg mag verondersteld wor
den dat zij straten zij n  die reeds vrij vroeg bestonden. Niet alleen 
zijn het beide gedeeltelijk holle wegen, zij zijn tevens op de oudste 
kaarten van Balegem terug te vinden (24). De Kattenberg vormt 
trouwens de vroegere verbinding tussen het dorpscentrum van 
Balegem en het gehucht Hissegem. Of zij in de 7 de eeuw reeds 
bestonden, is evenwel niet uit te maken alhoewel lang niet onmo
gelijk, zodat zij eventueel als begrenzing kunnen beschouwd wor
den. Een gedetailleerder onderzoek ter p laatse zal daarover echter 
pas duidelijkheid kunnen brengen. 

Een tweede vraag die men zich stelt is waar men ongeveer d 
nederzetting uit die tijd mag verwachten. Traditioneel zoekt m n 
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9. Detailopname van de versiering. 

deze onder de woonkern van de huidige dorpen wat hier in Bale
gem evenmin onwaarschijnlijk lijkt. De meest aangewezen plaats 
is bovenop de droge steilrand, vlak aan het alluvium van de 
Molenbeek, ergens tussen de Dorpsbeek en het gehucht Bechem 
(fig. 3). De afstand tot het grafveld bedraagt nauwelijks 200 m en 
de fysische gesteldheid -droge grond om op te wonen en water 
vlakbij - was uitstekend geschikt voor een nederzetting. 
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Voor de toponymisten wijzen wij op de ingaheim-naam van Bale
gem, wat op een Frankische oorsprong zou wijzen (25), een hypo
these die door deze vondst ondersteund lijkt. Dergelijke gem
namen komen in de onmiddellijke omgeving veelvuldig voor 
zoals in Hissegem, Rooigem en misschien ook in Bechem en in 
Vrij hem. Tenslotte willen wij ook de naam "Kattenberg" niet ver
geten waarbij vooral het voorkomen van "kat" in een toponiem 
dikwijls wijst op archeologische vondsten. Zo is op de plaats "Kat
tenbos" te Lommel een grafveld uit de vroege en late ijzertijd gesi
tueerd (26), bevindt er zich op een andere "Kattenberg" bij Berg
eijck een begraafplaats uit de middenbronstijd  (27) en dichter b ij 
huis te Laarne zou het "Goed te Cattenay" ook vondsten vanaf de 
prehistorie tot de middeleeuwen herbergen (28). 

Slechts een exhaustieve prospectie in combinatie met enige proef
opgravingen, ondersteund door een streekonderzoek op langere 
termij n, zullen een beter inzicht kunnen verstrekken in de occupa
tiegeschiedenis van Balegem tijdens de Merovingische periode. 

DE VONDST IN REGIONAAL PERSPECTIEF 

De vondst van Merovingische ceramiek vormt in Zuid-Oost
Vlaanderen geen alleenstaand geval. In de meer of minder directe 
omgeving situeren zich een aantal vindplaatsen waarvan het 
grootste deel grafvelden zijn. Dit vormt op zich geen uitzondering 
aangezien totnogtoe, op enige schaarse uitzonderingen na, nog 
bijna geen nederzettingen zijn onderzocht. De hoofdoorzaak hier
van is te vinden in het feit dat de Merovingische nederzettingen 
waarschijnlijk  dikwij ls de kernen vormden waaruit onze huidige 
dorpen zijn gegroeid, zodat zij momenteel bijna allemaal volledig 
overbouwd zijn. Terloops dient ook opgemerkt dat in de grafvel
den de bijgaven meestal volledige stukken betreffen, terwijl  in de 
nederzettingen slechts scherven en bodemverkleuringen te zien 
zijn - een factor die de herkenbaarheid van laatstgenoemde groep 
zeker niet in de hand werkt. Om de vicieuze cirkel te sluiten is de 
nederzettingsceramiek, die verschilt van die van de grafvelden 
slecht gekend juist doordat er zo weinig Merovingische bewo
ningssites zijn opgegraven. 

Ten opzichte van het overige deel van Oost-Vlaanderen i het 
zuidoosten vrij goed bedeeld met gekende Merovingi che vond-
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JO. Overzichtskaart met de voornaamste Merovingische vondsten in de regio. 
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sten en bevestigt dit grafveld te Balegem enkel de Merovingische 
aanwezigheid in deze regio (fig. 10). Binnen een straal van 10 km 
situeren zich niet minder dan 5 andere grafvelden, wat toch wel 
een intensieve bewoning laat vermoeden. De talrijke "-gem" -
namen in de buurt, die volgens toponymisten (29) teruggaan tot 
een Germaanse oorsprong, suggereren trouwens nog tal van 
andere nederzettingen. 

Het gekendste voorbeeld is ongetwijfeld het grafveld van Beerle
gem (30) dat zich ternauwernood op 5 km afstand bevindt van 
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Balegem-Kattenberg. De ontdekking gebeurde bij uitzavelings
werken waarna er in de loop van dejaren 1956, 1957, 1964, 1966 en 
1967 door de Nationale Dienst voor Opgravingen, in samenwer
king met het Seminarie voor Archeologie van de Rijksuniversiteit 
te Gent, systematische opgravingen werden uitgevoerd. Van dit 
site zij n  niet minder dan 1 68 bijzettingen gekend en wordt er ver
moed dat het er oorspronkelijk een 225-tal telde. Het betreft een 
typisch rijengrafveld met uitsluitend inhumatiegraven, waarbij de 
graven min of meer gerangschikt zijn. Onder de bijzettingen kon
den er 21 ,  op grond van de aanwezigheid van wapens, aan mannen 
worden toegeschreven en 42, op basis van kralen, aan vrouwen. 
Het grafveld was op een glooiing gelegen op een 700-tal meter van 
de dorpskern. Het kan eind 6de en 7de eeuw worden geplaatst. 

Op ongeveer eenzelfde afstand als Beerlegem, maar meer naar het 
zuiden, is het Merovingische grafveld van Velzeke te vinden (3 1 )  
dat eveneens bij uitgravingswerken aan het daglicht i s  gekomen. 
In 1969 werd er een oppervlakkige noodopgraving doorgevoerd 
waarbij ,  naast de gewone inhumatiegraven, ook crematies werden 
aangetroffen die sterk doen denken aan locale Romeinse tradities. 
Slechts een 25-tal graven konden worden geïdentificeerd terwijl  de 
b ijbehorende grafgiften eerder aan de schamele kant waren. 

Van het grafveld te Strijpen, waarbij volgens ooggetuigen bij klei
uitbatingen meerdere graven vernietigd werden, is slechts één 
enkele pot bewaard gebleven (32). Deze zou in de 7de eeuw thuis
horen. 

Te Semmerzake werden in de jaren 1933-1938 bij uitzavelingswer
ken tal van Merovingische voorwerpen ontdekt. De vondsten wer
den door de toenmalige conservator van het Bij lokemuseum, de 
heer Maertens de Noordhout, verzameld en deels bestudeerd. Bij 
nader onderzoek van de ceramiek door juffr. K. Van Der Gucht 
werd opgemerkt dat er, naast een grafveld, vermoedelijk ook een 
nederzetting was aangesneden (33). Dit leverde meteen één van 
de weinige bijdragen tot de kennis van de nederzettingsceramiek 
op, waarvan vermoed wordt dat die tamelijk wat verschilde van de 
typische grafveldenceramiek. De datering van dit site beslaat de 
7de eeuw. 

In Asper, aan de overzijde van de Schelde gelegen werden eve
neens een 25-tal graven uit de Merovingische periode ontdekt 
(34). Zij kwamen in de jaren 1 976- 198 1  aan het licht en zijn groten
deels door plaatselijke amateurarcheologen onderzocht. In d 
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11. Onderaanzicht van de pot waarop de eivorm van de bodem duidelijk te zien is. 

- . 

f 2. Bovenaanzicht van de pot waarop de spiraalvorm van de versiering duidelijk te zien 
is. 
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loop van 1982 tot 1985 is deze opgraving door het Seminarie voor 
Archeologie van de Rijksuniversiteit verder gezet naar aanleiding 
van nabijgelegen Romeinse nederzettingssporen. De Merovin
gische vondsten zijn evenwel nog niet gepubliceerd. 

Andere grafvelden zijn in Oost-Vlaanderen opgespoord in Den
derwindeke, Gent-Port-Arhur, Lede, Overboelare, Sint-Gillis
Dendermonde en Waasmunster. Nederzettingen zijn er verder 
nog gekend in Kerkhove, een 25 km stroomopwaarts de Schelde 
maar reeds in West-Vlaanderen gelegen, en uiteraard te Doornik. 
In de streek rond Doornik en vooral in de vallei van de Haine l ig
gen deze grafvelden trouwens vrij dicht gezaaid. Hetzelfde geldt 
overigens in het algemeen voor het oosten van het land. 

BESLUIT 

De biconische pot die te Balegem-Kattenberg is gevonden, is 
ontegensprekelijk van Merovingische makelij en zou meer be
paald dateren uit de 7de eeuw, mogelijk  reeds uit het eind van de 
6de eeuw. Zo goed als zeker betreft het een Merovingisch graf
veld, zoals er in de omgeving verschil lende zijn gekend. De feite
l ijke nederzetting moet waarschijnl ijk  een 200-tal meter naar het 
westen gezocht worden, in de buurt van de Molenbeek. Met 
deze vondst wordt de vroeg-middeleeuwse oorsprong van de 
gemeente, die reeds door de toponymie wordt gesuggereerd door 
de naam Bale-gem, bevestigd. 

Legende bij fig. 4, blz. 9. 

Luc Bouters 
(Deinze) 

Het bodemklassifikatiesysteem stemt overeen met dat van de Bodemkaart. 
De eerste letter, een hoofdletter, geeft de textuurklasse aan:  
S . .  = Jemig zand L.. = zandleem A.. = leem. 
De tweede letter staat voor de draineringsklasse: 
.b. = droog .c. = matig droog .d. = matig nat 
.e .  = nat .h. = sterk gleyig. 
De derde letter symboliseert de profielontwikkeling: 
. .  a = met textuur B horizont 
.. c = met sterk gevlekte textuur B horizont 
.. p = zonder profielontwikkeling 
. .  x = met niet bepaalde profielontwikkeling. 
De s . . .  die in sommige gevallen de hoofdletter voorafgaat, du idt aan dat er een zand ub
straat begint op geringe diepte. 
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OTE 

(1) Het betreft een multi-disciplinair onderzoek, waarbij zowel archeologen, geografen 
als historici betrokken waren, dat uitging van dr. A. Verhoeve van het Laboratorium 
voor Regionale Geografie en Landschapskunde van de R.U.G" mede gepromoot 
door prof. dr. A. Verhuist en prof. dr. F. Verhaeghe. De praktische uitvoering berustte 
bij Mevr. M. Van Hecke, Dhr. E. Thoen en onszelf. 

(2) Met oprechte dank voor de bereidwillige manier waarop hij zijn eigendom ter onzer 
beschikking heeft gesteld. 

(3) Deze coördinaten staan op de rand van iedere stafkaart afgedrukt. 

(4) Deze gegevens zijn bekomen van de topografische kaart 1:10.000 Oosterzele 22/6, 

.G.I. 1978. 

(5) De gegevens over de bodem komen van de Bodemkaart Oosterzele 70 E en van de 
"veldbodemkaart", opgenomen op de fond van de Popp-plans. 

(6) "Verschraling" of"magering" van de klei behelst een techniek die er in bestaat stukjes 
van een andere materie in de klei te vermengen. De reden daarvoor is dat bij de'bak
king het vocht zich op een of andere manier een uitweg uit de klei dient te vinden, 
zoniet springt de pot aan stukken. Als materiaal wordt daartoe niet zelden stukjes 
natuursteen zoals fijne kiezeltjes, kwarts of mica gebruikt, evenals gemalen baksteen, 
zand of organisch materiaal zoals gekapt stro, twijgjes enz ... 

(7) De radstempel is een cylindervormige stempel waarop versieringen in reliëf zij n  aan
gebracht, in casu verticale streepjes. Deze stempel wordt over de weke klei van de pas 
vervaardigde pot gerold. 

(8) K. Böhner, 1958, I, p. 40. 

(9) K. Böhner, 1958, 1, p. 39. 

(10) K. Böhner, 1958, 1, p. 40. 

(11) L. Beeckmans & G. Welleman, 1985, p. 4. 

(12) H. Roosens & J. Gyselinck, 1975, II, p. 42, Pl. 38. 

(13) H. Roosens & J. Gyselinck, 1975, I, p. 31. 

(14) L. Van Durme, 1969-'71. 

(15) H. Ch. Van Bostraeten, 1972, p. 16, Pl. I, 2. 

(16) H. Ch. Van Bostraeten, 1972, p. 18, Pl. 1, 3. 

(17) A. Van Doorselaer, 1958, p. 35, p. 32b, p. 90. 

(18) A. Van Doorselaer, 1958, p. 67112, Pl. 1, 12, p. 68120, Pl. Il, 7, p. 68/21, Pl. II, 8, p. 72/ 
65, Pl. V, 12. 

(19) G. Faider-Feytmans, 1970, p. 122 HP 21, Pl. 66. 

(20) G. Faider-Feytmans, 1970, p. 118. 

(21) G. Faider-Feytmans, 1970, p. 269, tombe 3, Pl. 148. 

(22) Bij nederzettingen is de gevonden ceramiek meestal sterk fragmentarisch. Immers, 
als men een woning verlaat, neemt men de volledige stukken huisraad mee om 
elders te gebruiken en laat men enkel het gebroken vaatwerk ter plaatse. Als grafgif
ten daarentegen worden hoofdzakelijk nagenoeg intakte potten gebruikt. 

(23) Zie verder. 

(24) Bijvoorbeeld een kaart uit het archief van Ronse met de eigendommen van de abdij 
van Eename uit 1654. 

(25) M. Gysseling, 1960. 

(26) S.J. De Laet & M.E. Mariën, 1950. 

(27) P.R. J. Modderman, 1967. 

(28) E. Balthau, 1984, p. 260-261. 

(29) M. Gysseling, 1960. 

(30) H. Roosens & J. Gyselinck, 1975, 1 en II. 
(31) L. Van Durme, 1968-'71. 

(32) K. Van Der Gucht, 1983, p. 19. 

(33) K. Van Der Gucht, 1981, p. 105. 

(34) F. Vermeulen, 1986. 
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Ledeberg in het midden van de 19de eeuw 

Deze beschouwingen betreffende de gemeente Ledeberg steunen 
op de Popp-kaart en de daarbij horende kadastrale legger van 
omstreeks 1850. 

Ledeberg waarvan het grondgebied enigszins een L-vorm ver
toont, wordt ten N-W begrensd door de vroegere stadswallen 
(1572) waarvan men drie bastions kan herkennen. Ten W wordt de 
grens gevormd door de Schelde, ten Z door de gemeente Merel
beke, ten 0 en ten N door Gentbrugge. 

Twee wegen die uit Gent vertrekken lopen over Ledeberg: de 
Brusselsesteenweg (aangelegd in 1706) vangt aan bij de Keizer
poort en loopt in zuidoostelijke richting; ten noorden daarvan ligt 
de Oude Brusselseweg die over een lengte van ongeveer 250 m de 
grens met Gentbrugge vormt. Bij de Sint-Lievenspoort begint de 
Hundelgemsesteenweg en loopt, lichtjes kronkelend in zuidooste
lijke richting. Op de Popp-kaart is hij aangeduid als Geraardsberg
sesteenweg. Ter hoogte van de Botermarkt was een aftakking: de 
Rodsche Heirweg die over Gontrode naar Oosterzele leidde. Die 
weg vormt heden gedeeltelijk  de grens met Gentbrugge (V ervae
nestraat) . Ook de Rietgracht scheidt beide gemeenten. 

Straten ten noorden van de Brusselsesteenweg: Het Posthoorn
straatje liep evenwijdig met de meest noordelijke bastionsgracht. 
De Oude Brusselseweg en de Hofweg begrensden Ledeberg. De 
Hofweg (heden L. Delaruyestraat) leidde van de eerstgenoemde 
weg naar het Molenstraatje (heden F. Burvenichstraat), en 
vormde over 220 m de grens met Gentbrugge. 
Ten noordoosten van de Brusselsesteenweg ving de Snotte Muy
lestraat aan (heden L. De Smetstraat) en kruiste de steenweg. 

Straten tussen de Brusselse- en de Hundelgemsesteenweg: De 
Snotte Muylestraat liep verder ten zuiden van de Brusselsesteen
weg, .vormde een deel van de Langestraat en boog naar het oosten 
af bij de kruising met de Rietgracht, van daar af wordt ze heden de 
Moriaanstraat genoemd. Voorbij het kruispunt met de Rodsche
Heirweg begon in die tijd de Moriaanstraat. 
De Langestraat werd later doorgetrokken naar de Botermarkt. 

Het Driesstraatje was in feite een zeer lange straat die tegenover 
het Molenstraatje (F. Burvenichstraat) begon, de Snotte Muyle-
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straat (Langestraat) kruiste, verder de huidige Driesstraat vormde 
tot bij de Gemeenteschool, daar een rechte hoek maakte en verder 
liep (huidige E. Blaesstraat) tot bij het beginpunt van de tegen
woordige Eggermontstraat. 

Langs de voormalige bastionsgracht (ten onrechte heden 
"Schelde" genoemd), liep de Scheldeweg, deze begon bij de hui
dige Doorgang der Hallegasten toenmaals "de Binnenweg" en 
eindigde op dezelfde plaats als het Driesstraatje, nabij de huidige 
Eggermontstraat . Heden vormt de Scheldeweg: de Franse Vaart 
en de Bisschopstraat. 

De Tooverweg verbond de huidige Langestraat met de Kerkweg 
(heden de Binnenweg). Toen de Kerkstraat aangelegd werd, werd 
het ene deel van de Tooverweg de huidige Willem Blanckestraat, 
het andere deel werd de Pieter Lachaertstraat. 

Een andere weg zonder naam is de huidige Hoveniersstraat. De 
Kleine Driesstraat bestaat heden nog. Ook de August Van Bockx
staelestraat was reeds aangelegd doch zonder naam op de Popp
kaart, die straat zou aanvankelijk de Nieuwstraat genoemd wor
den. 

De Stropweg die vertrok van de Hundelgemsesteenweg werd 
doorsneden door de spoorweg en liep dan naar de Schelde. Het 
eerste deel van die weg bestaat heden niet meer, vóór de aanleg 
van de afrit van de snelweg vormde hij de Belle-Vuestraat. Het 
tweede deel is nog met wat moeite te herkennen in de straten van 
de Belle-Vuewijk. Van de Kerkweg (Binnenweg) tot de Hundel
gemsesteenweg treffen wij nog "den Korten weg" aan waarvan 
heden niets overblijft. 

Het westen van Ledeberg werd toentertijd ingenomen door terrei
nen van de spoorweg, waar drie lijnen samenkwamen: 
a) de lijn naar Brussel-Noord over Aalst; 
b) de lijn naar Kortrijk en Oostende; over de Stropbrug. 
c) de heden verdwenen lijn naar het Zuidstation, op die plaats ligt 
heden het Zuidpark en de afrit van de autosnelweg E l  7. 
Ten zuiden van die laatste lijn lag de Stropweg die naar een veer 
leidde en uitgaf op het Cabaret "Het Strop" aan de overzijde aan 
de Schelde. 

Wij kunnen vaststellen dat in het midden van de vorige eeuw d 
aanleg van de spoorlijnen reeds deerlijk het land chap in het w -
ten van Ledeberg had aangetast. 
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Op de kaart van Popp merken wij bovendien dat de bebouwde 
gedeelten hoofdzakelijk langs de Brusselsesteenweg en langs de 
huidige Hundelgemsesteenweg lagen, bovendien was een groot 
gedeelte van de Scheldeweg (heden de Franse Vaart) en van de 
Kerkweg (hed_en de Binnenweg) dicht bebouwd. Op die plaatsen 
treffen wij hoofdzakelijk zeer kleine woningen aan zodat daar de 
arme bevolking van de gemeente gehuisvest was. 

Ten westen van de tegenwoordige Langestraat lag eertijds de 
Dries samen met de aanpalende gronden tussen Franse Vaart en 
Rietgracht was daar uitsluitend een bijna onbewoond gebied. Hef
zelfde kan men zeggen van het gebied tussen de spoorweg en de 
Schelde. Meer bebouwing treffen wij echter aan langs de Hundel
gemsesteenweg naar Merelbeke toe. 

Een vergelijking met Gentbrugge toont ons onmiddellijk  het 
onderscheid tussen het landelijke Gentbrugge en Ledeberg dat 
reeds heel wat meer bebouwd was. 

Op een oppervlakte van 720 ha telde Gentbrugge 285 woningen en 
29 hofsteden. Daartegenover staat Ledeberg dat met 109 ha 
beschikte over 828 woningen en 8 hofsteden. De grote vrije ruimte 
ten westen van de Langestraat waar eens de Dries was, zou in het 
begin van deze eeuw uitgroeien tot het middelpunt van de 
gemeente : decanale kerk, gemeentehuis, kerkplein en scholen. 

Wanneer wij bedenken dat Gentbrugge toentertijd in oppervlakte 
6,6 maal groter was dan Ledeberg, tonen volgende vergelijkingsta
bellen nog duidelijker de verschillen tussen beide gemeenten. 

1) Inzake onroerende goederen. 
Gentbrugge Kadastraal inkomen Aantal eigenaars 

6.000 fr. - 5.000 fr. 4 

3.000 fr. - 1.000 fr. 12 

1.000 fr. - 100 fr. 73 

minder dan 100 fr. 49 

Ledeberg 3.000 fr. - 1.000 fr. 9 

1.000 fr. - 100 fr. 127 

minder dan 100 fr. 54 

Te Ledeberg zijn de onroerende goederen blijkbaar meer ver
deeld, nl. over 190 eigenaars, Gentbrugge zoveel maal groter telde 
slechts 1 38 eigenaars. 
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2) Waar hiervoor het totaal der onroerende goederen beschouwd 
werd, vergelijken wij nu enkel de woningen en hun kadastraal 
inkomen. In de leggers van Ledeberg zijn slechts 722 van de 836 
huizen met het K.I .  aangegeven (d. i .  86 %). 

K.I. Gentbrugge Ledeberg K.I. Gentbrugge Ledeberg 

513 fr. 1 150 fr. 21 
456 fr. 1 126 fr. 1 6 

399 fr. 4 102 fr. 6 39 

342 fr. 2 6 87 fr. 11 26 

315 fr. 2 69 fr. 22 53 

285 fr. 5 6 51 fr. 27 78 

258 fr. 2 5 39 fr. 50 71 

228 fr. 3 11 30 fr. 47 135 

201 fr. 3 10 18 fr. 57 187 

171 fr. 5 9 12 fr. 69 57 

Hieruit moge blijken, in acht genomen het feit dat het aantal hui
zen voor Ledeberg ongeveer 14 % te laag ligt, een groot overwicht 
aan kleine huisjes telt d.w.z. een procentueel overwicht aan 
armere gezinnen. Een denkbeeld van de kleinste huisjes (12 fr. tot 
30 fr. K.I .) : zij staan op een perceel van gemiddeld 20 tot 40 m2, ter
wijl  ze enkel uit een gelijkvloers en daarboven een dak bestonden. 
Voorbeelden daarvan treffen wij heden nog aan langs de Franse 
Vaart. 

GRONDEIGENAARS TE LEDEBERG 

Te Ledeberg treffen wij 190 eigenaars van onroerende goederen 
aan. Hier vermelden wij de eigenaars (met woonplaats) van meer 
dan 1 ha ( 10.000 m2), tevens het aantal huizen dat zij bezaten. 

Notaris Jacques Eggermont (Gent): 
Livinus De Buck, geneesheer (Maldegem): 

Weldadigheid Gent: 
Ludovicus Joannes Blommaert (Gent): 
Lodewijk Tiberghien, schilder, met ververij, 

blekerij (Lokeren): 
August van Lokeren, advokaat (Gent): 
Wwe Blommaert en kinderen (Gent): 

Joanna Dhont (Gent): 
Van Aelstein-Verhegge (Gent): 
Franciscus De Mil, koopman, amidonmakerij 

(Ledeberg): 
Adolphus F. Papeleu (Gentbrugge): 

28 

12,4600 ha 16 huizen 
5,5870 ha 11 huizen 

4,3810 ha 
4,0320 ha 1 hui 

3 0060 ha 
2,5690 ha 
2.4690 ha 4 huizen 
2,2950 ha 11 huizen 
2 2920 ha 

1,9740 ha 12 huiz n 
1.8540 ha 
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Joannes M.B. De Gucbteneere raadsheer (Elsene): 

an den Bogaerde (Brugge): 

Maria De Smet (Ledeberg): 

Administratie Spoorweg: 
Franciscus Van den Borre, metselaar (Gent): 

Pieter De Smet (Ledeberg): 

Prosper Marin Vincent, handelaar Huidevetterij 

(Gent): 
François Heyndrickx (Gent): 

Maria Francisca De Meur (Gent): 

Amedé De Noyette, timmerman (Ledeberg): 

Wwe Van den Driessche en kinderen (Ledeberg): 

De weldadigheid van Ledeberg bezat de school. 

1,7760 ha 

1,6810 ha 

1,6520 ha 

1,4810 ba 

1,4510 ha 

1,4110 ha 

1,3510 ha 

1,3430 ha 

1,1590 ha 

1,0030 ha 

1,0000 ha 

De gemeente Ledeberg bezat bospicie, kerk en kerkhof. 

6 huizen 

12 huizen 

7 huizen 

1 fabriek 

11 huizen 

4 huizen 

27 huizen 

22 eigenaars bezaten te Ledeberg meer dan 1 ha. Vergelijking met 
Gentbrugge rond dezelfde tijd levert ons 82 eigenaars met meer 
dan 1 ha. 

Het bezit aan huizen kan ons eveneens iets leren over de sociale 
struktuur van Ledeberg. 

EIGENAARS VAN VIJF HUIZEN OF MEER 
Huizen 

Henri Jean Nollet, winkelier, Oudenaarde: 42 

Zijn huizen lagen langs de oost-zijde van de huidige Binnenweg 
en vormden een beluik. 

Carolus De Wilde, metselaar, Ledeberg: 31 

Amedé De Noyette, timmerman, Ledeberg: 27 

De huizen van De Wilde en De Noyette lagen tussen de Franse 
Vaart en huidige E. Blaesstraat. 

Augustus Dauwe, brouwer, Ledeberg: 26 

Bezat huizen tussen de huidige Binnenweg en Hundelgemse
steenweg. 

Victor Vandenabeele-Dehoon, schilder, Gent: 20 

Langs de westzijde van de Hundelgemsesteenweg waar ze een 
beluik vormden. 

Edouard Franciscus Van Damme, notaris, Gent: 18 

Zijn huizen lagen langs de Hundelgemsesteenweg tegenover 
de Korte Weg (heden Lachaertstraat). 

Engelbertus Lachaert, bakker, Ledeberg: 17 

Bezat huizen aan de noordzijde van het Tooverstraatje (heden 
Willem Blanckestraat). 

Norbert Jaques Eggermont, notaris, Gent: 16 

Diens huizen lagen langs de Hundelgemsesteenweg voorbij 
de spoorwegviadukt. 
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Pierre Jos. Heughebaert-De Rudder, brouwer, Gent: 16 
Bezat huizen langs de huidige Louis De Smetstraat. 

Lodewijk Hendrik Jacobs, kruidenier, Gent: 16 
Eveneens langs de huidige Louis de Smetstraat. 

Jacobus Roosens, winkelier, Ledeberg: 16 
Huizen langs de Hundelgemsesteenweg voorbij de viadukt. 

Arnoldus Sleewaghen, eigenaar, Ledeberg: 16 
Bezat een beluik langs de Brusselsesteenweg. 

Isidoor Leonard Van Belleghem, zaakwaarnemer, Gent: 16 
Huizen langs de Hundelgemsesteenweg nabij de Botermarkt. 

Voor de volgende eigenaars beperken wij ons tot naam, beroep, 
woonplaats en aantal huizen. 

Joannes Bricourt-Hebbelinck, koopman, Gent: 13 

Pieter Joseph De Noyette, timmerman, Ledeberg: 13 
Maria Francisca Hallin, vr. Edouard De Waele, eigenaarster, 

Mariakerke: 13 

Jacob Van Driessche, advokaat, Gent: 13 

Franciscus De Mil, koopman, Ledeberg: 12 

Franciscus Vanden Borre, metselaar, Gent: 12 

Petrus Livinus Vermeulen, steenbakker, Merelbeke: 12 

Victor Wynand, metselaar, Gent: 12 

De Buck, wwe Jacobus Franciscus en kinderen, bakkers, Ledeberg: 11 

Livinus De Buck en consoorten, geneesheer, Maldegem: 11 

Eugenie Herman, rentenierster, Ledeberg: 11 

Joseph Martin, herbergier, Ledeberg: 11 

Prosper Marin Vincent, handelaar, Gent: 11 

Isabella Van Hecke, wwe Joannes Baptiste Carolus, Gent: 11 

Franciscus Dauwe, geneesheer, Gent: 10 

Franciscus Joseph Stockman, bakker, Gent: 10 

Carolus Artman, Gent: 9 

Edouard Dammekens en consoorten, handelaar, Ledeberg: 9 

Pieter De Smet, Ledeberg: 8 

Pieter Gabriël, timmerman, Gent: 8 

De Naaml. Mij. de Hypotheekkas, Brussel: 8 

Emmanuel Cardon, loodgieter, Gent: 7 

Sophie De Smet, begijn, Gent: 7 

Carolus Steyaert, winkelier, Ledeberg: 7 
Alexander Stocquaert, winkelier, Gent: 7 

Vanden Borre, wwe Jacobus, winkelierster, Ledeberg: 7 

Jan Vander Bruggen, Gent: 7 

Maria De Smet, eigenaarster, Ledeberg: 6 

Pieter De Smet, eigenaar, Ledeberg: 6 

Apolinus D'Hondt, kolenhandelaar, Ledeberg: 6 

Carolus Lebeque, advokaat, Gent: 6 

Wwe Van den Driessche en kinderen, Ledeberg: 6 

Wwe Blommaert en kinderen, Gent: 
Eugène Julien Bernard Brasseur, Gent: 
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Joanna Braem vr. Norbertus De Clerck, dienstmeid, Gent: 

Joanne Brieren, brouwer, Gent: 

Regina Colman, bakster, Gent: 
icolas Joseph Delahay, koopman in hout, Gent: 

Sophie Nockels, wwe Karel Galens, herbergier, Gent: 

Ferdinandus Lousbergs, fabrikant, Gent: 

Edouard Myncke, bediende, Ledeberg: 

Livin Philippos, tonnelier, Ledeberg: 

Gustaaf Thienpont, wagenmaker, Ledeberg: 

Samengevat kunnen wij besluiten:  
23 eigenaars uit Ledeberg bezaten samen 266 huizen te Ledeberg 

28 eigenaars uit Gent bezaten samen 267 huizen te Ledeberg 

1 eigenaar uit Oudenaarde bezat 42 huizen te Ledeberg 

1 eigenaar uit Mariakerke bezat 13 huizen te Ledeberg 

1 eigenaar uit Merelbeke bezat 12 huizen te Ledeberg 

1 eigenaar uit Maldegem bezat 11 huizen te Ledeberg 

1 eigenaar uit Brussel bezat 8 huizen te Ledeberg 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Wat de eigenaars met minder dan vijf huizen betreft vatten wij 
samen: 
13 eigenaars met 4 huizen 

14 eigenaars met 3 huizen 
25 eigenaars met 2 huizen 

58 eigenaars met 1 huis 

Daarbij horen nog de Staatsdomeinen met 2 huizen. 

Voor de kleinere eigenaars tellen wij :  
63 eigenaars uit Ledeberg met 115 huizen 
37 eigenaars uit Gent met 71 huizen 

2 eigenaars uit Gentbrugge met 4 huizen 
2 eigenaars uit Zelzate met 5 huizen 
1 eigenaar uit Elsene met 1 huis 
1 eigenaar uit Eeklo met 1 huis 
1 eigenaar uit Asper met 1 huis 

Domeinen met 2 huizen 

2 eigenaars (Ledeberg en Gent) met 1 huis (gemeenschappelijk bezit) 

2 eigenaars (Ledeberg en Gent) met 1 huis en een windmolen 
(gemeenschappelijk bezit) 

EIGENAARS TE LEDEBERG DIE ALDAAR EEN BEROEP 
UITOEFENDEN 

Afgezien van de pastoor E.H .  Pieter Francies Van Lerberghe en 
van de koster Edouard Botterman, treffen wij te Ledeberg vol
gende beroepen aan : 1 landbouwer - 7 bakkers - 1 beenhouwer -
1 0  winkeliers - 1 1  herbergiers (waarvan een tevens wagenmaker) -
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4 brouwers ...,. 1 brouwersknecht -3 metselaars -4 timmerlieden -
1 tonnelier - 1 houtdraaier -3 smeden - 1 mekanieker - 1 schilder 
- 1 kolenhandelaar - 3 wagenmakers - 1 fabrikant -3 handelaars -
3 kooplieden (waarvan een in leder) - 2 bloemisten -1 hoedenma
ker -3 naaisters - 2 werklieden - 1 bediende - 1 dienstknecht -
3 spoorwegbedienden - 1 ontvanger der directe belastingen -
1 ingenieur - 1 kandidaat notaris - 1 advokaat. 

Wij moeten er de nadruk op leggen dat het hier enkel gaat om per
sonen die een of meer eigendommen hadden. 

Vergelijking met Gentbrugge: afgezien van de koster Petrus Fran
ciscus Van de Putte; 1 0  landbouwers -1 bakker-2 herbergiers (of 
tappers) - 4 metselaars -4 hoveniers -2 molenaars - 1 advokaat. 

Personen die een beroep uitoefenden en geen eigendom bezaten 
zij n  in deze getallen niet opgenomen. 

Het onderscheid met Ledeberg valt hier zonder meer op. 

DE NINERHEID TE LEDEBERG 

1 .  Bij de samenkomst van de Oude Brusselseweg en de Post
hoomstraat lag de ijzergieterij van Willem Grant, "mekanieker" 
te Ledeberg. De gieterij besloeg meer dan een kwart hektare. 
Op die plaats was tot vóór enkele jaren de ijzergieterij "De 
Bruycker-Dutry'' gevestigd. Na de afbraak liggen de gronden 
nog steeds onbebouwd. 

Langs de Brusselsesteenweg waren volgende bedrijven gevestigd : 
2. De Brouwerij van M. Clemence Van Lierde, wwe Van Daele 

(Ledeberg) en Augustin Le Brocquy (Gent), de brouwerij was 
niet zeer groot : 140 m2 en bevond zich (van Gent komend) even 
vóór de huidige Van Bockxtaelestraat. 

3 .  De rijstpelderij van Carolus Cloet, ingenieur te Ledeberg lag op 
de hoek van de Brusselsesteenweg en de Kleine Driesstraat (250 
m1). 

4. De stoomoliemolen van Edouard Dammekens en C0 (Lede
berg) lag tussen de Kleine Driesstraat en de Driesstraat ( 180 
m1). 

5. Dezelfde Dammekens bezat nog de bloempelderij op de hoek 
van de Driesstraat. 
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6. Verder dan de Driesstraat lag de suikermakerij van Benedictus 
en Willem Bonne en C0 (Ledeberg), ( 420 m2). 

7. In de nabijheid van de vorige lag de brouwerij van Sophie 
Lybaert, wwe Standaert (Zelzate), brouwerij en magazijn 
besloegen een oppervlakte van 1 .360 m2• 

8. Een ververij-blekerij van Lodewijk Tiberghien (Lokeren). Het 
bedrijf had een oppervlakte van 5.350 m2 en lag bij de Schelde 
ongeveer op de plaats van de huidige UCO gebouwen. 

9 Een brouwerij en een stokerij ( 100 en 80 m2) bevond zich op de 
Brusselsesteenweg tegenover de Kleine Driesstraat, zij hoor
den toe aan Casimir Dauwe en broeders (Ledeberg). 

10 .  De leertouwerij Lebègue was een klein bedrijf (50 m2). Lag 
langs de Brusselsesteenweg naast de Molenstraat (F. Burve
nichstraat). 

Een tweede as van bedrijvigheid lag langs de huidige Hundelgem
sesteenweg. Vertrekken wij van de Sint-Lievenspoort dan komen 
wij aan de volgende nijverheden voorbij :  
l l . I n  de nabijheid van de Sint-Lievenspoort tussen de twee 

waterlopen bevond zich de Raffinaderij van Ferdinand Fran
çois Bracq (Gent), fabriek met bijgebouw had een oppervlakte 
van 770 m2• 

12. Een loodwitfabriek van Eugène Julien Brasseur (Gent) lag 
langs beide zijden van de Hundelgemsesteenweg ongeveer 
waar heden het Sint-Gregoriusinstituut ligt. Oppervlakte : 
1 .670 en 670 m2• 

13 .  Langs de Binnenweg lag de huidevetterij van Prosper Marin 
Vincent (Gent) met een oppervlakte van 440 m2• 

14. De suikerijfabriek van Isidorius Jansoon, brouwer te Ledeberg 
(360 m2), lag tussen Hundelgemsesteenweg en Binnenweg. 

15 .  Een niet nader bepaalde fabriek van Pieter De Smet (Lede
berg) treffen we aan langs de Stropweg ( 1 .380 m2). 

16. Bij de Schelde bij de Mildreef lag de amidonmakerij van Fran
ciscus De Mil (Ledeberg), 420 m2 • 

1 7. In het verlengde van de Moriaanstraat bij de Schelde bevond 
zich een stoomgraanmolen van Karel Goethals (Gent), l lO 
m2. 

1 8. Aan de andere zijde van de weg naar de Schelde lag de koren
windmolen van de Hypotheekkas (Brussel), 40 m2 • Beide 
molens ( 1 7  en 1 8) stonden in verbinding met een loskaai. 
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19. Een tachtigtal meter verderop stond de windmolen van Pieter 
De Smet (Ledeberg) en Joanna D'hondt (Gent) cijnspachter. 
De molen zelf was blijkbaar kleiner dan de vorige. 

20 De suikerfabriek van Felix Anselmus Steyaert (Eeklo), 180 m2 
lag in de Posthoornstraat ongeveer tegenover de ijzergieterij 
van Grant. 

Was Ledeberg in het midden der vorige eeuw, reeds heel wat 
vooruit op Gentbrugge inzake urbanisatie en jammer genoeg ook 
met verlies van ruimte, dan werd het weinige dat nog overbleef na 
de eerste wereldoorlog gebruikt voor de aanleg van de Belle-Vue
wijk. 

Na de tweede wereldoorlog begon men aan hoogbouw waardoor 
de bevolking op peil kon blijven. Naast de afrit van de autosnel
weg, waaraan de Hundelgemsesteenweg ten offer viel, verrezen 
nu hoge appartementsgebouwen. Ook werden straten met oude 
verkrotte woningen vervangen door degelijke moderne gebou
wen, zoals op het centrumplein, terwij l  de laatste restjes vrije 
oppervlakte op dezelfde manier ingepalmd werden zoals in de 
Meierij .  

Heden is Ledeberg een kleine deelgemeente van Gent i n  niets te 
onderscheiden van de aaneengebouwde stadsgedeelten, terwij l  
andere deelgemeenten zoals het aanpalende Gentbrugge nog 
over bepaalde reserves aan grond beschikken die, helaas vaak 
onoordeelkundig, op kwistige wijze opgeofferd worden. 

0. Van Wittenberghe 
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Het college van de paters J ozefieten te 
Melle 

Voor de bewoners van het "Land van Rode", en voor de gebrui
kers van de oude steenweg naar Brussel, is het College, op het 
einde van de bebouwde kom van Melle, komende uit Gent, zeker 
geen onbekende. 

Kanunnik Constant Van Crombrugghe ( 1789- 1 865) stichter van 
de Jozefieten ( 1 )  nam in 1 837 een te Melle gelegen pensionaat 
over, waar zijn schoonbroer Dominique van Wymelbeke, direc
teur, en E.H. Valentyns, reeds vele jaren geestelijk  directeur was. 
Zo werd hij de stichter van het College te Melle. D it feit werd in 
1987 door de Paters herdacht, hun College te Melle werd 1 50 jaar 
oud. 

Dank zij het door de Paters uitgegeven gedenkboek (2), konden 
wij nader ingaan op de geschiedenis van deze vestiging, wat van 
groot belang is voor Heemkundigen en meer in het b ijzonder voor 
de bewoners Heemkundigen van het Land van Rode. 

De geschiedenis gaat terug naar 1424, toen de Gentse Magistraat 
Lodewijk Van de Hole het initiatief nam tot de stichting van een 
godshuis op het landgoed dat hij bezat te Melle. Daartoe nodigde 
hij de Nijvelse Kanunniken van St. Augustinus uit om enkele van 
hun geestel ijken naar de nieuwe stichting te sturen. 

Vervolgens won hij de goedkeuring van Filips De Goede ( 1396-
1467), zodat ook de Gentse Schepenbank de priorij van 0. L. 
Vrouw Ten Hole onder haar bescherming kon nemen. 

Toen de Bisschop van Kamerijk (Cambrai), Jan van Der Heyden 
installeerde als de eerste overste van de stichting te Melle, nam de 
bedrijvigheid binnen de priorij te Melle sterk toe. 

Keizer Karel veroordeelde Luther en vaardigde plakkaten uit, 
doch kon niet verhinderen dat het protestantisme ook in Vlaande
ren aansloeg. Als zijn zoon Filips I I  ( 1527- 1 598) in 1 559 naar 
Spanje terugkeerde, liet hij de erg verdeelde Nederlanden achter. 
De Pacificatie van Gent (08. 1 1 . 1 576) eiste onafhankelijkheid en 
godsdienstvrijheid voor onze gewesten, doch Spanje week niet. 
De opstandel ingen die in Gent lelijk huis hielden, bestormden de 
priorij van Melle en brandden die grotendeels plat. 
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Toen de rust in onze gewesten terugkeerde, werd de priorij herop
gebouwd volgens de vroegere p lannen. De Kanunniken keerden 
er einde zestiende eeuw terug. Het Augustijnerklooster herleefde 
en Sanderus nam zelfs de afbeelding op in zijn "Flandria Il lu
strata". De gotische kerk van de priorij was met haar zuidelijke 
gevel naar de huidige steenweg gekeerd terwij l  de refter aansloot 
bij de noordelijke zijgevel van het kerkgebouw. De muren van de 
eetzaal die nu uitzien op de binnenkoer en de achtergevel van die 
binnenkoer l iggen in de bouwlijn  van het vroegere kloostercom
plex. 

In de achttiende eeuw kwamen de Spaanse Nederlanden onder de 
Oostenrijkse Habsburgers. De successieoorlog van Maria There
sia bracht de legers van Lodewijk XV in ons land en die bezorgden 
de priorij nieuwe overlast. 

De regering van Jozef II,  zoon van Maria Theresia bracht een 
einde aan de Augustijner inplanting te Melle. 

In 1 783 decreteerde Jozef II de sluiting van de contemplatieve 
kloosters. De Augustijnen verlieten in 1784 hun klooster 0. L. 
Vrouw Ten Hole. In 1 786 werd het domein ( 122 ha groot) in 10  
kavels verkocht, en werd de  kloosterkerk afgebroken. 

In 1 789 kocht Eugene De Sauw een welstel lende patricier uit 
Melle het gebouwencomplex van de oude priorij en de omlig
gende gronden en begon er een kostschool. 

In volle franse tijd, verkocht E. De Sauw het geheel in 1 806 aan 
Joseph Deschamps, directeur van een pensionaat te Wichelen en 
in 1822 l iet deze het over aan Dominique Van Wymelbeke, 
schoonbroer van C. Van Crombrugghe. In 1 837 namen de Heren 
Jozefieten de school in huur voor een periode van 15 jaar. De 
Jozefieten kochten in 1 840 hun eerste onroerend goed en kreeg de 
school zijn eerste handelsmuseum. De Jozefieten werden in 1 852 
voor 44.000 frank eigenaar van de oude kostschool en aanpalende 
gebouwen, het geheel met een oppervlakte van 4 ha. Een nieuw 
gebouwencomplex werd onder de leiding van architect Parot 
gebouwd. Van dan af nam de school steeds maar uitbreiding in 
1 867 een ovaalvormig openluchtzwembad tussen de Schelde en 
de Gondebeek. De rechttrekking van de Schelde achter het Col
lege nam omstreeks de eeuwwisseling een stuk boomgaard weg. 
Op de opgespoten gronden kwamen sportvelden. Toen men in 
1 937 het 100-jarig bestaan vierde schonk men de chool e n 
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beiaardtoren. De tweede wereldoorlog spaarde het College van 
vernieling. Na de oorlog nam de school verder uitbreiding, sinds 
1962 werd het zwembad uit 1 867 vervangen door een zwembad 
met een beweegbare bodem. 

Het College kocht in 1986 gronden aan de overzijde van de Brus
selsesteenweg en stelde aldus het bezit van sportterreinen veilig. 

Aldus groeide de nederzetting van 1424 uit tot een vaste waarde 
die uit het landschap te Melle niet meer weg te denken is. Zijn de 
gronden van het College aan de overzijde van de steenweg in de 
ogen van de huidige bestuurders een veiligheid voor het bezit van 
de sportterreinen dan zou een bovengrondse of ondergrondse 
voetgangersverb inding tussen de twee vestigingen, doorsneden 
door de steenweg een veil igheid betekenen voor de gebruikers en 
de twee terreinen tot één geheel verwerken. Misschien wordt deze 
overweging b ij een 1 50-jarig bestaan een werkelijkheid. 

Roger De Vocht 
Architect 
ged. stedebouwkundige 
Voorzitter Heemkundig 
Genootschap "Land van Rode" 

Met onze bijzondere dank aan Prefect Pater Paul voor zijn steun 
en medewerking. 

(1) Jozefieten. In  1817 sticht Constant van Crombrugghe (1789-1865) twee religieuze 
congregaties om zorg te verlenen aan de armen : de dochters van Maria en Jozef; de 
broeders van de H. Jozef. 
Deze begonnen tevens aan een lange onderwijstraditie, en zetten zich in om basison
derwijs te geven aan jongeren uit  de arme bevolkingsklasse. Vanaf 1830 wil Van 
Crombrugghe zijn congregaties zien evolueren naar een onderwijscongregatie voor 
de burgerklasse. Bij de zusters heeft dit in 1834 en 1 839 een opsplitsing tot gevolg: de 
zusters van Maria en Jozef; de zusters van Sint Jozef(blijven zich richten tot de lagere 
bevolkingsklasse); de dames van Maria (tot het onderwijs van de hogere klas e). 
Voor de broeders is door gebrek aan roepingen deze opsplitsing niet mogelijk. van 
Crombrugghe moet dan ook alles doen om de congregatie om te vormen van eenvou
dige broeders van lagere afkomst tot een congregatie geschikt voor onderwij van 
beter en moderner niveau. Om de publieke opinie te laten inzien dat er een duidelijke 
en positieve heroriëntering is, kondigt Kanunnik Constant van Crombrugghe op het 
Kapittel van 1837 een naamverandering voor de congregatie af: Instituut van de Reli
gieuzen van Sint-Jozef of Jozefieten. 
De aanspreektitel van Broeder moet wijken voor "Mon ieur''. og voor zijn dood in 

1865 neemt van Crombrugghe de optie zijn broedercongregatie om te vormen tot n 

priestercongregatie die pas in 1897 of 22 jaar na zijn dood de zegen zou krijgen an 

Rome. 

(2) Gedenkboek College Melle 1837- 1 987. 
Uitgave College Melle, Brusselsesteenweg 459 - 9230 Melle. 
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De stenen korenwindmolens te Balegem 
(Oosterzele) 

DE GUILLOTINE (2) 

In de Molenstraat, ten oosten van het centrum in de richting van 
St.-Lievens-Houtem staat de tweede stenen korenwindmolen uit 
de vroegere gemeente Balegem. Het is een indrukwekkende 
molen die daar in 1798 gebouwd werd. 

De Guillotine is een bergmolen met een typische Oost-Vlaamse 
zetelkap. Onderaan in de molen zijn  sporen zichtbaar van de vroe
gere olieslagerij .  Lange tijd hebben wij naast de inrijpoort de plet
tersteen zien staan van de kollergang. De woningbouw is ook hier 
steeds verder opgerukt. Gelukkig werd hierdoor de windvang niet 
al te zwaar verstoord. 

Kadastrale gegevens 

Op de kaart van de buurtwegen staat de molen afgebeeld op het 
perceel nr. 262 aan de splitsing van de weg nr. 12  en 5. Het mole
naarshuis is gelegen op het perceel nr. 227 op de hoek van de weg 
nr. 5 Kattenberg en nr. 18  Molenstraat ( 1). 

Balegem artikel 3289 sectie B perceel nr. 235, oppervlakte 2a 6ca 
groot. De molen is eigendom van Erik de Baere uit Laarne. 

"' 
De wijk  waar de molen werd opgetrokken noemde men voorheen 
de grote Heucker. De benaming grote Kucker, die in sommige 
werken wordt gebruikt, is zonder twijfel een schrijffout. 

Wanneer en door wie werd de molen gebouwd? 

Op de wijk de Heuker liet brouwer Jean Baptiste Platteau in 1 798 
een stenen korenwindmolen bouwen (2). Jean Baptiste woonde te 
Balegem op de wijk Balegemveld, waar hij een herberg en een 
brouwerij uitbaatte. Hij was de zoon van Joannes Platteau en 
Joanna Verschueren, ook zij waren herbergiers op "de plaetse . In 
het keizerlijk  edict van 2 1  juli 1779, met daarin de opname van de 
brandewijnhuizen en herbergen, wordt de herberg vermeld zon
der een specifieke naam (3). 

Jeqn Baptiste huwde te Balegem op 1 2.04. 1 768 Caroline van B n -
den. Zij hadden 5 kinderen : Odille Marie overleed in 1 56; Joann 
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16. De Guillotine 1 798. 

en Josephus overleden in 1 785, Joannes Baptiste overleed in 1 803 
en Pieter Amand overleed op 1 8. 1 1 . 1 849 ( 4). De leden van deze 
familie behoorden tot de notabelen van de gemeente en hadden 
Josina De Winne bij hen in dienst (5). 

4 1  
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1 7. en 18. Verslag van het ongeval op 710211 798. 
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Benaming Guillotine 

Paul Bauters is van oordeel dat deze naam kan voortkomen uit het 
feit dat wegens de grote coniciteit van de kuip het gevlucht zeer 
dicht langs de molen scheerde. Op de molen is het bouwjaar 1 798 
vermeld, nl. de Franse Revolutie. En vermits in die dagen het 
schavot van de Franse geneesheer Joseph lgnace Guillotin ( 1738-
1 8 14) veelvuldig en enthousiast werd gebruikt, zou dat boegbeeld 
van de nieuwe tijd  er ook iets mee te maken hebben. 
Verder is er het volkse verhaal dat bij het indraaien van de molen 
een ongelukkige door één van de wieken werd getroffen 
(onthoofd?) (6). 

Houden wij het b ij historisch vaststaande feiten, dan herinnert 
1798 niet enkel aan het jaar waarin de molen werd ingedraaid, 
maar inderdaad ook aan een ongeval met de dood tot gevolg. 
Toen Michel, molenbouwer uit Bottelare op 19 pluviose jaar VI (7 
febr. 1 798) in de molen werkzaam was kwam de 33-jarige Francies 
de Groote hem op de molen opzoeken. Uit de verklaringen die 
toen werden afgelegd besluiten wij dat Francies dronken was toen 
hij nieuwsgierig in en om de molen rondwandelde. Op de gaande
rij werd hij toen door één van de draaiende wieken dodelijk 
geraakt (7). Francies De Groote werd te Balegem geboren in 1765 
als zoon van Joannes De Groote en Isabelle De Paepe (zie acte 
van overlijden). 
De familie De Groote werd wel heel zwaar op de proef gesteld. Op 
het ogenblik van het ongeval was de moeder zwaar ziek. Tot over
maat van de ramp overleed drie dagen na het ongeval vader Joan
nes in de ouderdom van 68 jaar (8). 

Op 02.08. 1 832 was de molen andermaal het toneel van een dode
l ijk ongeval. Dominicus De Mulder, 1 8  jaar oud, kwam toen op de 
molenberg om het leven. Hij was de zoon van Dominicus en Bar
bara Jouwen (9). 

Gelet op de troebele tijd  van het ontstaan van deze molen en de 
hier geciteerde ongevallen, ligt het voor de hand dat de molen van 
de plaatselijke bevolking de onsympathieke naam van de Guil lo
tine meekreeg. 

Molentype 

De graanwindmolen is, net als de reeds eerder be proken Klep
molen (vorig jaarboek), een bovenkruiende molen. De oor prong 
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19. Akte van de overleden Francies De Groote. 

van dat type gaat terug tot de 1 5de eeuw. Door de aanzienlijke 
grote ruimte waarover men in dit molentype beschikte, breidde de 
molenfunctie zich uit en werd er veelal ook een olieslagerij in 
ondergebracht. Dit was ondermeer ook zo voor de Guillotine
molen te Balegem. Restanten van de oliemolen zijn te zien in de 
sporen die werden nagelaten in de bakstenen vloer. 

De stenen bergmolen is onder te brengen bij de zetelmolens. Het 
typisch systeem van de kruin van de molenkap is ontstaan in het 
westen van de Scheldestreek. Het is een systeem dat aanleunt bij 
de zetelberriestructuur van de staakwindmolens ( 1 0). 

45 
Land van Rode Jaarboek 1987



Bizl em. - Kerk en Dorpplaa1s 

20. Balegem kerk en dorpsplaats, rechts vooraan de woning van de familie Platteau. 

Historische Schets 

Drie opeenvolgende generaties Platteau als eigenaar-molenaars. 
De kinderen van Jean Baptiste Platteau behoorden tot de notabe
len van de gemeente. Het waren voornamelijk Pieter Amand en 
diens broer Joannes Baptist die een niet onbelangrijke rol speel
den in het politieke leven in het toen nabije Balegem. 
In 1797 werden zij als com missarissen aangesteld door de kanton
nale administratie voor de gemeenten Balegem en Scheldewin
deke ( 1 1) .  Zij kregen de onaangename taak, de kerk van Balegem 
voor de eredienst te sluiten. In 1 797 waren zij de getuigen toen de 
sleutel van de kerk bij de koster werd afgehaald, voor de verkoop 
van de kerkelijke inboedel, waaronder een aantal schi lderijen. 
Caroline Van Beneden overleed op 28 thermidor jaar X ( 16  aug. 
1 802) ;  Joannes Baptiste overleed tweejaar later op 28 frimairejaar 
XIII (7 nov. 1 804) ( 12). De enige nog in leven zijnde zoon Pieter 
Amand werd de nieuwe eigenaar en van de molen en van de brou
werij op de "plaetse" ( 13). 

In 1803 huwde Amand Platteau Maria Theresia Vervondel. Na 
een huwelijk dat amper 3 jaar duurde overleed Maria op 
06.09. 1 806. Pieter Amand huwde een tweede maal op 26.07. 1 820 
met Maria Constantia Simoens (14). 

In 1 844 verkoopt Pieter zijn woonhuis en brouwerij aan Jean Van 
Aken, verzekeringsmakelaar te Gent. Met brouwen werd to n 
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ook gestopt. Jean Van Aken verkocht op zijn  beurt de eigendom in 
1 855 aan notaris Facon uit Gent ( 1 5). 

Pieter Amand betrok zijn  nieuwe woning op de wijk  den Heuker, 
recht tegenover de molen. Niet voor lang echter, hij stierf op 
19. 1 1 . 1 849. Zijn echtgenote volgde hem hierin kort nadien, zij 
overleed op 28.02. 1 850 ( 16). 
Hun zoon Jean Joseph Felix, gehuwd op 02.08. 1848 met Angèle 
van den Bossche, werden de nieuwe eigenaars va� de molen in 
1 850. Zij woonden niet te Balegem, maar vestigden zich na de 
dood van hun kinderen Philomena en Odile, die n iet eens de leef
tijd van één jaar bereikten, te Gent. Joseph stierf te Gent op 
03 .07. 1 860. Angèle verkocht de molen aan August De Winne, 
olieslager en landbouwer te Balegem (art. 1 17 1) .  Notaris Hebbe
lynck registreerde de acte op 10 juli 1 860 ( 17) .  Molaar De Winne, 
die reeds geruime tijd de molen bediende, bracht aan het mole
naarshof heel wat veranderingen aan. Zo kreeg de aanvankelijk  
open gebouwde boerderij een gesloten karakter. 
August De Winne overleed op 28 juni 1 87 1 ,  zij n  echtgenote Alida 
Jeanne Galle overleed te Ledeberg op 03 .07. 1 877 ( 1 8) .  Het molen
aarshuis en de molen werden door de kinderen op 08. 10. 1 883 aan 
de houthandelaar Van den Broecke August uit Oosterzele ver
kocht (art. 1739). De acte van de verkoop werd verleden door nota
ris De Naeyer ( 19). Op 22.07. 1 9 14  erft Charles Louis Van den 
Broecke-De Rouk de molen en het molenaarshuis. Door erfenis 
kwam de eigendom aan Octaaf Honoré Meerschout-Van den 
Broecke en kinderen uit Vlierzele op 14.09. 192 1  (20). 
Het gezin uit Vlierzele had 4 kinderen : Victor Honoré Clement, 
Louis Mathilde Honoré, Odilon August Honoré, Marie-Charlot 
Constantia Coleta. 

Op 2 1 .06. 1954 verdeelt notaris Van Oudenhove uit Denderhou
tem de eigendom: Lodewijk Honoré, landbouwer te Balegem en 
tevens molenaar, wordt de nieuwe eigenaar (2 1 ). Op 07.08 . 1972 
wordt de molen verkocht aan de huidige eigenaar Eric De Baere 
uit Laarne. De molenaarswoning komt bij erfenis aan René Frans 
Verhoeven-Meerschout uit Oosterzele (22). 

Reeds geruime tijd verkeerde de molen in verval en werd aan zijn  
lot overgelaten. Op 18.03 . 1975 werd de  molen een beschermd 
monument (23).  Tijdens de gemeenteraad van september 1977 
werden de eerste plannen goedgekeurd om de molen te restaure
ren. De totale kostprijs werd toen geraamd op 5.25 1 .560 fr. 
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21. De Molenstraat. 

De nieuwe eigenaar Erik De Baere, wonende in de Kasteeldreef 
43 te Laarne, gaf architect Renaat Callebout uit Gent de opdracht 
de molen maalklaar te restaureren. Tijdens de gemeenteraad.zit
ting van april 1978 werd het gemeentel ijk  aandeel in de restauratie 
bepaald op 10 %. De staat betoelaagde de werken voor 50 % de 
provincie en de eigenaar elk voor 20 %. De werken werden toever
trouwd aan molenbouwer Mariman uit Zele. 

Omdat de huidige eigenaar de molen verwaarloosde besloot de 
gemeenteraad van 17.09. 1987 in princiepe tot de aankoop in d r 
minne over te gaan. 
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22. De Molenstraat. 

Deze bijna 1 0  jaar durende restauratie loopt nu ten einde zodat 
binnenkort de molen kan proefdraaien. 

Achtereenvolgende eigenaars 

1 972 Eric De Baere - Laarne 
1 954 Meersschout - Impens Lodewijk - Mathilde Honoré - Bale

gem 
1935 a. Victor Honoré Clement - Vlierzele 

b. Louis Mathilde Honoré 
c. Odilon August Honoré 
d. Marie Charlot 

192 1  Meerschout-Van den Broecke Honoré Octaaf - Vlierzele 
19 15  Van den Broecke Charles Louis - Oosterzele 
1 884 Van den Broecke August - Oosterzele 
1 878 kinderen van Alida Jeanne Galle - Ledeberg 
1 872 weduwe en kinderen August De Winne - Balegem 
1 86 1  August De Winne - Balegem 
1 850 Jean Joseph Felix Platteau - Balegem 
1 804 Pieter Amand Platteau - Balegem 
1798 Joannes Baptiste Platteau - Balegem 
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BOUW EN WERKING 

STAAND WERK 

Het metselwerk 

De oudste stenen molens, vermoedelijk uit de eerste helft van de 
18de eeuw, waren grondzeilers. Pas later kwam de bergmolen in 
gebruik. Zoals de meeste bovenkruiers is de "Guillotine" rond 
gemetseld. De kuip die voorheen geverfd was had een muurdikte 
onderaan van ca. 1 ,05 m. De hoogte bedraagt 1 4  m. 
Onderaan heeft de molen een binnendiameter van 8,5 m; boven is 
dit 4,6 m. Er zijn  geen stellinggaten aanwezig. 
De zolderhoogten zijn :  stapelvloer 3,75 m;  meelzolder 3 m ;  steen
zolder 2,9 m; luizolder 1 ,6 m;  kapzolder 1 ,75 m.  
Aan de noordzijde van de dam is  de imijpoort gelegen. Ter hoogte 
van het maaiveld op de dam zijn twee kleine ramen, twee grote 
ramen en twee deuren in de noord-zuid as. Op de steenzolder z ijn 
vier vensters, op de luizolder twee. 
Van de benedenvloer tot op de maalzolder waren er in de molen 
vermoedelijk  twee schoorstenen, blijkbaar voor de fornuizen van 
de verdwenen olieslagerij .  
Aan de westkant zit in het metselwerk, tussen twee Balegemse ste
nen, een ijzeren ring in de muur om het gevlucht vast te leggen. 
Het metselwerk net boven het maaiveld is in Balegemse steen. 
Boven de ingangsdeur op de berg, aan de noordkant van de kuip 
zitten drie mooi bewerkte Balegemse zandstenen in het metsel
werk, die het jaar aangeven waarin deze molen werd gebouwd: 
L'AN VII DE LA REPUBLIQUE ANNO 1788. 

De Kap 

De zetelkap van de molen is vrij traditioneel in Oost-Vlaanderen. 
Het principe is kennelijk  ontleend aan de staakwindmolen. De 
zetelkonstruktie is vrij zwaar en ingewikkeld. In het heuveleinde 
boven de staart zijn twee raampjes aangebracht die van horizon
tale schuine tochtlatjes voorzien zijn.  Het evenwicht van de 
molenkap op de bovenste kruivloer, een ijzeren plaat op een 
arduinen baan, wordt bereikt door gietijzeren rollen. Er zijn er 
twee onder de windpulm en twee onder de pinnebalk. Zij zitten in 
een rolplaat, die onder deze twee balken tussen de daklijsten met 
pin en gat is aangebracht. Onder de zijkanten van de kap zitten tus
sen de straalbouten telkens nog eens drie gietijzeren wielen. 
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23. Het gietijzeren krui/ier met houten klos. 

Sprniten, schoren, staart en krnilier. 

De molen werd vermoedelijk  van bij het begin uitgerust met 
zowel een korte als een lange spruit, zodat er dan ook twee korte 
en twee lange zwepen voorkwamen. 
De grote spruit l igt op de ver naar buiten stekende achterste ein
den van de zware daklijsten. De lange spruit loopt doorheen de 
ganse molenkap en ze is voor de kammen en het vangwiel over de 
daklijsten gekeept. De staart l ijkt nog origineel te zijn. Halfweg de 
staart lag het galghout, een dwarsbalk, waaraan de korte zwepen 
waren vastgemaakt. Er is een gietijzeren kruil ier met houten klos. 

DRAAIENDE WERK 

Gevlucht, as en askop 

Vóór de restauratie bestond hier een geklinknagelde Verhaegh -
gevlucht ( 1920) van 25 m lang en met 3 1  scheden per eind. D ar-
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voor waren er pestelroeden. B ij de recente restauratie zijn er fok
wieken geplaatst. De roeden werden gelast door het Nederlandse 
bedrijf Derckx uit Beegden. Ze vertonen, in verband met de sterke 
kegelvormigheid van de romp, een zeer sterke porring. De toppen 
van de binnenroede staan ca. 2 m uit de loodlijn vanuit het cen
trum van de roede. De staande as, die slechts doorloopt tot op de 
steenzolder, is van eik. 
Rond de staande as heeft een aandrijfriem gedraaid, vermoedelijk  
voor de haverbreker. De  oorspronkelijk eiken as bl ijft gehand
haafd. Bij de askop heeft ze afmetingen van 62 x 62 cm. De giet
ijzeren insteekaskop, die gegoten werd door Van Aerschot te 
Herentals heeft asgaten van 68 x 47 x 33 cm. 

Gelijkvloers in de dam 

Voorheen stond hier het oliestampkot. Daarvan is niets overge
bleven. Alleen een uitsparing in de plavuizenvloer herinnert nog 
daaraan. 

De mee/vloer 

Nagenoeg alles is hier verdwenen. 

Maa/gangen 

De molen bezat vóór de restauratie nog twee versleten steenkop
pels: een Frans 1 8-ders natuursteenkoppel ( 1 ,60 m) en een kunst
steenkoppel 1 7-ders ( 1 ,50 m). De beide steenkoppels hebben ijze
ren bussen. Er zijn tweetakrijnen met een hoed op het peerijzer. 
Er zijn verder restanten van vondels en pasbruggen en nog een 
peerijzer is ter plaatse. De twee nog bestaande klauwijzers zijn 
zeer zwaar. Ook de steen-meelkisten en graanbakken waren vóór 
de restauratie verdwenen. 

Lichtewerk 

Het zijn gekruiste vondels en pasbruggen. 

Steentrommel 

De molen is uitgerust met een steentrommel om de molenstenen 
open te trekken. 

Haverbreker 

Er is nog een ijzeren asje ter plaatse en een kleine bonkelaar die, 
met een vermoedelijke aandrijving, op de staande as voor een 
haverbeker hebben gediend. 
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Luiwerk 

Het oorspronkelijk  intrekluiwerk is nog aanwezig. Op de luias zit 
een tapwiel (22 tappen), dat in een omgekeerd kroonwiel (34 kam
men) wordt ingetrokken. 

Wielen en gelopen 

Het oude spoorwiel werd vervangen. Het nieuwe heeft 64 beuken 
kammen, met een steek van 1 1 ,5 cm. De twee schijflopen hebben 
resp. 28 en 23 kornoeljen spi l len. Het grote, n ieuwe vangwiel, met 
een diameter van ca. 2,95 m is u itgerust met 61 beuken kammen. 
De steek is 1 4, 10  cm. De zware lantaarn heeft 35 essen spillen. 

Overbrengingsverhoudingen 

Voor het kleinste steenkoppel bedraagt de overbrenging: 
6 1 /35x64/23=4,85. Voor het andere koppel is ze 3,98. 

Vang 

Deze omvat een olmen vangplank en er is een ijzeren vangsabel. 

Inventaris van het windmolenbestand binnen het Land van Rode 

(25). 

Deelgemeente stenenmolen molenromp houtenmolen totaal 

Balegem 2 1 3 
(Oosterzele) 

Melle 1 1 

Melsem 1 1 

(Merelbeke) 

Moortsele 1 1 

(Oosterzele) 

Oosterzele 1 1 2 

Schelderode 1 1 

(Merelbeke) 

2 5 2 9 

Binnen het Land Van Rode is het molenbestand te Oosterzele het 
best bewaard gebleven. De enige resterende maalklare windmo
lens die het Land van Rode nog rijk is, zijn gelegen te Oo terzele
Balegem. De Vinkenmolen, een houten staakwindmolen, te Oo -
terzele door een storm vernield werd nog niet herbouwd. 
Oosterzele en in het bijzonder Balegem, is met zijn drie maalklar 
windmolens "het" molendorp van het Land van Rode. 
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Vergelijken wij het molenbestand uit het Land van Rode, met dat 
van het arrondissement Gent, dan bezit Rode : 2 van de 4 nog 
bestaande houden staakwindmolens; 9 van de 29 stenen molens, 
rompen inbegrepen. 

Inventaris van de nog bestaande watermolens of restanten binnen het 

Land van Rode (26) 

Balegem: gelegen ten zuiden van de kerk in het dorpscentrum op 
de Molenbeek (15de eeuw). Molenrestant enkel het waterrad is 
bewaard gebleven. 

Bavegem :  gelegen in de Meulestraat, dichtbij en ten zuiden van de 
kerk, op de Molenbeek ( 16de eeuw). Molenrestant Sluiswerk 
verdwenen, bovenslagwiel in slechte staat. Er zou nog een koppel 
stenen en een Rutson dieselmotor aanwezig zijn.  

Gontrode: gelegen in de Watermolenstraat 9, dichtbij en ten oos
ten van de kerk, op de Gonde ( 16de eeuw). De kleine waterturbine 
wordt gebruikt voor het aandrijven van een schijfzaag. Een andere 
turbine drijft een dynamo aan voor plaatselijke verlichting. Het 
waterrad is verdwenen, de drie turbines zijn in een vrij behoorlijke 
staat. 

Moortsele: gelegen op de Molenbeek (Gonde) 500 m ten noorden 
van de kerk. Molen en molenaarshuis zijn bewaard gebleven. De 
molen zelf is, zoals gewoonlijk, vervallen. Er zou met water kun
nen gemalen worden, indien hij gerestaureerd werd. Het betreft 
hier een ambachtelijk traditioneel bedrijfje met bijhorende 
woning, zoals men dit in Vlaanderen nog maar zelden vindt. De 
molen verdient beslist wettelijk beschermd te worden. 

Aalter, De Smet Lucien 
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GLOSSARIUM gesteund op de woordenlijst uit het werk van dr. 
Paul Bauters "Eeuwen onder Wind en Wolken". Windmolens in 
Oost-Vlaanderen een uitgave van de bestendige deputatie van 
Oost-Vlaanderen 1 985. Zie ook ons jaarboek 1985, b lz. 70 en 7 1 .  

BONKE LAAR :  kamwiel waarvan d e  kammen haaks o p  d e  velgen staan, 
syn. kroonwiel 

GEVLUCHT: het wiekenkruis van de molen. 
GRONDZEILER: bovenkruier waarvan de toegang uitsluitend op de 

begane grond ligt. 
KOLLERGANG: nl. vrij recente indrustriële benaming van een stel van 

twee arduinen of granieten stenen op hun kant op een ligger rond
gaande waarmee oliezaad, verfstof en dergelijk gebroken worden 
alvorens opgewarmd en uitgeperst te worden, syn. p letterstenen, 
kantsteen. 

PASBRUG: de scharnierende balk of hefboom waarop in het vondel het 
onderijzer of peerijzer staat, waarop de loper hangt. 

PINNEBALK: balk tussen de daklijsten in de achterzijde van de molen
kap in een uitsparing waarin de pinnesteen zit, syn. penbalk. 

PORRING: sterke boog naar achteren, resp. naar voren van de geklink
nagelde b uitenroede of binnenroede, opdat de toppen van deze 
roeden zoveel mogelijk hetzelfde draaispoor zouden volgen, syn. 
spanrung. 

SPRUIT: horizontale balk in de kap van bovenkruiers dwars op de 
daklijsten en links en rechts van de kap naar buitenstekend, waar
aan de zwepen of schorens of trekarmen verbonden zijn waarmee 
de molen gekruid kan worden. 

TWEET AKRIJN : het in het kropgat van de lopende molensteen aange
brachte ijzeren brugstuk in de vorm van een beugel, dat in de mee
nemer of hoed op de nok van het peerijzer via een gleuf is inge
werkt en waardoor de loper op het peerijzer hangt. 

VONDEL: horizontale balk uit het lichtewerk van een korenmolen, 
waarop het peer- of onderijzer, dat de lopende steen draagt, in een 
spoorpot ronddraait. Ook wel eens pasbrug genoemd. 

WINDPULM: horizontale balk, die op de toppen van de daklijsten of 
voeghouten met een zwaluwstaartverbinding is aangebracht en 
waarop via de baansteen de molenas draait, syn. asbalk. 

ZWEEP: Verbindingsstuk tussen de spruiten en de staart van een boven
kruier. 

GLOSSARIUM van woorden welke niet in bovengeciteerd werk 
vermeld staan. 

FOKWIELEN : de toppen van de roeden staan uit de loodlijn vanuit het 
centrum van de roede. 
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PLA VU IZENVLOER: vloer uit kleigebakken vloertegels. Plavui is een 
van klei gebakken tegel. 

PESTELROEDEN: Pestel: centraal onderdeel van een houten molen
roede dat doorheen de gaten van de askop gaat. Pestel betekent 
eikeboom. 
Roede: het geheel van de pestel en de 2 einden. 
Einden : molenrode met hekwerk. 

ZETELBERRIE: bij de zetelmolen het geheel van de vaste berrie en de 
draaiende berrie; een raamwerk van balken onder de daklijst om 
de molenkap te laten kruien. 

N.B. Een uitgebreide woordenlijst vind U in het werk van dr. Paul 
Bauters en het tijdschrift "Molenecho's 12", pag. 6. 
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Het gemeente-onderwijs te Gentbrugge in 

het eerste kwart van de twintigste eeuw 

Waar wij in ons zesde jaarboek ( 1979) het onderwijs te Gent
brugge tot het einde der negentiende eeuw behandelden, konden 
wij vaststellen dat het gemeentelijk  onderwijs in de negentiger 
jaren beschikte over twee jongensscholen, twee meisjesscholen en 
één bewaarschool. 

De personeelsleden vinden wij vermeld in de RZ (Raadszitting) 
van 07.05.96. 
Jongensschool, Kerkstraat: 

Karel Frans Marie Cornelus, hoofdonderwijzer; 
Jan Theofiel Bekaert; 
Jozef Lisse; 
Alfred Vaerendonck. 

Meisjesschool, Kerkstraat: 
mej .  Julienne Hombrecht, hoofdonderwijzeres; 
mej.  Stephanie Van der Borght; 
mej .  Ernestine Franck; 
mej .  Romanie Block. 

Jongensschool J. de Saint-Genoisstraat: 
Frans Van Onderbergen, hoofdonderwijzer; 
Leonce Vaerendonck; 
Prudent Thienpont. 

Meisjesschool, J .  de Saint-Genoisstraat: 
mej.  Maria Franck, hoofdonderwijzeres; 
mej.  Julia De Clercq; 
mej .  Anna Teurrekens. 

Bewaarschool, J. de Saint-Genoisstraat: 
mej .  Maria Tack, hoofdonderwijzeres; 
mej .  Mathilde Coralie Maertens. 

Daarenboven had men nog de avondscholen, waarover verder. 

In de loop van het jaar 1 896 nam mej .  Van der Borght ontslag en 
werd opgevolgd door mej .  Bertha De Smet (Normaalschool Brus
sel), zij werd voor drie  maanden benoemd (RZ 07.05.96). 

Voor de uitbreiding moesten in de Kerkstraat twee klassen 
gebouwd worden, dat werd aan Bernard Vercruyssen, aannemer 
te Gentbrugge, toegewezen voor 1 8.782 fr. (RZ 1 0.05 .97). · 
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De twee n ieuwe klassen vergden twee nieuwe onderwijzers: Pie
ter Achiel Mertens (normaalschool Sint-Niklaas) en Antoon Flo
rent Derijckere (normaalschool Gent) (RZ 26.08.97). 

Ingevolge het tekort aan leerlingen was men verplicht de laagste 
klas der bewaarschool af te schaffen, daarentegen werd een vierde 
klas geopend in de meisjesschool in de Saint-Genoisstraat, waar
door mej .  Maertens van de bewaarschool naar de meisjesschool 
overging (RZ 04. 1 1 .97). 

Mettertij d  wenste men meer en meer orde op zaken te stellen, zo 
bepaalde de Raad dat de leerkrachten die voortaan benoemd wer
den binnen de drie maanden op de gemeente dienden te wonen. 
Van haar kant wenste de schoolcommissie, maandelijkse vergade
ringen met het onderwijzend personeel, en zulks buiten de 
schooluren, teneinde het regelmatig schoolbezoek te bevorderen, 
alsook om maatregelen te bespreken ter verbetering en ter bewa
king van de schooleigendommen (RZ 08.09.96). 

Voor de schoolbehoeften werd 2 fr. per leerling voorzien en 1 fr. 
voor grondstoffen (handwerk). De verdeling per school zag er als 
volgt uit (zodat wij er het aantal leerlingen kunnen uit afleiden): 
schoolbegroting 1897 (RZ 22.06.97) 

school Cornelus: 5 12  fr. (256 l l .)  
school Van Onderbergen: 304 fr. ( 152 l l .) 
school M.  Franck: 278 fr. 

grondstoffen:  139 fr. (139 ll .) 
school Hombrecht: 350 fr. 

grondstoffen: 175 fr. (175 l l .) 

Behoeftige kinderen hadden recht op gratis onderwijs, doch prak
tisch werd dat aan alle kinderen verstrekt daar de inwoners met 
minstens 15  fr. personenbelasting, hun kinderen meestal naar 
Gent ter school stuurden. 

Het aantal kinderen met recht op kosteloos onderwijs, tussen 6 en 
14 jaar konden wij opgetekend vinden voor de volgende jaren: 

1 897- 1 898 jongens: 447 meisjes: 344 amen:  79 1 
1 898-1 899 402 331 733 
1 899- 1 900 443 342 7 
1 900- 1 90 1  452 327 779 
1 90 1 -1 902 467 337 04 
1 902- 1 903 493 362 
1 903- 1904 530 378 
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1905- 1906 
1906- 1907 
1907- 1908 
1908- 1909 
1 909- 1 9 1 0  
1 9 1 0- 19 1 1 
1 9 1 1 - 1 9 1 2  
1 9 1 2 - 1 9 1 3  
19 1 3- 1 9 1 4  
1 9 1 5- 1 9 1 6  

jongens: 561 
5 1 7  
5 1 4  
529 
452 
427 
422 
384 
362 
42 1 

meisjes: 399 
400 
39 1 
405 
428 
389 
365 
353 
323 
370 

samen: 960 
9 1 7  
905 
934 
880 
8 1 6  
787 
737 
685 
79 1 

Een hoogtepunt is 1905 daarna neemt het langzaam af, terwij l  tij
dens de eerste wereldoorlog weerom een stijging valt waar te 
nemen. 

Omstreeks de eeuwwisseling waren de personeelswijzigingen 
nogal veelvuldig. Zo valt het op dat mej .  De Smet blijkbaar geen 
sterke gezondheid genoot, zij diende herhaalde malen tijdelijk  
vervangen te worden, tot zij na haar huwelijk ontslag nam als 
mevr. Mortier-De Smet (RZ 04.09.02). 
Het weze hierbij opgemerkt dat b ij beslissing van de Raad, één 
vijfde van de kosten der vervanging door de zieke gedragen wer
den. 

De lagere scholen te Gentbrugge volgden natuurlijk  de algemene 
trend van het onderwijs elders en ondergingen van tijd tot tijd een 
aanpassing van het schoolreglement volgens de noodwendighe
den en het streven naar meer ordening in de schoolbedrijvigheid. 
Al die wijzigingen op te sommen zou ons te ver leiden, enkel ver
melden wij dat in de 2de en 3de graad men verplicht werd een 
boek te houden waarin de leerl ingen dagelijks en beurtelings een 
beknopt verslag der lessen en der huistaken neerschreven. Ook 
werden in het programma "begrippen over landbouw" onder de 
verplichte leervakken opgenomen (RZ 16. 1 1 .97). Dat schijnt ons 
heden wellicht onbelangrijk toe, maar laten wij niet vergeten dat 
wij toen nog de tijd beleefden van lei, griffel en spons, en dat het 
gebruik van leerboeken en onderwijsmateriaal eerder aan de 
spaarzame kant lag. 

Toen De Rijckere ontslag nam (RZ 29.08.99) werd hij in de dag
school opgevolgd door Albert De Wilde (normaalschool Sint
Niklaas) hulponderwijzer te Sleidinge, in de school voor volwasse
nen door Alfred Vaerendonck. 

Ook mej.  R. Block nam ontslag en werd vervangen door mej .  Jose
phine Marie De Clercq (normaalschool Sint-Niklaas) (RZ 
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13 .03 .99). De Wilde die op zijn beurt ontslag nam had als opvolger 
Juliaan Helenus Victor Beaujean (normaalschool Sint-Truiden) 
(RZ 23. 1 1 .99). 

Vanaf 190 1  werden de wedden van de onderwijzers aangepast, 
begin en eindwedde waren voortaan voor: 
hoofdonderwijzer: 1 .600 fr. en 2.600 fr. 
hulponderwijzer: 1 .200 fr. en 2.200 fr. 
hoofdonderwijzeres: 1 .400 fr. en 2.400 fr. 
hulponderwijzeres: 1 . 1 00 fr. en 2 . 100 fr. 
waarbij de eerste twaalf jaren een jaarlijkse verhoging van 50 .fr., 
daarna 100 fr. per jaar werd toegekend. 

Voor de studiebeurzen der leerlingen werd het krediet op 700 fr. 
gebracht; men voorzag voor de goede leerlingen der gemeente
scholen een hulpgeld van 50 fr. per jaar waarvan zij konden genie
ten b ij voortgezet onderwijs  (RZ 28. 1 0.99). 

De groei van de Arsenaalwijk  had ook zijn weerslag op de scholen. 
In de J. de Saint-Genoisstraat moesten twee klassen bijgebouwd 
worden, toegewezen aan J.B. De Landsheere, aannemer te Gent, 
tegen 8.950 fr. (RZ 01 .08. 190 1) .  Door die uitbreiding werd in de 
jongensschool een nieuwe klas geopend met als onderwijzeres 
mej .  Cesarine Dambruyne, zulks lokte in de gemeenteraad protest 
uit vanwege Bonne die het onverantwoord vond, een dame in de 
jongensklassen aan te stellen (RZ 18. 12. 1901 ). In verband daarmee 
staat ongetwijfeld het feit dat b ij het ontslag van mevr. Mortier-De 
Smet, als opvolger Leopold Alfons Dierickx (normaalschool 
Gent) verkozen werd (RZ 1 7.09.02). Terzelfdertijd werd mej .  
Elvira Camilla Block (normaalschool Sint-Niklaas) als bewaar
schoolonderwijzeres benoemd. 

B ij de aanvang van deze eeuw, omtrent 1902, zag de personeelsbe
zetting er als volgt uit: 

Jongens Kerkstraat: K. Comelus 
J. Bekaert 
J. Lisse 
A. Vaerendonck 
P. Mertens 

Meisjes Kerkstraat : mej. J. Hombrecht 
mej .  C. Dambruyne 
mej.  E. Franck 
mej. R. De Clercq 
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Jongens Arsenaal : Van Onderbergen 
P. Thienpont 
L. Vaerendonck 
J. Beaujean 
L. Dierickx 

Meisjes Arsenaal : mej .  M. Franck 
mej.  J. De Clercq 
mej. A. Teurrekens 
mej .  Maertens 

Bewaarschool Arsenaal : mej .  M. Tack 
mej .  E. Block 

Een paar kleine bijzonderheden: K. Cornelus een verwoed dui
venliefhebber woonde in de school. De gebroeders Alfred en 
Leonce Van Vaerendonck, ongehuwd, woonden samen in de 
Kerkstraat nr. 167. 

Toen mej .  E. Block van de bewaarschool naar de jongensschool 
overging werd zij in de bewaarschool opgevolgd door mej .  Celeste 
Clemence De Smet (normaalschool Eeklo) (RZ 25 . 10.05). 

Op het ontslag van Leopold Dierickx volgde Joseph Geldof (nor
maalschool Carlsburg), wonende te Basel (RZ 28. 1 1 .06). 

De jongensschool in de Kerkstraat werd inmiddels uitgebreid met 
een pand van 284,26 m2, aangekocht tegen 4.548, 1 6  fr. (RZ 
13 .02.07). Voor de ommuring werd Petrus Maertens uit Zwij
naarde aangeduid, kosten: 1 .466 fr. Ook de meisjesschool Kerk
straat was te klein en de klassen waren bovendien niet in overeen
stemming met de eisen der hygiëne. Daarom kocht men een pand 
tussen de Kapellestraat en de Hongerijstraat ter waarde van 15 .986 
fr. (RZ 1 1 .08.08). Het bouwen van de nieuwe meisjesschool zou 
echter nog een hele tijd op zich laten wachten. Wel werden twee 
nieuwe klassen gebouwd in de jongensschool Kerkstraat, de aan
besteding gebeurde bij Adolf Naessens, uit Ledeberg, tegen 
12.643 fr. (RZ 08.05.09). Daarentegen werd de laagste klas der 
bewaarschool Arsenaal opnieuw afgeschaft wegens onvoldoend 
aantal leerlingen, maar wegens overbelasting werd een nieuwe 
klas in de meisjesschool ingericht, zoals enige jaren voordien (mej .  
E .  Block naar de  jongensschool), ging deze maal mej .  De Smet van 
de bewaarschool naar de meisjesschool over (RZ 1 1 .08.08). Voor 
die klas werd achteraf een lokaal gebouwd, aanbesteed bij Omer 
Van Schamphelaere uit Merelbeke tegen 5. 1 90 fr. (RZ 22.0 1 . 12). 
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Intussen was een bewaarschool gesticht in de jongensschool van 
het Center waar mej .  Louise Piens (diploma Sint-Niklaas) aange
steld werd (RZ 08.03 . 10) .  Voor een tweede bewaarklas werd mej .  
Marie Rosalie Caeyman gekozen (RZ 16. 1 1 . 10) .  

Een n ieuwe werkwijze bij de aanwerving van leerkrachten stellen 
wij vast wanneer Frans Geldof ontslag nam (RZ 14. 1 1 . 1 1) :  de 
Raad benoemde Jozef Hambuyser (normaalschool Gent) woon
achtig te Halle, maar de benoeming gold slechts voor drie maan
den om "de hoedanigheid van de onderwijzer na te gaan". Hij nam 
echter de plaats niet aan, waarop Ephrem Gilleman aangesteld 
werd, deze laatste was hulponderwijzer geweest te Leerbeek in 
Brabant. Op zijn beurt werd hij opgevolgd door Achiel Van de 
Putte (RZ 26.03 . 1 2) (normaalschool Sint-Niklaas). Hetzelfde jaar 
werd mej .  Esther Louisa Schouppe (normaalschool Sint-Niklaas) 
als bewaarschoolonderwijzeres benoemd aan de bewaarschool 
Arsenaalwijk  (RZ 02.09. 12) .  

In het jaar 1912 werd de oprichting van een schoolcomité door
gevoerd (RZ 17.05 . 1 2), het telde zestien leden: nl. vier raadsleden, 
twee vertegenwoordigers van de oud-leerlingenbond, twee van de 
officiële schoolkoloniën, twee van het Werk der Liberale Dames, 
twee van de Verdedigers van het Officiëel Onderwijs en vier van 
de ouders. 

Het duurde niet lang of er rezen moeilijkheden op. Het Comité 
had z ich tot de Gouverneur gericht met opmerkingen over het 
schoolbezoek der leden waarbij de leerlingen ondervraagd wer
den naar de schoolbehoeften die wettelijk voorzien waren. De 
Raad was daarbij van oordeel dat het Comité tegen het reglement 
in, de lessen onderbroken had. Een wijziging van het reglement 
werd afgewezen daar het hetzelfde was als te Gent en te Ledeberg 
(RZ 13 .0 1 . 13). 

Het jaar 1912 bracht bijzonder drukke aktiviteit in het schoolpro
bleem, ter gelegenheid van het schoolontwerp Bonne (RZ 
12.07. 12). Deze wou de gemeente in vier schoolwijken verdelen 
met in elke wijk een school voor lste en 2de graad; in het "wezen
lijk centrum" der gemeente moest een school opgericht worden 
met een reeks klassen 3de en 4de graad, daarenboven een muziek
school en avondklassen. Van dat technokratisch getint plan kwam 
uiteindelijk  niets terecht. 

Nochtans werd daarover een drukke briefwisseling gevoerd : er
slag van de hoofdopziener van 29.07. 12, brief van de Gouvern ur 
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van 03.09. 12, antwoord van de R'1;ad op het verslag van de hoofd
opziener. Uit dat alles blijkt dat d� Raad toch een standpunt hul
digde dat van het plan Bonne afweek. Zo wees de Raad er op 1) dat 
de wijkscholen weinig toekomst hadden en de kinderen uit de 
Veldwijk school liepen te Ledeberg of te Gent; 2) dat een 4de 
graad wel in het centrum mogelijk 'zou zijn;  3) dat de bewaar
school 79 leerlingen telde "met veel afwezigheden"; 4) dat een 
school op de Van Houttegronden wel m een behoefte voor latere 

. . 
groei zou voorzien. 
De Raad stelde derhalve voor: a) de bewaarschool over te brengen 
naar de meisjesschool in de Kerkstraat; b) de 6de klas jongens 
voorlopig in de Kerkstraat te houden; c) een schoolpaviljoen voor 
bewaarscholen in de Bassijnwijk  en de Veldwijk  op te richten; d) 
mits het bouwen van twee klassen zouden de meisjes naar de 
Kapellestraat overgebracht kunnen worden. _ 

Heel wat denkbeelden werden naar voor gebracht, zo wou men 
aanvankelijk de gronden tussen Hongerij- en Kapellestraat verko
pen (geschat op 16.909,60 fr.) om gronden in de Veldwijk  te kopen 
voor 7 . 164 fr. gelegen tussen Veld- en Weidestraat en eigendom 
van Egide Bertin-Van de Putte. Later was Eggermont bereid 
grond in huur te geven voor drie of zes jaar tegen 50 fr. per jaar, om 
houten paviljoenen te plaatsen (RZ 12.04. 13). In de RZ van 
04.04. 14  stelde men voor in een huis, een woonkamer tot bewaar
klas in te richten, hetgeen 1 .046, 10  fr. zou kosten; maar op 08.07. 14  
kwam men met een nieuw ontwerp bewaarschool voor de  dag, dat 
op 25.000 fr. geraamd werd. Toen brak echter de eerste wereldoor
log uit, wat niet belette dat men tijdens de oorlog nog een pand 
van 784,90 m2 nabij de Ploegstraat op het oog had (RZ 15 .05. 1 6). 
Tijdens de oorlogsperiode werd eveneens aandacht besteed aan 
een bewaarschool in de Bassijnwijk, tussen Pont- en Zakstraat, 
grond en gebouwen daarvoor schatte men toentertijd op 29.850 fr. 
(RZ. 09.08. 1 6) .  

HET ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN 

Op 5 november 1895 werden twee avondscholen geopend (RZ 
22. 1 0.95), één in de Kerkstraat met hoofdonderwijzer K. Cornelus 
en één in de Saint-Genoisstraat met hoofdonderwijzer F. Van 
Onderbergen. Twee onderwijzers gaven in beide scholen les: 
Lisse en L. Vaerendonck, de ene gaf de Nederlandse lessen, de 
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andere de Franse, elk gaf twee avonden per week les, de afwisse
ling werd bepaald door de hoofdonderwijzer. De onderwezen vak
ken waren: vormleer, grondwettelijk  recht en gezondheidsleer. 
De lessen gingen door van 5 nov. 1 895 tot 3 1  maart 1 896. 

De aflossingen der onderwijzers die in de loop der jaren plaats 
hadden vermelden wij hier niet, daar steeds beroep werd gedaan 
op personeelsleden der gemeentescholen. 

Het belang van het onderwijs voor volwassenen blijkt uit het feit 
dat vanaf 0 1 . 1 1 . 1 897 een derde klas in de Kerkstraat werd inge
richt, waar de onderwijzers Bekaert en de Rijckere met de lessen 
belast werden. D ie belangstelling is overigens begrijpelijk  in een 
tijd waarin geen schoolplicht bestond en veel volwassenen in de 
avondschool een mogelijkheid tot lotsverbetering zagen. 

B ij het begin van het schooljaar 1902-'03 bood mej .  Teurrekens 
aan, kosteloos Franse les te geven in een zondagschool van 9 tot 1 1  
u .  (RZ 04.09.02). Vanaf 15 . 1 1 .03 werden zulke zondagslessen inge
richt in de beide jongensscholen en gegeven door Bekaert en Die
rickx tegen een vergoeding van 200 fr. per jaar (RZ 29. 10.03). In de 
Kerkstraat was de belangstelling blijkbaar geringer vermits het 
voor Bekaert een vrije leergang voor volwassenen werd (RZ 
1 1 .02.04). 

Intussen werd in de volwassenenschool der J. de Saint-Genois
straat een leergang in nijverheidstekenen ingericht gegeven door 
Prudent Thienpont (vergoeding 300 fr. per jaar) (RZ 03 . 12.03). 
Later werden die lessen aangevuld met lijntekenen en rekenkun
dige toepassingen gegeven door P.A. Mertens ( 100 fr. per jaar). 

De belangstelling der bevolking voor het volwassenenonderricht 
ging vóór de eerste wereldoorlog in stijgende lijn bij zover dat in 
RZ 03 . 10 .08 een herinrichting van de avondscholen doorgevoerd 
werd. In de Kerkstraat werden vier klassen ingericht, evenzo in de 
J. de Saint-Genoisstraat. In de eerste was Cornelus bestuurder als 
onderwijzers deden Bekaert, L. Van Vaerendonck en Lisse diçmst. 
In de tweede school met bestuurder Van Overberge, gaven Thien
pont, Beaujean en Mertens les. Daarnaast had men in de Kerk
straat een zondagschool voor jongens met Bekaert, een voor mei -
jes met mej .  Teurrekens, en in de Saint-Genoisstraat een voor jon
gens met Geldof, en een voor meisjes met mej .  M. Franck. 

Intussen werden ook maatregelen genomen betreffende de tu
diebeurzen, deze zouden enkel aan leerlingen toegekend word n 
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die verder studeerden aan officiële imichtingen (RZ 12.07. 12), 
later nochtans werd verklaard dat andere mogelij kheden welwil
lend zouden onderzocht worden (RZ 02.09. 12). 

Inzake gezondheidszorg voor de schoolkinderen werd, ingevolge 
het overlijden van Dr. Pierre, Dr. Raymond Burvenich aangesteld 
voor het geneeskundig toezicht in de scholen (RZ 24.02 . 1 3). 

De zorg voor de kinderen van stakende werklieden kwam ook tot 
uiting toen op voorstel van Van Sweden en Mortier aanvaard werd 
dat soepbedelingen zouden plaats hebben voor de kinderen der 
stakers van Gentbrugge (RZ 12.04. 13) "óm de kinderen zo weinig 
mogelijk de gevolgen te laten voelen van een grootse, onbaatzuch
tige en tevens bewonderenswaardige beweging voor hun politieke 
rechten". Natuurlijk  werd hier, zoals steeds, een commissie aange
steld (bestaande uit Toeffaert, De Gos en Furnière). Bovendien 
werd een proef overwogen om de schoolsoep tot alle school
gaande kinderen uit te breiden en dat met een maximale toelage 
van 1 .000 fr. 

De schoolstrijd dreigde weer scherpe vormen aan te nemen toen 
de leerplicht aan de orde kwam. Het wetsvoorstel van de Katho
lieke Minister Schollaert waarbij langs de schoolbon om de toela
gen volgens het aantal leerlingen zouden bepaald worden, werd 
verijdeld zowel door de anti-klerikale reaktie als door de politiek 
van Woeste. Op 20 juni ' 13  werd een nieuw wetsontwerp (Poulet) 
ingediend. Een hevige strijd werd daarrond gevoerd waarbij men 
aan anti-klerikale zijde de concurrentie van de vrije scholen 
vreesde. De Gentbrugse gemeenteraad wilde zich niet afzijdig 
houden en richtte een protestschrijven naar de parlementsleden. 
Dat schrijven dat goedgekeurd werd met 1 1  tegen 2 stemmen 
(tegen stemden : Lefevre de Tenhove en Furnière) luidde als 
volgt: 
''Aangezien het schoolwetsontwerp op 20juni 1913, door de Regering 
voorgelegd, onder vorm van toelage per klas, de school bon van 1911, 
door de openbare meening veroordeeld, herinricht, 

''Aangezien de schoolplicht, door het ontwerp voorgesteld, op zeer 

onvoldoende wijze ingericht en enkel dienen moet om den aanslag 
tegen de Openbare School te verduiken, 

''Aangezien vooral dit ontwerp strekt tot vernieling van het officiëel 

Onderwijs, hetwelk alle denkwijzen eerbiedigt om het te ve!Vangen 
door een Confessioneel Onderwijs, 
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''Aangezien het princiep der gelijke toelagen enkel een bedoken mid

del is om de klerikale inrichtingen te bevoordeligen en alzo de strijd 

van een politieke partij tegen de nationale school in de hand te wer

ken, strijd welke op onze gemeente reeds hevig gevoerd wordt, door de 

bestaande confessionele scholen, 

''Aangezien de gemeenten gedwongen wordende ook aan de Katho

lieke naschoolsche werken toelagen te verlenen, zij alzo de verplich

ting hebben partijscholen te steunen tegen het Officiëel Onderwijs 

gericht en waarover zij niet het minste toezicht hebben, 

''Aangezien het ontwerp inbreuk maakt op de Grondwet en de 

gemeentelijke zelfstandigheid, 

"De Gemeenteraad van Gentbrugge teekent krachtdadig verzet aan 

tegen het schoolwetsontwerp en dringt bij de Wetgevende Kamers aan 

om het te verwerpen ". 

De wet werd toch gestemd op 1 8.02. 1 914. H ij behelsde de leer
plicht tot 14  jaar, ook het oprichten van een vierde graad in alle 
scholen met de daarbij horende verhoging van toelagen, zodat 
gratis onderwijs  kon verstrekt worden. Daarbij kwam nog de rege
ling van het medisch schooltoezicht, minimumbaremas en wed
deverhogingen voor de leerkrachten en de verklaring betreffende 
de moedertaal door het gezinshoofd. 
De oorlog kwam echter de uitvoering vertragen. 

PERSONEELSWIJZIGINGEN IN 19 14 

Jozef Lisse overleed op 23 .02. 19 14;  tijdens zijn ziekte was hij ver
vangen door Alf. Vaerendonck en wegens vermindering van leer
l ingenaantal werd de klas afgeschaft zodat niet in een opvolging 
moest voorzien worden. 

De juffrouwen M. en E. Franck gingen op rust (RZ 26.02. 14) .  De 
eerste werd vervangen door mej.  Martha Leonia Julia Van Bock
staele (normaalschool Brugge) en hulponderwijzeres te Ledeberg. 
De tweede werd opgevolgd door mej.  Louisa Elvina Piens (nor
maalschool Sint-Niklaas) thans bewaarschoolonderwijzeres (RZ 
04.04. 14). 

Twee nieuwe bewaarschoolonderwijzeressen werden benoemd: 
Mevr. Leon Teurrekens-Caeyman (Irma, Maria Stephanie) (nor
maalschool Sint-Niklaas) en mej.  Alida Van de Cauter (bekwaam
heidsgetuigschrift Froebel Eeklo). 
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TIJDENS DE WERELDOORLOG 

De maatregelen die in deze moeilijke tijd  genomen werden ston
den veelal in het teken van de nood door de oorlogsomstandighe
den veroorzaakt. 

Wegens gebrek aan voldoende verlichting in vele woningen werd 
in de gemeentescholen een avondstudie ingericht (RZ 04.01 . 1 5) .  
In plaats van de prijsuitreiking werd tot een uitdeling van kleding
stukken overgegaan (RZ 25.05. 15). De prijsboeken werden ook 
wel vervangen door voedselpaketten aan krijgsgevangen vaders en 
broeders van leerlingen der gemeentescholen (RZ 12.07. 1 5). Lefe
vere en Furnière wezen erop dat krijgsgevangenen met kinderen 
in vrije scholen of zonder kinderen aldus werden uitgezonderd. 
De tegenstelling tussen Gemeente- en Vrije scholen kwam nog tot 
uiting toen de pastoors L. Gordijn en M. Van Pottelberghe de la 
Potterie, bestuurders der vrije scholen van Center en Arsenaal 
gelijkheid voor alle schoolkinderen vroegen wat betreft toelagen 
van welke aard ook (RZ 13 .08. 1 5). In een tweede brief vroegen zij 
1 .000 fr. voor de prijsuitreiking, 500 fr. voor die der bewaarscholen 
en 250 fr. voor Sint-Niklaasgeschenken. Als antwoord wenste de 
Raad de toelichtingen en Koninklijke Besluiten betreffende de 
wet van 19 mei 1914, bij de bespreking in de Kamers afte wachten. 

Voor het toenemend aantal leerlingen had men eraan gedacht een 
huis te huren voor een tijdelijke klas der meisjesschool Arsenaal. 
Uiteindelijk besloot men een jongens- en een meisjesklas in regie 
te bouwen in de Saint-Genoisstraat, voorzien bedrag: 9.300 fr. (RZ 
08. 12. 15) .  

Een denkbeeld van de kosten van het gemeentelijk  onderwijs  
biedt de rekening 1914 (RZ 10. 1 1 . 15): 
dagscholen : 43.620,95 fr. 
scholen voor volwassenen: 3 .995 fr. 
bewaarscholen: 3.775,23 fr. 
onderwijs voor de werklozen: 1 .000 fr. 
Schooleetmalen voor zwakke kinderen: 26 tot 30 et. per kind : 258 
fr. per maand, dat gold voor 50 kinderen der gemeentescholen en 
50 der vrije scholen. Een uitbreiding tot 100 leerlingen van elk 
schoolnet tegen 18 et. per kind bracht de uitgaven op 250 fr. per 
week (RZ 30.08. 1 6). 

In de laatstgenoemde Raadszitting vernemen wij ook een blijk  van 
de vernederlandsing van het onderwijs. Ingevolge een schrijven 
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van de Voorzitter van het Burgerlijk Beheer van Oost-Vlaanderen 
om het Nederlands als voertaal in  alle klassen en voor alle vakken 
te gebruiken, besloot de Raad voor de moedertaal in de eerste 
graad 10  u. per week voor te behouden; in de tweede, derde en 
vierde graad 8 u. (het ging om volle schooluren). In het zesde jaar 
werd het Frans opgenomen als leervak voor 3 volle uren per week. 

Tot een uitbreiding der meisjesschool Arsenaal werd besloten 
door de inrichting van een vierde graad, terwijl  het huis der 
bestuurster als huishoudschool zou gebruikt worden, kosten: 
5 .240 fr. (RZ 2 1 .02. 17). Het opstellen van het programma liet op 
zich wachten tot RZ 10. 10. 17. Door die uitbreiding en mede door 
de terbeschikkingstelling wegens ziekte van mej .  J. De Clercq ging 
mej .  Schouppe over van de bewaarschool naar de meisjesschool. 
Nieuwe bewaarschoolonderwijzeres werd mej .  Helena Maria 
Minnebo (staatsnormaalschool Brugge) en als "leermeesteres 
naald werken" mej.  Germaine Charlotte Van Steenbrugge (Stede
lijke Huishoud- en Beroepschool, Sint-Margrietstraat Gent) (RZ 
2 1 .02. 1 7) .  

In  dezelfde Raadszitting werd het geneeskundig toezicht verdeeld 
tussen Dr. Burvenich en Dr. Leestmans ( 1 ,50 fr. per kind en per 
jaar) .  Doch later werd Dr. Leestmans vervangen door Dr. René 
Van de Calsyde (RZ 03.09.21). 

Bij het begin van het volgend schooljaar (RZ 25.09. 17) werd de 
zesde klas der jongensschool in de Kerkstraat, die afgeschaft was 
na het overlijden van Lisse heropend. Bij wijze van proef voerde 
men tevens een handelsleergang in die school in, die werd gege
ven door Germain Van Herreweghe. 

Pas op i8.07. 19 toen men de inrichting aanvatte van een vierde 
graad in iedere gemeenteschool werden volgende benoemingen 
gedaan (RZ 18.07. 19) :  Baziel Lodewijk Coppens en Marie Rosalie 
Caeyman, kort nadien Georges Adolphus Van Huffel (RZ 
1 1 .08. 19) evenals mej .  Suzanne Seraphina Augusta Eeckhout, de 
laatse nam echter reeds op 10. 12 . 19 ontslag. 
Op dat ogenblik bedroeg de jaarwedde voor onderwijzer 2.580 fr. 
voor onderwijzeres 2.400 fr. 
Op RZ. 27. 12. 19 volgden nog twee onderwijzeressen: Helena 
Maria Minnebo (kwam over van de bewaarschool) en Germaine 
Willems woonachtig te Ledeberg. 
Verder stelde men nog drie bewaarschoolonderwijzere ert aan: 
mej .  Irma Julia Cornelus (getuigschrift Gent) verder mej.  I rma D 
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Muynck en mej. Martha Maria Roman (beiden staatsnormaal
school Brugge) de laatste ter vervanging van mej .  Minnebo. 

Het volgend jaar (RZ 17.07.20) moesten twee hoofdonderwijze
ressen voor de bewaarscholen benoemd worden: I rma De 
Muynck en Alida Van de Cauter. 

Tijdens de oorlog waren de prijsuitreikingen verwaarloosd, de 
nood der bevolking stelde andere eisen. Wanneer de tijden enigs
zins verbeterden horen we Van Sweden klagen over de "ellendige 
manier waarop de prijsuitreikingen gebeurden" daarenboven pro
testeerde hij tegen het feit dat ze in de Liberale Kring doorgingen, 
de prijsuitreikingen moesten volgens hem plechtig gehouden wor
den. Tenslotte pleitte hij ook voor kosteloze studiereizen voor de 
verdienstelijkste leerlingen (RZ 04.09.20). 

Het daaropvolgend jaar stellen wij dan ook vast dat 5.000 fr. ter 
beschikking gesteld werd voor de prijzen en voor schoolreizen 
voor twintig leerlingen (RZ 20.07.2 1) .  In dezelfde zitting verne
men wij nog een protest tegen een reeds twee jaar oud zeer. Op 
04. 10. 19  was tegen een onderwijzer een tuchtstraf uitgesproken 
omdat hij "lui en koppig was en geen ijver aan de dag legde"; die 
tuchtstraf werd niet goedgekeurd door de Bestendige Deputatie, 
waarop de Raad in beroep ging bij de Koning. Ook dat paalde niets 
uit. Op 04.09 .20 protesteerde de Raad tegen de verbreking van zijn 
besluit waarbij de onderwijzer gestraft werd "daar zijn leerlingen 
niets geleerd hadden". De Raad vroeg zelfs openlijk of de Minister 
wel kennis had van de besluiten die in zijn burelen ondertekend 
werden? Aldus een brief aan de Minister van Onderwijs Destrée 
"omwille van de gebrekkige Rijksinspectie". 
De mogelijkheid bestaat dat het hier om een ziek onderwijzer ging 
want anderhalf jaar later overleed de man. 

In het jaar 1921  boden mevr. Letz-Block (RZ 02.07.2 1 )  en mej .  
Minnebo (RZ 04. 1 0.21) hun ontslag aan. Laatstgenoemde werd 
vervangen door mevr. Irma De Muynck echtg. Lempereur, tot 
hiertoe hoofdonderwijzeres in de bewaarschool, als dusdanig 
werd deze laatste vervangen door mevr. Germana Lysbetten 
echtg. De Vylder (getuigschrift Gent). 

De meisjesschool in de Kerkstraat was intussentijd in een dusda
nige toestand geraakt dat men moest overgaan tot het bouwen van 
een nieuwe meisjesschool op de gronden tussen Hongerij- en 
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Kapellestraat (RZ 19 .01 .22). Maar het bouwen werd reeds in  1914 
op 168.650 fr.  geschat, als volgt verdeeld: 
bouwen: 139 .850 fr. 
huis portierster: 6.500 fr. 
meubelen ( 1  klas) : 4.500 fr. (4 klassen hadden reeds meubelen) 

meubelen 4de graad: 6.500 fr. 
centrale verwarming: 7.500 fr. 
elektrische verlichting: 3 .800 fr. 

Deze bedragen moesten in 1922 met 4,5 vermenigvuldigd worden 
zodat men het geheel op 758.925 fr. raamde (RZ 15. 1 1 .22). De aan
besteding b ij de N.M. de Gentsche Bouwwerken (beheerder: Jan 
De Waele, St.-Pietersnieuwstraat 66 te Gent) kon nochtans gebeu
ren voor 644.276 fr.) De brief met een nog lager aanbod vanwege 
Van Boxelaer, Hoogstraat 5 te Schellebelle was niet op tijd  aange
komen. Deze aannemer riep de Bestendige Deputatie ter hulp 
(RZ 1 1 .07.23) en kon aldus de aanbesteding in de wacht slepen 
voor 620.000 fr. (RZ 30.08.23). 
Nadat de oude meisjesschool verlaten was werd ze in gebruik 
genomen door de Technische Dienst (RZ 02.05.25). 
Intussen zou men in de jongens- en in de meisjesschool, Arsenaal
wijk  een klas b ijbouwen. Deze werken konden door de Gentsche 
Bouwmaatschappij uitgevoerd worden voor 80.801 ,83 fr. (RZ 
09. 1 0.23). 

De voortgezette studies begonnen na de tweede wereldoorlog de 
aandacht van de overheid te trekken en om de minder begoeden 
in meerdere mate dan voorheen de toegang tot verdere ontwikke
ling te ontsluiten nam ook het gemeentebestuur van Gentbrugge 
samen met Ledeberg het initiatief tot vorming van een intercom
munaal Fonds voor Meestbegaafden. In het schiftingscomité voor 
dat Fonds zetelden één lid voor Ledeberg en twee voor Gent
brugge, deze laatsten waren: Dr. R. Burvenich als geneesheer en 
Alfred Vaerendonck, onderwijzer (RZ 20.04.22). 

ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN 

In RZ 23.03.22 werd een maatregel genomen ten opzichte van de 
werklozen, deze werden verplicht de avondscholen bij te wonen 
om voortaan nog te kunnen genieten van de gemeentelijke bijslag. 

Deze avondscholen voor volwassenen waren sedert 04. 1 0.2 1 aan 
een grondige herinrichting onderworpen. Op Center en Ar en l 
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had men avondscholen voor mannen en vrouwen, waarvan de 
leerprogramma's aan de nieuwe vereisten aangepast waren. 

Voor de mannen had men een bijzondere leergang voor ongelet
terden en beginnelingen (moedertaal, rekenen en metriek stelsel). 
Voor Frans waren er aanvankelijke, herhalings- en volmakings
leergangen. 
Het algemeen onderwijs behelsde : moedertaal, rekenen, beroeps
gezondheidsleer, natuurlijke en maatschappelijke wetenschap
pen, burgerlijk recht, boekhouden en handelswetenschappen. 
Aanvankelijk tekenen en meetkunde, beroepstekenen vooral toe
gepast op de bouwnijverheid. 

Voor de vrouwen had men benevens de bijzondere leergang voor 
ongeletterden en beginnelingen, ook een b ijzondere leergang 
voor naaldwerk (breien, mazen, stoppen, naaien). Verder tekenen 
en knippen van patronen, maken en verstellen van kledingstuk
ken en linnen. Tenslotte volmakingsleergangen moedertaal, huis
houdkunde, gezondheidsleer, kinderverzorging, beroepsonder
wijs, rekenen en metriek stelsel, wassen, strijken en koken. 

In een tijd waar de leerplicht pas sedert een twaalftal jaren was 
doorgevoerd spreekt het vanzelf dat de avondscholen een belang
rijke rol te vervullen hadden voor een generatie die weinig of 
onvoldoende onderwijs had genoten. Een dergelijke uitbreiding 
van het volwassenenonderwijs vergde een merkelijke vermeerde
ring van leerkrachten. Bij het vroeger onderwijzend personeel : 
Cornelus en Van Onderbergen, hoofdonderwijzers en L. Vaeren
donck, Bekaert, Thienpont, Beaujean, Mertens en de dames Ver
hoeven-Caeyman en De Smet, werden nog in de avondscholen 
ingeschakeld als hoofdonderwijzeressen: mej .  Van Bockxtaele 
(Arsenaal) en mevr. Beys (Center), B .  Coppens (algemeen onder
wijs tekenen), De Wilde (beroepstekenen), mevr. De Meulenaere 
(naaldwerk, huishoudkunde), mej .  Van Bever (snij- en naailes
sen), mevr. Van den Abeele en mevr. Teurrekens (algemeen 
onderwijs). 

PERSONEELSWIJZIGINGEN 

Ongeveer rond de tijd dat de Raad tot het bouwen van de nieuwe 
meisjesschool besloot ging de bestuurster mej .  Hombrecht op rust 
(RZ 30.01 .20). Als hoofdonderwijzeres werd zij opgevolgd door 
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mevr. Caesarine Dambruyne echtg. Leon Beys (vanaf 01 .05.22). 
De vrijgekomen plaats van onderwijzeres mevr. Dambruyne-Beys 
werd nu ingenomen door mevr. Maria Martha Roman echtg. Leo 
Van Goethem, thans bewaarschoolonderwijzeres (diploma nor
maalschool Brugge). Op haar beurt werd zij in de bewaarschool 
vervangen door mej .  Joanna Julia Justina Van den Bogaert 
(getuigschrift Gent) (RZ 1 1 .07.22). 

In de jongensschool d ient het overlijden gemeld van Mertens, die 
opgevolgd werd door Raymond Arthur Jozef Stijns (normaal
school Sint-Niklaas, woonachtig te Merelbeke) (RZ 23 .03 .22). 

B ij de aanvang van 1 924 gingen twee onderwijzeressen op rust: 
mej .  Josephine De Clercq en mevr. Varendonck-Willems (RZ 
07.01 .24). Het daaropvolgend schooljaar werd Van Onderbergen 
schoolbestuurder zonder klas (bezoldigd door de staat RZ 
1 5 . 10.24), in zijn  p laats kwam als lesgever Joannes Angelus 
Lefevre (staatsnormaalschool Gent, gemeenteschool Sint-Gillis
Dendermonde ). Kort voordien was mevr. Teurrekens-Caeyman, 
onderwijzeres, overleden. Zij werd vervangen door Aimé August 
Block (staatsnormaalschool Gent en gemeenteonderwijzer te 
Sint-Gillis-Dendermonde). Beide laatste benoemingen gebeur
den in RZ 23.04.25. Het overlijden van A. Vaerendonck bracht als 
opvolger Robert Alfons Van Maldeghem (staatsnormaalschool 
Gent) als onderwijzer te Gentbrugge (RZ 27. 10.25). Ook L. Vae
rendonck ging op rust (RZ 16.09.26), terwijl  R.A. Stijns kantonnaal 
opziener bij het Lager Onderwijs werd en bijgevolg ontslag nam, 
en mej .  J. De Clercq op rust ging (RZ 22. 12.26). 

In hetjaar 1926 bleek een ontdubbeling van de 4de graad jongens
school Arsenaalwijk  nodig wegens het aantal leerlingen (30). De 
lessen werden verdeeld tussen Jan Lefevre en Basiel Coppens (RZ 
03 .03.26). Ook in de meisjesschool van het Center werd de vierde 
graad ingericht en met het bouwen van een toneelzaal kwamen de 
kosten op 1 6.972, 17  fr. (RZ 04.08.26). 
Op het einde van dat jaar (RZ 16. 12.26) was de Raad van oordeel 
dat de leden van het onderwijzend personeel van 60 jaar oud en 
met minstens 15 jaar dienst op rust dienden te gaan als reden 
noemde men het afmattend werk, bovendien zou de opvolging 
werkgelegenheid voor de jonge onderwijzers verschaffen. 

Tenslotte vermelden wij nog de wijzigingen aan het schoolregle
ment die sedert de eerste wereldoorlog aangebracht werden. 
In RZ 07.06.22 betrof het de vastlegging der vrije dagen: zond 
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zaterdagnamiddag, 2 1  juli, 4 augustus, 1 5  november, de plaatse
lijke feesten en kermisdagen, Allerheiligen, Kerstmis en 26 dec. , 
1 en 2  jan., 1 mei, O.H.  Hemelvaart, 2de Sinxendag, O.L.V. ten 
Hemelopneming. De maandag der twee gemeentekermissen (3de 
maandag vanjuni, en l ste of2de maandag van oktober). Maandag 
en dindsdag van de Gentse kermis, 6 dec. 
Als vakanties werden vastgelegd : Paasverlof, van zondag vóór tot 
zondag na Pasen. Groot verlof, van 1 augustus tot 5 september, 
alleszins moesten 460 halve dagen les gegeven worden gedurende 
een schooljaar. 

In RZ van 02.04.24 werden de schooluren als volgt bepaald:  van 
8.30 u. tot 1 1 .30 u. en van 2 u. tot 4 u. Voor de vierde graad duur
den de lessen in de namiddag tot 4.30 u. vóór 1 nov en na 1 maart. 
Er moesten twee proeven afgelegd worden, nl. één vóór het Paas
verlof en één vóór het groot verlof. Aan de leerlingen die 60 % van 
de punten behaalden zouden prijzen geschonken worden. 

In RZ van 02.06.26 werd de zomervakantie verlengd, nl. van 15 juli 
tot een van de eerste acht dagen van september, dat om het 
schooljaar in overeenstemming te brengen met de scholen der 
stad Gent en met de vrije scholen der Gemeente. 
In dezelfde RZ bracht men ook een wijziging aan het leerpro
gramma wat betreft de tweede taal die een aanvang zou nemen 
met 1 u. per week in de eerste graad, 2 u. in de tweede graad, 5 1 12 
u. in de derde graad en 3 u. in de vierde graad. Deze schikking 
moest nog onderworpen worden aan de goedkeuring van de 
Minister van Kunsten en Wetenschappen. 

MUZIEKSCHOOL 

Voor de op te richten muziekschool werd in RZ van 03 . 12. 17  een 
commissie opgericht waarin volgende personen zetelden: de sche
pen van onderwijs, en verder de heren Jules Storme, JozefHulle
broeck, Theofiel Parmentier, Octaaf Thienpont, Emiel Dela
ruelle, Gustaaf Van Theemsche. 
Tot de oprichting van de school werd besloten op 19.08. 1 8, dus 
nog vóór het einde van de oorlog. Men voorzag een bestuurder 
met een jaarwedde van 700 fr. De leraars zouden een jaarwedde 
tussen 500 fr. en 700 fr. trekken volgens het aantal uren. Tenslotte 
nog een sekretaris ( 1 50 fr. per jaar). 
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Als eerste bestuurder werd Philemon Loockx aangesteld, als 
sekretaris Alfred Vaerendonck (RZ 23 .09. 18) .  In december wer
den drie leraars benoemd:  lerares klavier, mevr. E. Van Welden
Noël; lerares notenleer, mej .  Madeleine Poelvoorde; leraar viool, 
Jules De Loof. 

Op 04. 10 . 19  kwam mej .  Mathilde De Vos als lerares solfege, zang 
en deklamatie de vorigen vervoegen. 
Ook de commissie der Muziekschool werd aangevuld met Mau
rice Struyvelt en Edgard Herckenrath (in 192 1) .  

De uitrusting van de school was aanvankelijk eerder bescheiden: 
op 19.0 1 . 1922 werd een harmonium voor de lessen notenleer in de 
muziekschool Arsenaal aangekocht tegen 650 fr. Datjaar telde de 
Muziekschool 226 leerlingen en 6 leerkrachten. Het volgend 
schooljaar kwam daar een leraar notenleer en klankleer bij nl. 
Octaaf Verbeke (RZ 1 8. 12.22), hij werd echter na anderhalf jaar 
opgevolgd door Lucien Meirsman (RZ 02.04.24). 

Na het overlijden van Alfons Vaerendonck, onderwijzer en tevens 
sekretaris van de Muziekschool kwam Th. Bekaert hem als sekre
taris vervangen (RZ 30. 12.25). Verdere uitbreiding van het perso
neel kwam met de aanstelling van mevr. Madeleine Michiels 
echtg. Jax (RZ 22. 12.26). 

In 1926 bestreek het gemeenteonderwijs  de volledige waaier van 
kleuter en lager onderwijs, volwassenenonderwijs en muziek
school. De volgende halve eeuw zou weinig verandering brengen, 
afgezien van de oprichting van nieuwe kleuterscholen en de 
afbouw van het volwassenenonderricht. 

0. Van Wittenberghe 
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