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WOORD VOORAF

Beste Lezer,

Ik richt mij tot u als penningmeester en dit is meestal ongewoon daar men in mijn functie
iemand verwacht die spreekt in getallen.
Het is juist die getallen die me aanzetten om ook eens het woord tot jullie te richten.
Zonder de bijdrage van de getrouwe leden zou dit nummer er niet zijn . Daarvoor dank.

U heeft het reeds een goed jaar gemerkt, er is vernieuwing in positieve richting.
Wij willen weer aansluiten bij de vroegere traditie maar dit kost geld.
Wat we ruet hebben, halen we dan maar ergens anders d.W.Z. we moeten de uitgaven evenredig
verdelen. Daar de drukkosten voor het jaarboek niet meer te dragen waren, hebben wij besloten deze verliespost aan te passen.
Het JAARBOEK blijft, en verschijnt midden dit jaar, maar in een ander kleedje.

Wat de grafische afwerking betreft streven wij naar een zo groot mogelijk vergelijk met de
gedrukte uitgave.
Wij danken de leden voor hun vertrouwen en wie op de laatste 8ste Geschiedkundige Boeken-

beurs was, heeft gezien dat we menen wat we zeggen.
Wij kijken nu reeds uit naar een gezellig samenzijn met leden en niet-leden.
Dirk WAMBACK
Penningmeester

Mag ik vragen dat de leden die, voor 1996, hun lidgeld nog niet mochten betaald hebben dit zo
vlug mogelijk te doen.
De bijdrage van 300 fr. kan gestort worden op het rekeningnummer 880-2732621-8 I naam van
het Heemkundig Genootschap - Land van Rode - 9050 GENTBRUGGE.
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SCHEl.JDERODE.

I.

\'A~

Deze gemeente grenst ten
noorden ann Zccvcrgem en ~Jerclbeke; ten oosten aan ~fere)beke,
Botlc)nrc en ~ll1nte; ten zuiden aan Baaigem en Gaver, en ten
,vesten aan Vurste en )felsen. lij is in de volgende '\\'ijken verdeeld: Knok, A"ruishoeh', ~/ah'egenl, ~l[llldershoe~', Padd('n"oe~' (t).
BESCHRIJVING

HET

DORP.

-

(I) Oullc plaa lsnanlCU ;
1380. ne'rc',bosc"~ Grevfuhaul, .J/tuderb()~r" .
"JO. tPotler,lrflftkin,
1~OO Jlatrlinc, .J/oorler·tt, J/uulr.r Stocki., Rode Coultre.
1:;.;0, Bt/net' straeltt, Bere/,. Bor:cl'!oo, Ca tlln'gal Ot'fr de grf}lpt', I/u/stkine, '(ede Irll I/fcken, /llgl.elbrtrhtsmff7'f, A·eyberch. Landuytgat) .iJ atlldaclt !toue, Ot'erlJeke.
Landhocl ,'3n 1729 :
J/oog"en BO~('II, groot 7~'O rocde.n ; lrere-u Bosch, h7t5 roeden;
Broelvyver, DrOetle'll d.al, I/ooge lleyde, 1.uo roed(ln; J/atkenbo.eh, 7391 roeden; groole en kleyne Jloerman, I/ooge en !\'erenviiver.broek, ,bosschen in i7tiO, de cene grool 2969, de andere
~260 roeden); Roslteyde, Tuverlle, JVasscltende Jrfflk, JJ''oe/p"t
(~

dtn l)rie,ch).
·
t7~O. Eekelvelt, Geel&poe/, Hauwen Bauw, I/u/sen, Paepegtm, grooû
en kleine Ruy,do'uck, de eerste groot 57 dagwand 21 roeden, de
andere 13 dagwand 7 t roeden; Lange vijver, JJ"alge, aJ bosschen in i 7ro.
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Bchal,,'c de Schelde, dic dele gemeente aan de nooruzijde van"
Zeevergem scheidt, vindt men hier de \'oJgendc ,vatcrs : d~:
Vaart van Afeisen, die uit het dorp komt, ,vclks naam zij draagr; "
en ScheIderode vnn het ,vesten naru- het nool'doostcn doorsnijdt";
de Gescheedbeek, die insgelijks uit ~Iclscn komt, en, na de
gemeente te hebben doorsneden, bij ~Iunte een deel
oostergrens YOl'mt; de A[akellboschbee,~, die ook te ~Ielsen '
haren oorsprong neemt, en eindelijk ecnc andere Gesclteed-.
beek, die ten zuid\\'cslcn de grens \'fln Schcldcrodc~ en Gaver
uitmaakt.
~
"Tegens den naam dezer gelnccnte valt op te merken, dat men :
in de middclecu"'srhc charters de Ilalnen ,"an ScheIderode en'
Gonlrode niet ontlerscheiucn kan, [ellzij men uit plaatselijke of
andere olnstandighedcn ""cle, tol ,,"clke "nn heide gCIllrentcn de,
akten betrekking hebben. ""ILI.['fS haalt voor' Schl'lderode :tlln :
Roden, in 121 ~; Scelclerocle, in 1:2~8 (ook zoo in I~OG); Rode, in
1229, [loden en Rudes int2:J2, De cel'slc Inaal ViIHIt Incn de
spelling van Scelclt'1'ode in I :?:?O, in dc vCI'dcI' mcdegedeelde ,
chal'tcl' "an den gl'aar cn de ~I'a,"in '"3n \Tla:1ntlcl'cn. - " rij ge)ooven met DE SliET, dat drze naanl een uitgeroeid bosch bij
de Schelde betcekcnt; rode herft nogtans ook de betcckenis
van eenen door ft uitroeien "an kreupelhout gebaanden vieg,
zooal5 de "oorlnaligc Roode (of Rode-) poort te ~\ nl,,'eI1pen te .
ken nen geeft.
De gemeente heeft eene beyolking van 976 zielen (I), en cene
•• •
uitgestrektheid van 57ö heclarcn. Volgens oude meting was ZIJ
479 bunder i 45 roeden g.'oor..
Haar bodem is, over het algeineen, eITen cn Inag gelegen; ter
linkerzijde ,-an den ,,"cg uit )Jerelbckc zijn eenigc heuvelen, op
welke men eenige boschjes aantreft; de gl'ond is rnn cellen
z,\l/aren, op vele plaatsen zuren aal'd. De uitgestrekte mecrscheD
langs de Schelde, met eene zachte glooiing, zij n van de beste

dér;.
\

I

(r) In tBOI lelde zij 737 inwoners, ","oaronder -'6 ingeschrevene behoeRi ..

gen.
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.hoedanigheid. Dicht bij hel do.-p ,,·ordt dc heu,,"cl, \\'aar het
-"op gcbou\vd is, ccnigszins steil. De nlreste hoogten zijn door
· den nkkcrbou\\' gebruikL.
Tol in dc t\\"ccde helft der '"origc ecu\\" ,varen Cl- in Schelderode zeer uitgestrekte bosschen. '·nn deze behoorden er, in de
C CC,,,"', achltien bunder aan den baron ede Frulllrc, die ze
o e den jare i G67 deed uitroeien, cn dcn grond daarna,
crCT cn zonf!edul"cnde lnccr dan ,"ijf cn l\rinli~ Je arcn liet Ya:l~t> Ii 00
D
,
cIcl· dc gClllccntcJaslcn te betalen, die in i 695 lol de SOlll ,"an 295
pond beliepen. llul'Isenlccslcr cu schepenen ,·an ScheIderode
\Tocgcn den Koning oorlof, oln dien gl'oud te nlogcn rerkooprn, ten ('inde de lasren te kunnen innen, tenzij de bnron de
Frut.uI'C, die te Luik ,·crbJecf, het land ,vilde doen beploegen of
beplanten. ""aarschijnlijk la) de eigenaar in JantstgcmeJdcn zin
gehandeld hebben, dnar ons secn gcyoJg op dit verzoekschrift
bekend is (").
Dc oOlcièclc ticnjanr'lijkschc stnlislick, in J 8·i.G opgemaakt,
tceken t \'oor ScheIderode de volgende bijzonderheden nopens
den ]alldl>ou\v en cic vcrlcclL aan: er "·aren 58 hectaren 25 aren
heza" id nIet Inl'''·c; t fi hcc't. ;) I 31'cn met mnstl'luiu; i 07 heet.
4i ar'ell Inel roggc; I (i ,u'rll Inrl ~prlt; ti hrcL 7û aren nlet gerst;
2:; heet. 2~ nren IHrl ha'"('I'I; .~ heel. ï aren nIet bock,,·cil; 6 herl.
70 J)lel koolzaad; 7 hert. fiJ aren 1l1cl vlns; 2 herl. 17 aren met
,,·oJ'tcJs; 40 hcrL 20 al'cn ,nel kla\·cl 12 heet. 58 aren ,,"aren
beplnnr (nrt Lounen, ril
hr('{nrcn t 6 ,Hlen met aardappelen.
De \\·cidcn en Illccrschcn hes)oegcn ccnc uitgestrektheid '"an 76
heelaren !j7 ar'clJ; de hoomgaarden yan 7 heet. 77 arrn; de
tuinen van 5 heet. 2 aren; de bosschen ,·nn i 63 hectar"cn 82 aren_
Elf "-a l'en 1.8 paarden, 322 koppen hoorn\Occ, 23 kalveren, f 91
,,·oJ<.I ieren, 288 \"crkcns, .i~ geiten. Er slonden ter ycllc: 49
hoor'ndicrcn, 8 .kalveren, 107 '·erkens. Vier koeien ,,"erden als
lrckdicrc.n gebruikt.
IV
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(I) B,.ieven en Re~cr;ptii:n, I ö~!)-169;t, bI. 2'-7. van V'133 nderen.
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Het gelal mannelijke dienstboden bcJiep er tot :Si, en dal~:
der vrou"·elijke tot 5:i. Hel dagloon der ,-cidarbeiders sede~fë
,
1830 was: 64.ccntinlen \'oor de mannen, en 38 centimen voor-~
.'
de vrouwen, bo\'en den mondkost.
,: ~
,.
De waarde der landen beliep in 18~G tot 5600 frank en ~
de pachtprijs tot.l 04 de hectare.
Sehelderodc heeft ccncn koorn\\'indfnolcn, zeven steenbakkerijen en l\vcc olieslagerijen nL ~Icn lelt Cl' nict min dan :;~
SCII iptl'ck kers.
Ten jare 18G;j ',"cl'd hiel' doul' dl'll heel' 'T an ,Ic Poele een '
schoon kasteel gcbou\\"d, Inel cenen achthoekigcll toren, en
geheel in dcn Gothischcn slijl van n,'uggr, \ ' all I ~30. De opvat- ·
ling doeL eer aan (len LC\VOnCf', die als een cr\'aren oudheidskundige bekend staat, er zich op toegelegd heeft Oll), tot in .
zijne nlÎnste bijzonderheden, eCIl echt Iniddelccu\\"seh heercnverblijf tot stand tc brcngen, en yolkolucn daarin gcslangd is.
Het gemeentearchief van ScheIderode bezit niets yan belang,
tenzij de oude registers ran den burgerlijken stand, die op- .
klimmen tol 1665.
ScheIderode \"ÎcI'L t'wee kermissen : de gl'oote, den ,-ierden
Zondag van September, cn de kleine, op de viering \'an het
H.-Sacramenlsfeest.

.

11.
Scheiderode, in het graafschap van Aalst
gelegen, '\\ as de hoofdplaats van het land of de baronie, later
het markiczaat van Rode) een der vijf lcdcD van genoemd .
HEERLIJKHEID (2). -

- -- - - - (I) In f690 was hier een drinkhuis met den titel; de ,Aude !,el-bergt. De
Swaent, herberg en broul\'erij, vinden wij in 't Landbock van 17"19 aangewezen.
(2, W A.a!,(~OE~IG gewaagt van den Pag1" Rodan,·nsis, maar neemt dit g~.
wrsL, verkeerdelijk, voor het land van Rode. Die Pagus was Rodenburc
(later Aardp.Dburcht), bij de zee.
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afschap, en aan ,,"elks ~czil het erfelijk b.'ood meesterschap
D Vlaanderen rel'bonden \vas( I).
De \"roegslc hccrcn van Rode ontleenden hunnen naam aan rlit
~",·cst. De oudste, ons bekende, IS ccn Slycr de ROt/leu, die
1eefdc in 1118; int 21 I.. ontnlocLcn "rij ccncn Gccraa,.d vall Jlocle,
~ehuwd mel lIildcgarda \"an Melle, die twce zonen achterlieten,
~adolr en Gceraard VUil Rode, \'an wclke de eCl'stgenoemdc in
228 Incl Fcrnnnd, graaf, cn Joanna, gravin ,-ao Vlaanderen,
',ijne bezillingen te ~icu\v~crke (bij Belle) en te )(cl'cJbcke verruilde legen de rechten, ,,'elke zij in )lcJle, ScheIderode, Gont··
rode, GcnlLrugge, Lanuskoulcr, BotteJare , ~Iunlc en )Iclsen
bezaten, op \"oor\yaarde, alles van hen cn van hunne nazaten in
~ieeD te houden. Door dcnzcJfden ak t zagen de graaf cn de gravin
o',an 'Tlaanderen cr '''an af, op die plaat.sen ccncn baljuVt' of lncier
""ian te stellen : ' Uitdit stuk mogen ""ij opmaken, dat, zoo cr \~óor
bet jaar 1228 reeds cene heerlijkheid "au Rode bestond, het

( I) ij \ i n d c~ n I' i d cl (' r .1 a n \" a n Br 11 cg h(' In int:!;)" a Is c r ra eh lig r n spijs· € n
broodn)ceSler gC1lormd. De p;ravin "all 'la&odcren stond hein. ten gemelden
jare. toc. dal. \\- alllH~CI' hij 'cu ho\-c di(!udc . hij dagcJijks heLLcn nlocht
een half nlu,) IHH'l'J'" 18 J(\J)irl's ,"o,'r IOl)n~ ~ grnolc ,lil 5 kl('ill'~ kaar'sen cn
tenen sloop ,,"ijn. CII {Intu·k zilve ... $ jaars voor ZijUfl klrediug, bcn~,·cns d('
oude h3nddockrn ~ \\'tJllnel'I' el' nil~II\\I' r;c~ocht '\\·cJ·d'·Il~ ('Jl de zrlnelen van
bet mreL lctl\\-UJ'C d.\ "Iofacht.ig'~ haklel' zelf zijne bediening uitoefende.
(2)
F. F landl'i~ ~t lIantlnÎc comcs cl Johanna UXOI' ejus FlanJriae et
B~nonia,.~ cUluilÎ$sa onulÎLus prt'Sculrs liltrras inspeclul is satutenl lIo\·crit
ani\'cl'~iI3S ''','stl'a qund nos dt'clirnus cl cOllrrssÎmus fidt-Ji lloslro dornino
ladulpho 4l~ Rodes iu clcambiulu pro lerra quamdictus Hadulphus haLebal
'pud Nicp~Slisc rl proI,tcr irlqu\ld 1.aLcbat in ~lcl'lcbcke c~c~pta na\'i
quidquiu haLrLauHls in ~JcJlc cl iu Gonta·odcil lan. in Lantscoutrc cl ilJ Bolcbrct in ~Iunlc ct in ~lclsinc cl in Sceldel'oelen cl in Gh~nlbrugghc babcndum
et Len('ndum dp. nobis cl de hrrcdibus noslris b~nc ct in pace sicut nos
lenebanlus insupcr nee balli"t11n uce \'illicum in prcdictis "illis habcrc debemus cl sigcntcs noslre de ad"ocalia ve1 scr\'i ct ancillc VCUertilt morur·i in
;rediclis villis pcr matrimonium If~alc veJ per beredilatcm dictus R. cas
\äbebit el sigcntcs suc de ad\'ocatia vel scrvi vel ancille in terram Dostram
~eDerint noslre crunt in cuius rei testimonium presentcs lileras sigil10rum
I oslrorum munlmlne
· . t
·
'.
ICClmus
ro b
orarl
• Actum anno domini M. CC. XX oct~vo lerta tertia inCra Pcntecosten. "
lCha1"ler, de1' graven von J'ICUJudel'e7I,
30. Provo Arth.)
\1

,,0
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-6eigenlijke lalld va" Rode eerst dan, door de samenvoeging va~'
genoemde plaatsen onder hetzelfde heerlijk gezag, lot s~n
k,vam. ~Iogclijk hield RadoIr van Rode toen reeds, gehee
gedeeltelijk, dc an,Jcrc gClnccntcn van den graaf en de gr~
in leen, die inct Je C\Ocllgcnocmllc nadien hel land van Ro
. .,
uilman k ten, en ,,'elke \\:8 ren : Da)cgcJIl, Ba '"cgem, BCl'lcge~
Gijzenze)e, LetlcrhoutclD, }looJ'tzelc, Oostcrzele, ScheldewiD~
dcke en Vlicrzelc, te zanlcn zeventien gemeenten.
·~$I~.
Nog ,'indcn \vij yan het geslacht van Rode: Geeraat(l, gehuwd
met Elisabclh van ~c\"rle, in 1287, en, op hClzclfdc lijdstip;
JJTillenl l'alL Rode, tlie goctlcrcn in Engeland bezat; ecn Jun van
Rode "'''crd teil jal'e 1300 Illct den ooge lukkigen graaf G\\"jjde vaD
Darnpicrl'c in FI*ankrijk, utllncJijk te Fau\'illc, in IJcaucc, ge,"angl'lI gehouden. Ollllr'enl dezen lijd I"cftfc l'en AlIlI"rij,/~ ,,·an Rodt,
"oicns dochtCl OcltJ in crlle oru'kundc \ all J 3~:i \'el'mcld wordt.
IVil'eut en ""outer rau Rutle JnaaklCn in tie XI\r e eeuw deel
,·au de GcnLschc bl'ou\\'ersllcring. Ilelldrik rail Rode \\"as ten jare
t :>nu een tier \Oindcren \Oan de oppcrko:3tcr-ij lier St.-Janskerk
te Gent, en Jan pall Rode ti roeg in 1·i.12 het mQll ni kskleed ter
St.-Pietcrsabdij van dezelfde stad (').
De heerlijkheid van Rode schijnt, verruoedcJijk in den aanvaog
der XIVe eeuw, door Odo t"a" Rode aan de adellijke fanlÎlie vaD
KOllltrijk, bepaaldelijk aan haren echtgenoot Zeger van Koli-. .
'"
rijk, heer va n Mellr, gekonlcn te zij n. 'Vij hebben het belVlJ'
niet ku nnen \" i l:dcn \'an de hc,,"citing, ,Joor SA~DERUS en andere .
•
geschiedschrij\"cl·s ,·ool'uirgczct, cn \"oJgclls \,"elke de baroDle
van Rode, na de oor·spronkcJijkc hcerl'nfaluilie, aan de he.ereD
,'nn Gistel, cn na dezc, door hu\vclijk, aan de gru\"cn vaO
Vlaanderen zoude overgegaan zijn. Iloe hel zij, \\'ij vioden
ze vóor het jaaJ'15:50 weder ten \'olle bezeten door den gra~r ~
van Vlaandc.'cn, Lodc"-ijk \'an Nc\'ers, die de heerlijkheden ",.'
van Ilude cn Bornhem opdroeg aan Robrecht von Vlaanderen,
... "

,..~-

,4

,~

1

.

,.

( I) Het oud ,,-apen der hecrr.n \'Ril Rode \\'as een zwarte leeuw op et . :

gouden veld, met zwar·t.cn ui 1gesncllen boord,

:.
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van Kasscl, t"'ccdcn zoon van zijnen oon1 Robrecht van
hune, g.-auf "on Vlaandcren. Tusscl.en diens cenigc dochter,
on8 vun Bretagne, grhu\vd met Jlcndrik, gl'aaf "un Kassei,
,'an Dar, en den gl~nar "an Vlaanderen, ontstond ten jare
een geschil omtrent de jurisdictie "an laatstgenoemde in
e, dal met de yolgcnde oycrCCnkonlst eindigde: Joanna van
tagne erkende's gra"cn rcch lsgczag, cn "el'scheen uit dien
~oofdc den t 9 ~Iaal-l ,"an gClllCld jaar, yóor hen1, in zijn hor te
Jlpcrcn, hem biddende hare leenhulde Le ,villen aam'aarden als
roog dcs over Jan en 'folcnla, hare [,,·cc Illindrl·jarigc kinderen,
iie zij had hij Robrecht "3 n ':'Iaa nderen; zij tlu iddc cr de pcr~ nen aan, dic rooI' hel nakolllen har-er "erbintcnis borO'
ti zouden
oOlij\'cn, wnal 0p de graaf van \'laa ndcl'cn hnar dc teruggave deed
het kasteel "au Ilornhcln, nlcl al de ,,·apcncn, hel krijgstuig
en de papieren, ,vclkc el" gevonden ".erden toen hel sjot io
Daam yan den gl'aar bcnlachtigd \verrl, alsook "an hel land van
Bode nlct al zijne afhankelijkheden (I).
Ten jare ·1/.10 ,,"as hcer "all Rode, Rohrcchl ,"all Bar, herl' yan
[assel. Van zijne nazaten k\vam de hcrrJijkheid, door het
bu,vclijk vall Joanna ,"all Har, y('.ol' hl-'l jaar ·1 ~~O, aan Lode,,"ijk
fArt Luxrnlutlrg~ graaf ,'an Sl.-Pol, '"an \,"ie ccnc nakolllcJingc,
Varia van I,nxclnhul·g, gt'nrill van St.-Pol, door haar hU"'elijk
met Frans, hertog \·nn \1 cnl)onlC, oe hcrl~schappij oycr hel land
ran Rode aan de Uouroons ovcrbracht. Deze verkochtcn het, ecnc
eerste nHln), aan de gll3\'en van Nassau. Ten jare 1557 yinden ,,"jj
.Is heel" van Rode aangcLcckcnd Ilcndl'ik ,"an Nassau, nlCu'kics
yan Zencllc, graaf van Knlscncllcnbogcn t heer \~an Breda, Biest
én
Grim bergen, die dc heel"} ijkheid echler, naar het sch ijnt, aan
,
'cn voormaligen eigenaar afstond, ,,-anL in 154.7 is het Antoon
~n Vendörne, hertog \'an Bourbon, die als heer ,'an Rode \'oorl~mt. Hendrik IV, koning \'aD Frankrijk, uil laalstgenoemd
-('slacht gcsproten, ,·crkocht de heerlijkheid ten jare i G02 aan
imocn Rodrigucz de E\'ora, ridder, zoon van Emmanucl Rodri°
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(I) Chnrtcrs der graven van Vlaanderen, N° 16~8. - Prov. AI-Cl..

-8guez de Evora, zaakgelastigde van den koning don
van POI'Lugal in de Nederlnnden len jare t 564, cn vnn
Catharina Lopel de Elvas. De aartshertogen Albrecht en Isab~ la -,erkenden hem als baron van Rodc het "o)gcndc jaar.
~ .
flat Simoen Rodrigucz ilc Evora, eersle baron van Rode, e'e~l
zeer ,'crmogend man '\"35, blijkt uil cenigc feiten, die zoo ;eé~ :
'"oor zijne onbaatzuchtige vndcl·landslicf(lc nis voor de onmetë!=
•
Jijkheicl zijner rijkrlolnmen pleiten. Ilcrhaaldcnlanl leende bij'
nanzicnlijke sommen gclds nan de :lartsherlogcn Alhrccht en
Isabcl1n, tot ondersteuning hunner politiek. ~ooit \vilde bij de .
gelden, die iu 't bijzonder gediend hadden onl 's lands onafbankclijkheid te hnndhavcn, tcrllgonlvnngr.n. In 1(j I G verleeode ,
hem het Inngis t rna t ra n .:\ n l ""e rpcn ren opc nbnnr blij k zijner
erkentelijkheid. Op dit tijdstip tlrocg hij €Ic behoeftigen "an die
slnd groole eeuwigdurcnde giften op, en hij huisycstte len ·
zijnent, op cellC ongemeen pl'achtige, echt yor-"I.elijke wijze, de
nnrtshertosen Albrecht en Isabclln met gnnsch hun gevolg. (n
1:>96 schonk hij het ste .. Elisabelhsgnsthllis nlnanr ccnc jaarJijksche ren t fa n 500 gu lden tot ondel'houd \'3 n ecnen geneesheer
en \Oan t\'/ec hrclrnecstcrs(l). rJc annzicnlijkste zijner liefdadige
stichtingen, hel Sie-AnnnhospitaaJ, te Anl\\'erpCn, \\'as reeds fao
hetjnnr -1600 tot onderhoud "an twnalf oude, achtbnre kalb~. J
lieke vrou"·cn begirtigd(2\. Ten jal'e 1586 hnrl hij en zijne. ;
echlgenoote, Anna-Ximenez ynn Arragon, eene prachtige, met .
zwart marmer beklccde kRpel in de Rccol1ettenkcrk re Antwer-

(t)

DIEaIC1SE~S, •.('lll'trpia Chrislo nasct'u et c,'escen!o J\., 51 ,. - Bu'

T"'N, Chrouyk l'a" Antwerpen, 531. lUs. ter Burgondische Bibliotheek).
(2) Cl Anno t6(X) bt'cfl den edelen heer Simon Rodriguez Peretto, baron. ~.
van Rhodes, een godshuys ter eere ,·an de n. Anna in de \?uylcstn t .'
grslicht, voor t"'elr '·rOUl\"en pC'rsoollen \·an trefT~lyckc ouders gebo~.
rnaer door teghenfort uyn ,'an sta('t ende Iniddelcn berooft syndc. Daertoe
heert den sch'en een huys gekocht vnor t 2,000 gulden, cnde heeft daer eeDtD
hof by gedacn. ende een capelle gebout, alwacr eCIl 1)I'ieslcr dagelycl dl
goddelyckE' dicnstrn soudc ,"errichten. "
(8EI\11\' N, lis. Chronyk tJan Antwerptft.)

9

-9n opgerichr, on) hun lot gl'nfplanls te dicncn; hunne oudcrs
adelen reeds in i ;)Û~ aan dczelfde kerk blijken hunncr rnildheid
-;eg crcn . ~I('n rich1{c cr Sinloen Ro(h~igiJCZ, dic te Anl\\'crpen
tin t 5(jO gehoren was en a!tIaar den ~3 llei I (j 18 o\·erleed, en
f ·
t
X·InlcnCl vall I\ rl'agon, ·In tG,OG een pr'achtig
1.iJnc
gcrna J.In t\nna·.
r,raflnon u men I op (t).
~ lIun zoon Simocn volgdc hcn in hel gebicd o,·cr de baronie
•,'an fioele op. Dele hntl ,-cl~klnar(] nooir een hu,,·clijk te lullen
ftangnnn, en al zijne bczittingen uchlcl' tc: Jalen nno zijne oudsle
%l1sICr, donn Garein, ,·rou\\' ,-ao ~JeJlc cn vnn TCI' Zalen, die henl
inderdaad orel'lecfdc, en (cn jal'c f Gt i in den echt getredcn \"as
roet don Frnnciseo cie Vcga, die uit hoofde van dit huwe~lijk nlet dele rijke cI'fgcnflllle, volgens het Spaansch gebruik,
. den naam ,-nn Ronrigucz de Evora v ega annnnm. Dona Garein
!'o\'erJcrd te GenL uen 1ti Ucroocr I GijO, en ,\'crd Cl' in dc Reeollctlenkerk Legl"a,·cn. Zij lirt [,,'cc dochters en eencn zoon achtcl-,
,,·elkc laatste, Lopr.7.-))al'În Hj>drigucl de E'·J.ll'a y \"rg:l, haron
'fRIl Rer)cgCJll, heer '·nn rcr Zalen, TCI' "Teeoe, ScheJuc\\'indckc,
Brockstrnaf, cnz., de heerlijkheid ran Rode bck\vtlm yan zijnen
moedr.'Jijkcn oon1, SiJnoen Ho,lrigucz de E"orn, baron '-an Bode,
bepaaldelijk na bet '·I~orgLijdig o\"cl'1ijden '-nn zijnen "nOei", en
bij gc]egenheid zijner cchl,·cJ,uinlcnis nlcl Anna·fs:lbeJln "an
Corlc\\'ijle, '·I'OIl'\" vall l.nkc, Illcourt, Tcl' Ih~idcn, cnz., ocn 'ti
}1,l;U~t IGGO(2). In dit stuk ,,'orelt '·ool~bchourl gemnnkt "an het
n'uchtgcuruik, ten voordccJc vnn dona Gnrcia, lustcr' "an den
begiftiger, en \\'crJu\vr ,·all don FI~ansc.isco de '''cgn.
Lopez-~l<lria ROJI'igucz, gchoren in tG20, \vas al ,·roeg in den
krijgsstand getreden, cn onderscheidde zich in den oorlog Irgcu
.f de Hollanders. Hij bck""lllll ecne \\'onde te Kalloo, cn in t651 hij

,r

" (11 \Vïj ,·olgen h iel' de geslachtlijst van d~ fa Ol ilic Roc.ll'igu cz naaI' de \'cr·

.handeling ,·all GOETIIALS, \-'oOl'komende in zijn Diction"a;l'c Généalogique.
" (2) la Comparerl'd~ enz., in ptrsoonc mher Simon Rodrigu€z de Evorn,
rruddere, ba.'on ,'an dcn landc ,'an Rodes, ...• den "'clcke ,'crclacrde nyt
affectie die lay is draegende aen mher Lopo Rod.·iguez de Yega, ruddere val1
den order "an St. Jacob, edelman van den huyze van S K. lfajcslcit yan
lspagnien, lacc.·c ,·al1 Tcr Saclen •...• enz. •
(GOETIlALS, J)jct. Gilléal.)
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hel beleg van Duinkerke, \\'aarom hij met het kruis der St.-Jacobsordc vereerd, en in de Augustij nenkcrk te Orussel ridder~
geslagen werd. Na laatstgemeld \vnpenfcit lcefde hij tc Gent buiten
n1lc openbare bediening, doch toen koning Lorle\vijk XIV in iG77
naar Gent k\V8111 cn die slad ,vilde innemen, stclde de baron'.
"ao Rodc, uit verklcefdheid ,"oor koning en \"aderland, zich aan
het hoofd der bUJ~gerlJ'oepen, en gelukle cr in, de benlachtiging
dcr stad ycrsclJeidcne dagen te ,·crlragcll, \\'aardoor de Inondbehoef ten en de schatkist des legers in vriligc plaats' konden
gebracht ,vorden. De Fransehen , zich over den baron van Rode
willende \vrcken, dcden hen) allerlei k\ycllingen nnI), cn bedr'cigdcn 111CCl' dan eens het le'-cn zijner "rou\\' cn kinderen.
Zijn prach~ig kasteel Tel' Zillen, te Dcstelhel~gen, ge\,'one '·er· .
blijfplauts ,-nn dcn baron, \\'cl'd door hcn geplunderd en aan de
,'lanUDCIl o\'crgclc\'crJ, het pnl'k en de bossehen Yer\voest, enz.
Koning Kallcl 11, de schitrcl'cnde dicnslen \'an Lopcz-)IariaRo(lrigucz .Ic E"ora y \'egn ,villcnde beloonen, verleende hem .
den l.I. Juli I GS~ .Ic bric\'cll, \\'anrLij tie Lal'onie '"nn node tol
Inarkizaat vcrheven ""crtl.
Zijn 7.oon JHn-Jozef-Lopez-Rodrigucz de [vora y \'ega, bnron ·.
'"3n Berlegcm, heel- "nn "Tanncgcln, Ter Zalen, enz., \'olgde hem .
in de heer} ij kheid van Rode op. 11 ij \V3S geboren te Gent deo
2 October i 667, en trad in den echt met JJarÎa-Emercntia de
Blondel. Ilij overleed in ,17 i 6, en liet het markizaat achter aan
zijnen zoon Emanuël-Jozef-Rodriguez de Evora y Vega, heer der
voornoemde plaalsen: geboren Ie Gent den 7 December i 700
aldaar overleden den 22 Decelnbcl- i 756, en te Bortclare begra,'cn. Hij \VOS ten jare t 726 getrou\vd nlct ~Iuria-Jozcf-Theresia
de Joigny, ~c7.rgd van Palllcle, die den 28 Scptcnlber -1765 stierf.
De voorlaatste bezitter yan hellnnrkizant \\'as Emanuël-JozefAntoon, den 9 April 1752 te Gent geboren, en den 10 Juli i76û
gestorven, na in i 7~8 cen hu\velijk tc hebben aangegaan met
Isabella-Catharina ·Rosalia ~faelcarup, die den i November t 79~
te Gent o,·crleed. Hun loon Karel-Jozcf-Antoon-Rodriguez de
[,'ora y Vcga volgde hen in '( bezit der bovcngcnoclndc plaatsen
I
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p. Ilij slaal Lckcnd als ecn tegensll'crcl'

kcizer Jozrf ) I, cn
, ad' dcn ccht met Thcl'csia-Gislcn:l de Hraeck, dlc te Bel'lcgclU
ec kJ0051cl' \'éln Zuster:; '-til} Liefde ter op\'ocding 'onn jonge jufvroU\\'cn, ccnc school VOOI' nl'1l1C kinderen en ccnc ZondagschooI
·ftichlle.
~ . De afst:ullllleJingen "nn dit "cl'lnogrnd en bCl'oclnd geslacht
·"ocrcll tot heden den litc) rau 1l1arkies "all Rocic, cn hebben in
dit gC\\"cst nog zeel' uilgCSI.'ckte bezittingen.
,'lUl

J)c hCCI'lijkhcid \"nn Rode Lc:;rrckte zich lot nan de stad Gent ,
n3rll c) ijk a n n d c zij de der \' oor n1n Hgen J' u SScIsc he po 0 r l, \" aar,
~.Tan i n het bcgi n der X V'I e ecu \\", cn 1l1ogeIijk reeds vroeger, een
Dlolen stond, de Poperi1lge geheelen, die den Leeren \'an Rode
toebehoorde. Onltrcnt het jnnr 1299 \\~arcn de landen van Rode
en ~Iclle, cchlcr tCI' uitzonuering rnn OOSlCl'zclc en Schcldc\vindeke, geprezen lol de sonlnlC yan G2G pond i 2 schellingen
tt den iers; ccne scha (r.i ng \':\n de
Ie ecu,,', roor de gcheelc
becr1ijkhcid, geeft ceue ,,'narde op \'nn 222,421 gulden.
De heer \'an Rode oefende het hoog, nliddcJbaar en Jaag
gerecht uit, en had het- \"cl'Jnogen '"nu den lijdelijken han uit te
sprckr.n in al de oudcr zijn gruicd IiggpnJc gcrnccnlcn (I). IJ ij
mocht den bnnncling terugroepen, cn hem, alsook zijne gc,·an ..
genen, in het ganschc lano '"an Rode, cellen losprijs doen LclaIe n, ze 1fsin cri nl i nee 1c ge\' a)) c nol) c Les chul d i gd c n JIl 0 <: h t hij 0 P
de pijnbank leggen, doch over elke pijniging en losprijs JllOest
hij \'crs)ng docn·ann den grnuf ,':lil .\ülst, \\'Îcn de helft rnn den
losprijs lock\\'am. "oorls bezat hij hel recht van \"crLcuring,
bastaard- cn gCYO nden goed, beste hoofd na 't orerl ijdcn "3 n
man of \'rou,,', cJe ,~ isschcrij in de helft der ScheJde, op alle
plaatsen waar ze de heerlijkheid bc\vaterdcj den tol eau Rode
"tc water, die gche\'en \\'erd hij de St.·Piclerskcrk te Gent, op
r

x,·

t,

~

- (f) Zie, voor d~ze bijzondcrhedf»n. de ~cschicd~nis der gemcentrIl , die

van 't Jand ,oan Rode anlÎngC'n,
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aJle schepen die Cl" ,'oorbij voeren (I) ; denzeI fJen lol le lande;
penning-, kapoen- cn hoendcrrenlell, enz.
~
De heer "an Ro,le was, uit hoofde zijner heerlijkheid, voogd
(aeoue) o.."cr de heerlijkheden van Vlierzcle, Davegem en Gijzen:·.
zcle, toebehoorende nan de St.-Oaar:;aLdij, cn O"'cr die van LeLtcr~·~
houtenl, eigendom ,'au hcl St.-PielcrsSlicht, in \velke plaatsen.:
hij dienlengevolge reeht had op hel derde deel der boelen, ·
,,:elkc er gc\rezcn \verdcn (2).
Rij vcrolt(]cning "an t Juni I ~81 scheidde koning Philip II de ,
hCfl'lijkheid van ROlJe, die, zoo \vij reeds \velen, zich lot bij de
stad Gent uitstrekte, ,°cln hel rechtsgcbied "nn ..\nlst, on1 ze onder
dat van Gent te plaatsen. rit dien hoofdc uek""nJIl de hooghalju w
der JantslgcnoellHlc stad de nlucht, oln ahla,1r zijn gezag uit te
oefcnen.
Als cl,rachtig UI'ooUllleester '·an den gl'aar van Vlaandcren had
(Ic heel' VDn ROlJe, "0Igen5 hel drllOlnhrl'nlent van I ~O(i, ieder ,
janr I'cellt op l,,"cc ,,"npelll"okkcn CI1 (,,·CC lnanleJs, te \\·clen, te
Kerstdag cn Sinksen; tclkcnnlDlc ual tic heer vnn Rode ll1Ct den ,
g.tanf ,,~as, nloest deze helll oe hnyer level'cn \"001' vijf paartJen,
drie stl1Î\'CI'S, t\vec 111alcn ,,"ijn cn cencn bunuel knnl'sen (3).

(I) In ,.ro6 was deze tol in cijns \'erpacht oan Jllost de Schoutherte, voor
50 pond 's jaors.
(2) u ~Iljllheere Je hertoghe van Bar houdt "an minen heere tland van
Roden, in lwcen teenen) dats te wclene Je Vicl'schael'c von \Yicnt.leke in een
leen, ende (Ic "ï~rschare fan Ooslcrzdc in een ouJel'leen, llal'I' hij hooghe
justitie, nliddc1l' ende nedl'" hC(lft in de prochit;u nacl'\'oJgh('IHle, Eerst io
ScrlJel'odcll, BoUelnel', ~Iunlr, Gh('ndbrugghe, ~Iclle, Gontcl'odc, Landsco ulere, \"ricullckc, Bndclghrm, )lol'sele, Ooslel'ze)c , Bell.~gl l1~ m , )Ielscnc,
Ba,ocghern .
.. I.tem zo bchool,t loc den JU.'I'loghe "oorseyt de voghdie "an Vlicnde~ \
zele, Ghiscllsele, toebehorende den Abt van St Bacfs, ende "311 Leltclhoutf.mt
toebehorende mijnen heere den Abt ,'an t Picters, ende heeft lderde van;. ~
de exploictcn in de \·oorseide drien prochien alse roghd van den voorseydeo r: '
c1oostl'e ..•.• "
(Leeuboek t'an Aalst, f40à bI. 39. - Provo Arch.). ~
(3) Cl •••• Itl'Ol nnotIes, )(unlc, BOlle·tac.', !\Ielle, Gaulponl, Lautscouter et
)Jclsenc, s',1 nll' plaist je puis rend.'c leu.'s "ies et ma lerre à tontes maniere5
de gens quant ilz sont forjugêz de 'Iuelconque nlcsfaicl quc cc soit, et J~ut~
.
puis (I"ieler cl I'nrdollllcr leurs mcsraicts et commis. Item si 3ulclln b81J1:~ 1
t

1
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Van de hcerlijkheid "nn Rode hingen crn grool gelal nchlcrJecncn nf, onder \\'elke de aanzienlijksle "'arcn de hecl'lijkhcden
fall ~Iunle, DcrJcgclll en ~Ie)scn. T,,·cc dier Iccnen lagen Ie
50cllcgcm en JabIJckc, bij Drugge.
"rat het heerlijke kasteel van Rode betrcn, dat te Scheldcr~de
stond, ,vij zien uil hrt dcnolnbrcrncnl ,"an t~60 dar het locn
reeds "'os afgebroken: • Itenl sol/Dit al~oir en icelle dicte t~ille de
• Rod PoS 11119 c/tastel u p,.csell t Cl CUJ ol!), et Iall sont enro h'es plu«siell1'S flltl1'ailles SUl' la ulotle qui encoires y est toule eJlclose
, de (ossez, et qui 1l01lS appurlient a CUl/se cludil fief de Rodes,
• et si a tlJlC bussccourt ,nuisollllée de 1J (lIsielirs édiffices .... ~
De landen von dit neerhof "'oren ongcrecr 40 bunder gl'oOt,
naolcJijk i 2 bunder in bou\"lan,f, 14- bunder in "'cide en cven
lool-"eel j n boseh; zij brnchlcn in i 460 de sonl van i û8 pond
VJnanlsche munt op. Het kasteel ,"an Scheiderode , scdert de
X\1 e ecu,,' hcropgcbolJ\\-d, "'crd in de XVle ceu\\r door dc Becld~
slorlllC"S "cl'hl~and, cn nadien noglllnals hersteld; ten tijde van
S_\~DERVS ,,,as hel echtcl' reeds geheel rerd\vcnrn. Hel sfond
lusscllen de kerk cn de Schelde, nict verre yan het '"focger rermelde knsteel des hecrcn '·an de Poele.
Het nu ycrd,\'cncn pachthof ,-nn dil kastecl, het hof ten Dale
geheelen, omringd '·3n schoonc drcrrn, ,,-as in i 55:1 '-oor eelle
sOln yall 581. pono p:lI isis ,·crpacltt(l). Dieht bij dit hof \\'35 cic
vicrsch:lar.
t

dl' Tn,ultliet Seigneur de Flantlres s \'u nlt cn aulcullcS dl'sdiclcs
\11 rilles, ils ue doi\'<:lll estre bailly ne 11Iay('ul' tanl (IU'ils SCl'ont en aulcuDes desdietcs ,'Bles, Ie:s hailly, nlay('ur, serg.(.·Il:"o. ou au(n's offici('J's drssus
diets.
: • Item a cause de ma seignl'urie de Rlldes je suis sou\'crain pannelier de
Flandres, cL de nlOI1 droiet à eause de mondict office mt doibl nlOlldicl ScÎ,Deur de Flandres deux colles cl deux manteaux de ses draps, chaseun an,
:e'est asscavoir à Noël el a Pent('èouste; ct tOtltc~ rl quantes fois quc Ie Seijneur de Rodcs est en FJaudrcs avecqup.$ monsieur Je comtc de Flandres, il
'doibl avoir chaeunc nuict a,"oille ponr cinq chcvaux, t .. oi!. sols de nous
~eniers, deux lots de vin el une pougnie de chandailles ...•
i
(Af·ch. va71 den l.eer markie. van Rode).
; (f) ca •••• Eerst van Oli"ier Evcraert, als ghetraut hebbende de wcdu"i\'e
flan
, wylent \Villem d'Hamcrs, f· Gilles, die in pachte houdende es ?hof mdc
oU maYCUl'

I)
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I::r ,vareD in Scheiderode rcrscbcidcnc schoonc hecl'lijkhcdèn '~
ingesloten, zooals die \"an Coudenho\'c CD \Voclputle. Eerst- ~~
genoemde, die een fraai kasteel had bij de kerk, met motte en '
hof, cn "ier bu nder groot was, behoorde in 1599 aaD Nicolaas '~
."
UlCllho\"c, in . t 1.60 nC\n Jan Ulcnhorc, zoou vaD Jacob, en in .
de X\'lc co XVI(e ceu\v, lol in i682, ann de \'ao Condenhovc's,"
hecren \"ao Uitbergen en Orcrnlcrc, ondcr ,vier n:\3ln zij bekend
bleer. De hcerlijke rechten, aan deze lJeLÏlling ,"crbondcll, l:il
.Ilcn in het ondcl·stnandc uitll'cksel uit den Staet ende intenluris l·an Jlilter A Iltoillc rail COlldellhore (l(82) nnnfrcffcn(I).
De hec,'lijkheiJ "an JVoelplitte, later ook J/akegelll gebeeten,
leende hal'cn naarn nnn cene farnili..-, \ ' Dn \\'elke ons, onder
andere, IJckcnd zijn: Catharina ran lV'oelputte, dochter of ccht- '
gcnoote \'&Jn GijslH'ceht Gout~nlcrl5, I tlic nlcn lacet ,'an 'Yoelpitte, , en dic in 13;j~ cenc rent opdroeg nnn hel Predikhecrenkloostcr Ic Gent, bezet op goedel'cn re Oostcrzclc; in 158~ Jan
t'Cln JVoclputle, ,,"cdll\vconar '"an Eli53uclh Je lIerloghe, en .
Elisabctlt ran JVoelpultp" \\'cdu\\'c ran Ooudcwijn de Groole, Deze
\'('rscheen den 19 Scptenlbcr t :)84- voor de sehcpencn der stad
Gent, cn bezellc aan ieder der \"ijf kinderen van hnren broeder,
c die grooten Illst \'an cl~nen had, in ghcrechtcr giften cnde
huut goeder jonslen, • eenc som "an 8 pond grooten, na haar
o\'el'lijdcn te onlvnogc~" Jun's kinderen heettcn JVilhelnti1la,
- - - ------ --'"

,

l11et zynell toebehoorlen, in zulle groodte eude
slale alst by malen Lcronde:l clldl' \'an ltiL'UWS \"cr'pacht l'S gheweest ... "
om me :i~4 pond pnJ'isis '".
(/:pACIIÎIIt)fU r(l" de tnl'fJ/lie t'!O' /loc/e. in bezit raD
rlt'U hel'f marL it's ,-uu Hode).
HeIn soo competeerl tcn dcseu stcl'Oluyse Ct'U leen eruit' heerl. gheho U den \'an mhcr Rodrigos l1c Evol'a, marquis ,"nn den lande "an Rolll!s etc" ende
dal ler causcn "an synen ICl'llho\'c \'all ScheIderode ende Bottdacre, te weltD.
CCl'St een half bundel' lUcersch in Scheldt'rode; meel'seh: genacmt hel Geleetien. Item scs dnchwanllcn mecJ'Sch tlflwinninghe in ~Ielsen nlecl'sch. Hcm
den vyftlcn schoof van scs dochwandcu er(v(' Sf:1escn op Schcld~rodc Caulcr,
ten welckell leene behoort renen BalhJ'" eu de ,"olie hor \'an mannen, me'
wel eken balluy '~ude mannen men v."pl e~dc ,"onoi~sc dott, erft cnde ontem.
ende afwinnin ö van lcenen doet naer costuymc.
ti Item van destn Jeene syn ooek gbehoudeo seker gronden \'an erfven ge ..

pal'/dyocl ua" Sceldel'odf!11,

t)

( ( ) \l
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Joanllo, J:,"lisabeth, Bal'bnra
en Catha1·ina van 'J1oelputte(I). ~
,
10 1586 vinden \vij ccncn Gillis van JVOCI}Hltte. - Deze heerlijkbeid Lchoorde in i 756 ;tiln Jozef \ on Pottelsberge.

llchal\'c de heerlijkheden \'au Ocerbroek, CrOfllfJrtt9g e en Te"
Hove, ,viel- zctel te ~Jcrclbckc \vas, en die zich tot in ScheIderode uitstrektcn, 'val'en hicr nog dc volgende gl'oolc leengoedercn :
lIet liof o{ goed ten IValle, bij de {)l'CnS "all JJcJsen, groot
zesticn bunder en half, "oor ecn Hrool gedeelte leen der heerlijkheid "no Coudcnhol'c. lIet bchoOl'dc in t 399 aan de drie flochters
van Gccrnal'd lan de \\YnIJt·, die gchu,vd ,vas gc,,·ccst met )Jtlrgareta ,"au der Lnkc, en \vcrd dool' hen anu Pall\vcl de Ru\ve \'oor
de helft van het op tie landen gezaaide graan \:crpachl (2). Tegen\voordig behoort het aan den heer Le }-"c\'erc van Tea
Ho\'e, te Gent.
lIet goed ten Bossche bestond aan\'ankelijk uil tien bunder
~

legen in di\-'~J'sche parLlcn ende Sl"tlCIl, dac.',' tic Jnetel) len s('k~r('n gccostumccJ'den sÎldargc schuhlich s}"n in hccl·Jykc I'cnten 's jar.rs neghen en lsestigh lu}(',uh'I'C ll . (lJ'y en l~c'~(igh gnnsell ('udc een d~l'tll" dccl $c\'cnlhicn cappOl'IU'U ('11 half. cntl i~ l"·f'(' tI !'L"lcll eappurucn. in pClluyllckl'culC ~vi p, ii s. ij ti.
pUI'. \'yf halslr.l·s roghc. vit'" halslt'l'S l'l) dJ'Yc COppt~ll r,·cllc. cudt' als~el'
eClJigt! \'ande laclcll stcJ'f\·cu. ncht scJu'II , par. "an clck€1l LUlldl'rt',l~lH.h' \'all
"'alldclcoop dril X"" pCJluynck I tt'lH (ot (ll':i~l) h'cnc b~houl·t c('ue boctr ,·all
t\\'CC schril. pal', die cic "UOI'lICtlilClt! laell'J1 "('J'hl'ul'cn als sy tt'U gccostulucc,'den silc.laghc iJl gC)Jlocl~.. LIY\"l'll ,':til I1:H.'l ol rCJ)lc.~ ll' bc(~lt'I4!J)~ endc dil' \\·YSCII
schcpcncu slappa))s, Jat rloc \"au ot'u balluy Yl'I'lucht sylJllc,
helll lot dcscn )('cnc bchool'C'u oock slllcrc crauwi(Ou, ,tic dc lai!lt'u schuldigh syn; "all de .. schocn lccllc Syll oocl gchoudtau tlic\·l'I'scltc achtcl'lccueu
nacr \'cl'clacl"s ,-au Jen bouck, die IHen daCf\'3u houdende cs, uanof IJll"U
onlfallcKl soo ,,-afUleer die \·t~I'\\'anJt.·l(:n hy coupe dC!1l l.rn J)cullinc~, ende
thiel) pondcn pal', ,'Uil loclief of te bcste "rome vall dl'yen t ende xx s. par. \'au
canunc .. Jillck"clt
o , cnuc als ui~ ,'cr,,·anc.lclcu Lv
• ,'cl'slcrftc ..cJicf ende carucrlinckgelt alslJo\'cli. StaelJd(~, cuz . "
,I) Ja"r,'cgisle1' va" GMII, ~384) blo :i.
(2) " Een soet dat men h~cll90cd tCIt IJ alle, shelcghcu in de prochie ,'all
SccJtle.'ode, groot Ishecle soel ondrr leen ende rr\"c X \ I fit bnurc, leUel
min ofte lUCCl', ,,'ac.' af d(' bcllu usdc slrdc lUC tlcll gronde tlClo LocLeholl'cndt',
tote onllrr.nt ,.ij dach"'and, sijn cc .. leen haudendl' "un Clais~ Utcnho,·e. til
al dander es chcin~goet 0.. Ende dil soet haudt Pau"'fls de Ru,,'c iu pachte,
te ha)\'en granc. 11
\~/(lICIt tOa ,t, yoed, 15tt~l. - Slf1d .\ reh, ,-au Gent).
(t
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land, \v:lar\'an Cl· zes lc llclscn lagen, gekend onder den naam
\'8 n Kctclbcrg. In ecnc \·cl'koopak te "an den ja .'C t 7 66 vindel;~
wij bet opgegc\'en met eene groolle van vijf bunder. DaarLo[\
behoorde de er{acht;g e flleierij valt Scheiderode, Bollelare eo"'
~'Iukegenl, "let dc daaraan klevcnde rechten en voordeelen, onder,.
andere cene schoof in het gchcclc schependom van Scheldc~·;,
rode. Do Ineicr moehl de schepenen verga,leren, de vierschaar~
bannen, erven cn onlcr\'cn, de kerkgeLoden en andere wette:lijkheden dorn in de af\\'czigheid des ba~ju\vs, cn de misdadigers ',
in hechtenis nClnen (I). lIel goed teil Bossche, in i 729 tocbe ..
hoorenue aan zekcren Scheirlynck, \vcrd in t 766 aa n Ferdinand '
11 uys voor :20 pond groo te 's jan l'S vcrpacht.

IIoo9baijulcs en Baljlllt"s von Scltelderoc/e, (Jollelare en J/unte.
GijzclLl'ccht ' ·'lIl DallHllC
Focl"llicr de )Jeekc . •
Joost ,'nn den lIo\'c. •
Phil i P "an Ollde n huusc
Gillcs van llracht • •
Jan Scoenjans • • •
Lode\\'ijk van den lIole
Jan \'an Huulle • • •
Jan van Mclle
•
•
--

-

__ a

.. --

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1385
1388

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1400
i412
J41 I.

•

•

•

·1454

•

1466

•
•

13~2

•
•

13ï3

•

•

a __

(I) u Jehall den Noot filz \ïClOI', li~nt ullg ficr, grand dix bonuiers ou enviroll dont les quall'e bOllnicl's Sûul gisants cn la paroiche d~ Sccldcrodc et
est llng Ii~n manoil" app~lé teil Bossche ... ct les 3ull'es six bonn iers gisent
cn la paroische de )lclsp.IH~, nummé Ic KeLllclbc-CI'cll~ cl Ie ~Iaycr'ic de Sceldc,'ode, de Bolelal'r ~t Mackeg,J(~m~ 3\'eC les appartenances. 3YCC Ic droit de la
garbc par ttlulc lcschc\'inagc dudil Sceldp.l"ode, lout cu ung ficr, a droict a
ca use dc la cl Ite maycrie de aS;5cmbler les csche\'ins, ba nnir "iersehare, el d~
sp.monel" lesdits cschevins et de raire des heritcmens et adh~rilcmens en
.'absence du baiJly, de conscr\'er les fruils, faire cris dcsglise pour iiii d, ~., •
de appr~hendl'r, arrester et faire aultres acles de justice en ('absence dudlct
, bailly. n
(Letnboek van Rode, toebehoorcnde aan den heer
mark.ies van Rode).
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J HCO b 1.,0 \"s iel· • • • • • •
Adl'inan AcIHtlCL. • • • • •
Gillcs de Laughc
•
•
•
Gri fToen COl~l vltiend
•
•
•
1\ n loon de Uoc • • • • • •
Gceranrd dc Pape, ItOOybCllJU1V •
Gillcs dc BacnsL, hoogbaljllU' • •
Jacob \",111 "ral'ingen • •
•
tod C\v ij k ue Rotloo 11, hoogfJCllj 1Il(~
BCI'lclinceus \'an den Bossche. •

•

•

•

1'a.7!>

•

•

•

t48~

•

•

•

1~97

•

•

•

I~O(j

•

•

•

t~07

•

•

•

1515

•

•

•

lö5~

•

•

•

•

•

•

l!jöO
t 5(j5

•

•

1:';80

•

•

t595

•

•

·1(jOH

•

•

i6t5

•

•

hcel' VUIL Bcrlcgel1l, ltoog bu 0' ll u,
)Inrtins, hoogbaljuw •
•
•
JAn ran DUI'IJJe • • • • • • •
•

t ••••

Lic\'cn dc Sccpcnc •
•
•
~icolaas Sorcltc.
•
• • •
Jan de Kccrc.
•
•
•
•
Lic\'cll de ~Iarlclflcre •
•
Chrisliaan Ser\Yo~JLcrs, hoogbaljutv .
~

~Ic\·nacrl.
..

•

•

•

\ïnccnl de JJobbcJucrc.

F,.nllS Roosc .
•
•
~ \ J r i un11 .. I· ra n s Jl cy nik en s .
Gis lee n I) (J hy, ho 09 f) a Ij 1111) •
PicLcr ~Iusschc ·
•
Jan \r c r ui es t •
•
•
•
A ndrics-Karcl Cocne •
Joost Kcllcns. •
•
•
PÎclcl' ~Joltc . • • •
JClo-flnptist d'Jlont • •
I)iclcr-Frnos de Lantshccl'c
Picter-Jacob Jlcrma n • •
De J)I'3cck • • • • •
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1763
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ti90

•
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Burgel1leesters

Schelde1'ode.

vall

lIeJchior ~·an den Bossche.
Joost Venneman. • • •
Picler \'an lJecke • • •
Jan \'aD Damme. • • •
Pieler van den Bossche. •
Jan van der Cruvssen • •
Jan-Baptist \"'elghc. · . •
Adriaa n \Tcnneman. • •
Karel ,·an Poucke • • •
Jan \' crhoc'·en • • • •
Pictcr-.\ n loon "all Hcckc .
A ndI i cs Sr e \ en s • • •
Joost. '''cnncmano
•
•
Jo-U. ,·an Ileckc. • • •
J. Limnander. • •
•
K.-Ho ~Iaelcanlp
•
•
•
..\. de )J oor • • • • •
K. rau Poucke • • • •
J. van Hecke. • • •
F. erhoeven • • • •
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J. van Hcckc. • •
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•
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Ronlbout van .\elbrollck
Lic~'c n de S'Dcl
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ZEGELS HEREN VAN RODE

Bovenaan links: Tegenzegel van Radulf (0

Bovenaan rechts: Zegel van Radulf
Onderaan ~inks : Zegel van Gerard 11

±

30 mm)

(1223)

Ruiterzegel (0 ± 50 mm)
Ruiterzegel "(0

±

65 mm)

Onderaan rechts: Tegenzegel van Gerard 11 (0 ± 35 mm)

(Algemeen Rijksarchief, Brussel. zegelafgietseJs nrs. 17314

17315 • 1508 • 1507)
~oto's : Algemeen R~Jksarchief. "Brussel
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(1223)
(1282)
(1282)

Het voormalig logo op de kaft van het driemaandelijks tijdschrift van ons genootschap, stelde
het zegel van Geeraerd II van Rode voor uit het jaar 1282.
Dit ruiterzegel

(~±

65 mm), toont als wapenschild en dekkleed een klimmende leeuw.

S'GER. .•. DOMINI...•. RODEN.
Zijn tegenzegel (0 ± 35 mm) stelt eveneens een klimmende leeuw voor met als randschrift :
Op het randschrift is te lezen

.p

SECRETUM MEUM MIeHI.

Er is echter een ander zegel betreffende de heren van Rode dat een heel ander schild voorstelt
en onze voorkeur genoot om als logo te dienen.
Verscheidene bronnen gaven aan dit zegel de beschrijving "onduidelijk". Niets is minder waar,
maar een doorzettende onderzoeker met kennis van heraldiek vindt tenslotte dit :
Onder de zegels die bewaard worden in het Algemeen Rijksarchief te Brussel vindt men o.a. de
zegelafgietsels nrs. 17314, 17315, 1506 en 1507.
Het oudste zegel (1223), een ruiterzegel, stelt Radulfvan Rode voor, (0' ± 50 mm) waarvan
op het randschrift enkel het woord" SIGIL... " te lezen is.
Er bestaat echter een zegel van dezelfde Radulf uit het jaar 1226 en te Rij sel bewaard wordt en
waarvan de beschrijving als volgt luidt :
1507 RODE (RAOUIL, SEIGNEUR DE)
1226

Sceau rond, de 57 mille - Ach. du Nord ~ Chambre des comptes.
Type équestre ~ Ie bouclier portant un écusson en abîme
accompagné de trois merlettes en chef
SIGILI : RADULFI : DE : RODES

(Sigillum Radulfi de Rodes)
Het tegenzegel wordt als volgt beschreven :
CONTRE-SCEAU : Ecu aux armes de la face avec la même légende.
Raoul de Rode donne Robert de Béthune pour
garant d'une convention qu'il passe avec
Hildegarde, sa mère - Mars 1226.
Met voorgaande tekst wordt bevestigd dat Radulf van Rode, Robrecht van Bethune als borg
geeft voor een verdrag die hij aangaat met Hildegarde (van Melle) zijn moeder - Maart 1226.
Radulfvan Rode wordt tussen 1189 en 1235 vermeld. Hij was gehuwd met Berta van Melle en
was aldus zowel Heer van Rode als van Melle.
21

Een van zijn zonen, namelijk Geeraard 11, Heer van Rode, Melle en Gontrode (1272), was
tevens Baanderheer (± 1250), Heer van Rode was hij tot 1265.
Hij wordt vermeld van 1226 tot 1284 Gaar van overlijden).
Hij was achtereenvolgens gehuwd met Katharine van Sison (Cysoing) en Isabelle van Heesterd, Lake (Zulte), vrouwe van Heesterd.

Zijn wapenschild was dit van zijn vader:
Het rond zegel (0 58 mm) bevindt zich in de "Arehives de l'Empire. J538, nr. 669 •
Men beschrijft het als : "Ruiterzegel. Schild met wapen (zie het tegenzegel)"

10470 RHODE (GERARD DE)
(1241)

Sceau rond, de 58 mill. - Areh. de I'Emp. J538, n° 669
Equestre. Le bouclier aux armes (voyez Ie contre-seeau)

SIGILLVM GERARDI DE RODES
(Sigillum Gerardi de Rodes)

CONTRE-SCEAU
Ecu chargé d'un écusson en abîme accompagné en
chef de trois merlettes.
TEGENZEGEL
Schild, beladen met een hartsehild in het schildhoofd
vergezeld van drie merletten.
~

SIGILL GERARDI DE RODES
(Sigillum Gerardi de Rodes)

Comeille Gaillard geeft in zijn: "Le blason des armes suivi de !'armoral des vilIes, ehätellenies,
cours féodales, seigneuries et families de I' ancien comté de Flandre - (Bruxelles 1866), 21
schilden die een hartschild (met of zonder merletten) dragen.
Hieronder vallen ook de "Baenderyes" = baanderij - baanderheer

= banierheer = edelman die

het recht had onder eigen banier zijn mannen aan te voeren.
Deze met enige gelijkenis of oorsprong zijn:
- nr. 585 : DUUAY = rood schild
- nr. 614 : BOULAER = op goud een rood hartsehild
- nr. 618 : WOESTYNE = in rood een zilver hartschild
- nr. 663 : WAVRIN = in blauw een zilver hartschild
Het is dus niet onmogelijk dat het hartsehild een zinnebeeldige voorstelling is van de banier.
Wij weten dat de Heren van Rode ook baanderheren waren in de periode van de besproken
ruiterzegels. Merkwaardig is echter dat ook de graven van Vlaanderen (vanaf Liederik tot
Filips van den Elzas) dit rood hartschild voerden op hun gegeerd schild.
22

Rond dit gegeerd schild bestaan veel legendes en veronderstellingen, die we in een volgend
artikel zullen bespreken.
Feit is dat het gegeerd schild - eerst bestaande uit acht delen en later uit 12 - de kleuren van
Frankrijk weergeven namelijk "azuur en goud" = blauwen goud.
De breuk door het rode hartschild bekomen, zou volgens Dr. E.Gevaert duiden op een teken
van afhankelijkheid, welk teken gemeenschappelijk was aan sommige grote lenen van de.
Franse kroon.
Eenvoudig gezegd is dit : de graaf van Vlaanderen was leenman van de koning van Frankrijk
en onder hem had hij ook leenmannen.
Men dient hier echter wel te letten op het feit dat Vlaanderen uit twee delen bestond, enerzijds
uit Rijksvlaanderen en anderzijds Kroonvlaanderen, respectievelijk Frans en Duits gebied.
Het land van Rode lag in het Duits gebied (grens was de Schelde).
Het rode schild (gebruikt als hartschild) kan ook duiden op gerecht en rechtspraak. In de
"dingplaats" of vierschaar zat de rechter op een verhoging met het gezicht naar het oosten,
waar de zon opgaat, een staf of zwaard in de hand en de benen over elkaar geslagen als symbool van de dood; rechter van leven en dood.
De leden zaten op stenen of aarden banken (rechtbank), terwijl de procederende partijen
stonden. Tijdens de zitting werd een rood schild, de kleur van het recht, een zwaard of een
rode vaan opgericht gehouden.
De merletten (mereltjes met afgeknotte bek en poten) duiden niet op een breuk, maar zijn het
zinnebeeld van reizen over zee. Dit kan duiden op de kruistochten naar het H .Land en de
reizen die de heren van Rode ondernamen naar o.a. Engeland.
U ziet, mogelijkheden genoeg die enkel door een grondige studie op het gebied van zegelkunde, een duidelijk beeld van de verwantschap tussen de vele adellijke Vlaamse families kan
aantonen. Wij komen hier later, in een ander artikel, nog op terug.
Giedo HAUDENHUYSE

Bronnen :
- Armornial Général - Rietstap.
- Elseviers encyclopedie van de heraldiek.
- Het Wapenteeken en de kleuren der Belgische Provinciën - Dr. E . Gevaert.
- Manuel du blason. D.L. Galbreath/ Léon Jéquier.
- Plus de reeds in de tekst aangehaalde naslagwerken en archiefstukken.
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•
Het onderzoek naar de geschiedenis van de heerlijkheid Ter Zalen en het kasteel Succa te
Destelbergen genoodzaakte mij het familiearchief Rodriguez de Evora y Vega door te nemen.
Zo noteerde ik verschillende zaken, die in de uiteindelijke tekst enkel als voetnoot zullen
worden vermeld. Doch wil ik de inhoud van enkele noten aan de bewoners van het toenmalige
"Land van Rode" niet onthouden.
Hier volgt de eerste bijdrage:
Zo vraagt Josephus Bernardus de Saegher, kerkmeester, in 1772 aan de douairière marquise de
Rodeslom tussen te komen in de opknapbeurt van het hoogaltaar in de kerk van Bottelare.
Simon Rodriguez de Evora, ridder en baron van het Land van Rode2, liet bij testament vastleggen zijn wapen in het hoogaltaar aan te brengen. Voor deze gunst zou hij en zijn nakomelingen
steeds geldelijk tussenkomen wanneer het nodig mocht blijken. In 1772 was het dus zover. De
Saegher berichtte de douairière dat ook, de parochianen bereid waren hun steentje bij te dragen
in het marberen van het altaar en het kleuren en vergulden van het wapenschild. Er was een
"favorabel occagie" om het werk te laten uitvoeren "te civilen prijse".
Op 19 mei ging de douairière marquise de Rodes op het verzoek in en stelde de kerkmeester
100 gulden ter beschikking3 .
Erik L. SCHEPENS

Wapens van Familie Rodrigues d'Evora Y Vega

1

Markies

Isabelle Catharina Rose Maelcamp, douairière van Emanuel Joseph Antoine Rodrigues de Evora, 4de Dlarkies
van Rode.

2 Sinlon Rodriguez de Evora, eerste baron van Rode~ geh\l\vd met Anna Lopez Xitllenes de Aragon.
3
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Rijksarchief Gent, Kerkarehief Bottelare, nr. 5 bis.

Elkeen kent deze uitdrukking waarmee men bedoelt dat een persoon, maar vooral een zaak als
het ware blijft tentoongesteld aan de openbare verontwaardiging. De wreedheden in Bosnië
bijvoorbeeld zullen eeuwig genageld blijven aan de schand paal van de geschiedenis, samen met
andere voorgaande.
Tegenwoordig is de schandpaal een denkbeeldig voorwerp. De schanpaal of pelorijn 1 was
gewoon een houten staak of stenen pilaar, waar men sommige veroordeelden in het openbaar
tentoonstelde om ze te schandvlekken. Op sommige plaatsen gebeurde dit ook aan de galg.
Op oude kaarten wordt de plaats van de galg met het woord "Justicie" aangeduid. De galg
stond dus niet ver van de vierschaar. De middeleeuwers waren op dit gebied zéér vindingrijk en
praktisch!
In Gentbrugge stond de galg ter hoogte van de Hoge pontstraat (van Scheldekaai tot Neerscheldestraat) nabij het klooster van de Rijke Claren. Dit dus in de nabijheid van de gerechtspaal of grenspaal van de heer van Rode, aan het samenkomen van de Sasstraat en de Oude
Brusselseweg aan de grens met Ledeberg (Keizerpoort).
Een andere galg stond in de omgeving van het verdwenen "Hospice" aan de Hundelgemsesteenweg en nog een andere, vermoedelijk waar zich nu het Arsenaal bevindt.
Deze aan het "Hospice" zal wel toebehoord hebben aan de Sint Pietersabdij op wiens gerechtsgebied hij stond.
Toen men op het einde van de XVde eeuw de houten gerechtspalen verving door stenen palen,
voltrok men het vonnis dan maar aan de galg.
In de rekeningen van de stad Gent (1539 - 1540) heet het: " .... aldaer bij vonnesse van scepenen metter hoore an de galghe ghenaghelt. .. ".
Enkele jaren later blijkt duidelijk uit de tekst hoe de veroordeelden los kwamen: " ... ende
alhier voor schepenhuuse ghegheselt te werdene op uw bloote lijf tot den bloede ende alzoo
ghevoert ende ghegheeselt te werden d 'Hoogpoorte neder, ter poorten uytte tot onder de
galghe ende aen de selve galghe, uw rechter oore ghenaegelt te werdene, aldaer staende tot
ghy u selve gelost hebt .... ".
Duidelijk kan het dus niet beschreven worden. Door zichzelf los te rukken, scheurde men zijn
oor en was aldus "getekend" voor het leven. Deze onterende straf gaf aanleiding tot het
gebruik van het figuurlijk gezegde bovenaan dit leesstuk.

pellori(j)n, pilorijn, pelderijn = schandpaal, schandblok. In Gent was dit een bank
"t' peloryn".

1 Pellorijn,
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Te Gent ziet men aan de buitenmuur van het Oud Vleeshuis, achter en in het "Galgenhuisje"
nog sporen van het pelorijn (pillorijn) of schandbank. Anderen beweren dat er een galg op
driepoot stond. De sporen wijzen op geen staak maar een bank, waar de beul 2 de veroordeelden deed neerzitten. De gesmeden ijzeren consoles van het verhoog en die van de bank zelf en
de ringen, waaraan de personen werden vastgemaakt zijn er nog, evenals de leuning die het
geheel omringt .
Niet deze bank werd gebruikt om personen met het oor vast te nagelen, maar vier houten
staken die op de hoeken van de Vis-, nu Groentenmarkt stonden tot het einde van de XV de
eeuw.
Dat het er soms gezellig en "gemütlich" aan toeging bewijst volgende stadsrekening : "Betaelt
meester Comelis de Meersman, scarpcoc, van 17 personen te naghelen metter hoore aan de
staeken ter Vischmaerct, 27 Novembris 1481,6 schellinghen 4 deniers obolen groote".
Doordat men de houten staken later verving door stenen pilaren, diende de beul met zijn
"klanten" naar een andere plaats buiten de stadsmuren te gaan om zijn allerminst benijdenswaardige broodwinst uit te voeren.
Op 16 maart 1539 heette het echter nog : " .... so eyst dat hu mijnheeren condempneren up
t'peloryn deser stede ghestelt ende aldaer hu tonghe met eenen berrenden ysere deurbrant te
wordene ; ende omme dat al t'zelve niet ghenouch en es, wijzen hu voort ..... ".
En 6 augustus 1588 : "Schepenen vander keure der stede van

Ghendt~

rechtdoende wysen ende

condempneren u alhier in opene camere ghegheeselt te worden met scherpe roeden tot den
loopenden bloede, ende voorts ghesteken te worden met een geboyen yzer deur u tonghe, ende
daernaer ghegheesseIt te zyne rontomme de vier pilaeren van de Vismerct .... ".
Toen dus die vier houten staken verdwenen, was één der geliefde galgen die van de Muide,
maar blijkbaar was de schanpaal aan de "Keyserpoorte" ook in de mode !
"Daemaer up den selven waghene gevoert ende ghegheesseld te zyne totter Keyserpoorte .... "
(6 november 1561).

De misdadiger) Joos Meganck, was reeds voor de achtste maal in zijn misdrijf hervallen en
telkens waar gegeseld en de tong doorstoken met een gloeiende priem. Dit gebeurde dus nu
voor de negende maal. De vraag blijft, war er van zijn tong is overgebleven?
Vooral in de woelige periode van de godsdiensttroebelen waren zulke én andere straffen
dagelijkse kost te Gent. Het is ook daarom dat ik de beschrijving van deze straffen uit die
periode heb overgenomen.
Tot slot het waarom van het vastspijkeren of, wat kon de misdaad geweest zijn voor zulke
straf. Het betrof, in de meeste

zaken~

misdaden tegen de openbare orde en haar wetgevers.

Zoals in onderhavige gevallen waren ook veel ambtenaren bij zulke misdaden betrokken.
In 1539 werd een publieke ontvanger voor "knevelarij" " (afpersing) en het misbruiken van
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2 In

de Middeleeuwen gebruikte men het woord "Scarpcoc",

gemeenschapsgelden gegeseld, eerst voor het schepenhuis en dan op de voornaamste plaatsen
van de stad, tot op het galgenveld toe alwaar hij uiteindelijk met het oor aan de galg werd
genageld.
Niet lang daarna (1587), was een zekere Jan de Wevere, die een dergelijk ambt uitoefende,
wegens een gelijk misdrijf, hetzelfde lot beschoren. Hij behield echter zijn oor ,
En wat zeiden de Gentenaren van zo iemand :

"DIENE KAN NIEMIER VAN ZIJN UURE MOAKEN ! "
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Op bevel van de Belgische Regering moesten ALLE mannen van 16 tot 35 jaar zich naar
Roeselare begeven.
Alzo vertrokken op WOENSDAG 15 MEI 1940 een 14-tal leden van de Hubert De
Bruycker scoutsgroep onder leiding van 18- jarige voortrekkers naar ROESELARE.
Daar werd overnacht boven een koestal.
Het waren René SMET, Max en Maurits VERL Y, Arthur en François VANBORM,
Jean ROBERT, Roland GALLANT, Robert BRACQUINE, Léon B., Léon VERVUST, Marcel NEELS en Jo, Frans en Rik VAN DAMME.
- 95 Km.
Donderdag 16 mei 1940 - ROESELARE - DIVION
Rond 3 uur van de nacht weerklonk alann en doken we een kelder in. Daar zou Marcel
Neels van "zijn stokje vallen". Wij bolden bij dageraad verder ... richting Franse grens. Aan
de grens (bij Komen) hadden wij als scouts, géén problemen om door gelaten te worden.
Verder door Annentierès - Bethune naar Divion. Daar overnachtten wij bij Poolse mijnwerkersgezinnen en maakten wij daar voor het eerst kennis met een donsdeken.

Vrijdag 17 mei 1940 - DIVION - AUXI -Ie - CHATEAU - 50 Km.
Dit al door St. Pol, waar wij voor het eerst instructies kregen van een Scoutsaalmoezemer
(zoon van Staatsminister Van Cauwelaert). Ons einddoel zou Limoges zijn. Onderweg
zagen we op vliegvelden Engelse vliegtuigen (een vleugel wit geverfd en de andere zwart).
We overnachtten in een groot boerenbedrijf
Zaterdag 18 mei 1940 - AUXI-Ie - CHATEAU - GAMACHES - 50 Km.
Maakten onderweg een bombardement mee - Abbeville - en sliepen te Gamaches in een
leegstaande fabriek.
Zondag 19 mei 1940 - GAMACHES - DIEPPE - 65 Km.
Te Tréport maakten wij voor het eerst tijdens het middagmaal "kennis" met cider (op
kosten van het Gemeentebestuur). In de haven van Dieppe zagen we Belgische vissersboten en aan het strand (keien) zwommen wij in zee onder het waakzaam oog van een Engels
soldaat.
Maandag 20 mei 1940 - DIEPPE - ISNEAUVILLE - SO Km.
We konden ons niet wassen daar er geen water was. Bij de verkeersdrukte in Isneauville
"regelden" wij het verkeer en daar zagen we Nederlandse soldaten op moto's met sidecar.
Met dit alles waren de bakkers uitverkocht en gingen we eten schooien op het gemeentehuis (Mairie). Als matras hadden we kaf ter beschikking (kroop tussen de klederen).
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Dinsdag 21 mei 1940 - ISNEAUVILLE - ITTEVILLE - 85 Km.
Te Rouen werden alle "vluchtelingen" verzameld in het "Parc de l'Exposition" om vandaar
in groep, met achterlating van de fietsen, verder per spoor te worden vervoerd ... richting ... ?
We geraakten met een "foefje" buiten de omheining en daar stelde Léon Vervust vast dat
hij zijn valies was kwijtgeraakt .... in het park. Zijn valies stond nog in het scoutslokaal te
Rouen. Verder door Elbeuf - Evreux naar Itteville, waar we Max Verly terugvonden die we
al een paar dagen niet meer gezien hadden. Inmiddels noteerde ik in mijn dagboek ... "De.
cider komt ons de strot uit..".

Woensdag 22 mei 1940 - ITTEVILLE - MORTAGNE

- 80 Km.

Door een heuvelachtig landschap naar L' Aigle. Roland Gallant wou hier per spoor verder
reizen naar Limoges. Ge moet weten hij reed met een fiets voorzien van één handrem
vooraan. Op dergelijke wegen was dit levensgevaarlijk. Doch .... hier kwamen geen
treinen.

Donderdag 23 mei 1940 - MORTAGNE - LA FERTE BERNARD - 50 Km.
Onderweg zagen we langs een waterkant vrouwen de was doen. Ze zaten met hun knieën
in een houten plankje schuin in het water. Met "Marseilsezeep" zeepten zij het wasgoed
duchtig in en met een handborstel werd alles in schuim gezet. Na het spoelen werd het
wasgoed terug op het plankje uitgespreid en duchtig beklopt met een stuk hout (vorm
tennisracket). Daarna werd alles te drogen gehangen. Gezien we dit schouwspel zo stonden
te bezien vroegen de vrouwen ofwe soms ook niets te wassen hadden. Na ruim acht dagen
van huis .... was het een of het ander wel nodig. Wij "hielpen" na de was, met het ophangen.
In La Ferté Bernard kwamen we Belgische soldaten tegen.

Vrijdag 24 mei 1940 - LA FERTE BERNARD
Na ongeveer 575 Km. fietsen eindelijk een rustdag. We verbleven hier op een grote boerderij, iets buiten de stad, midden een pléiade van andere scouts, waarvoor men een "kalf'
had ge- slacht en "paté" werd gemaakt.

Zaterdag 25 mei 1940 -

LA FERTE BERNARD - MONTOIRE

-

75 Km.

We bolden door Calais en verder naar ons einddoel van deze dag. Daar werd ons een
leegstaand huis als overnachtingsplaats toegewezen. In het nevenliggend hotel mochten we
gaan eten. Soep, elk 3 aardappelen (geteld), kookvlees, salade, mosterd, rode wijn, kaas en
brood. Het was niet alle dagen zulk een uitgebreid menu. Van die "jonge rode wijn" werd
Roland Gallant ziek.

Zondag 26 mei 19410 - MONTOIRE

-

BLERE

-

45 Km.

Na de H.Mis kregen we in het hotel twee dikke boterhammen besmeerd met "boerenboter". Roland Gallant verliet hier onze groep (per trein verder). Wegens een ongeval zouden
we Loon Vervust (dronken ?) uit het oog verliezen.
Onderweg, gaande van Chateau - Renault - Arnboise kregen we van de Gendarmerie
verbod om te zingen, maar eens te Bléré zouden we des avonds voor de plaatselijke Gendarmerie onze liederenschat te horen brengen. We aten in een filmzaal soep uit grote
borden, echter wat op vlees zou lijken was niet te vinden. Het kon niet steeds zijn zoals
vorige dag.
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Maandag 27 mei 1940 - BLERE - CBA TILLON I INDRE

38 Km.

Na de H.Mis vernamen we dat Koning Leopold III het bevel had gegeven tot "wapenstilstand" van het Belgisch Leger. Van deze beslissing zouden ook wij de gevolgen hier
ondergaan. De aardappelvelden waren hier vol "Coloradokevers".

Dinsdag 28 mei 1940 - CRA TILLON I INDRE - LA TREMOUILLE - 75 Km.
De Franse pers schandvlekte de houding van onze Koning en noemden hem een "verrader". Te Le Blanc maakten we kennis met Amerikaanse scouts (met wijde blauwe mantel).
We vernamen dat Antwerpse zeescouts een tijdje werden vast gehouden als parachutisten.
Ook in La Trémouille was de ontvangst alles behalve. Eten kregen we hier (opgediend op
open gespreide lakens) van geëvacueerde Elzassers. Hadden we Léon Vervust verloren dan
begroeten we hier met vreugde nog een H.D.B.-er nl. Robert BRACQUINE, die verder bij
ons zal blijven.

Woensdag 29 mei 1940

- LA TREMOUILLE - BELLAC

- 55 km.

Bollend door Vienne en Le Dorat genoten we van de mooie natuur.
In Bellac gingen we in twee verschillende "Centres d' Accuel's" eten. Ze moesten maar op
onze Koning niet kwaad zijn.

Donderdag 30 mei 1940 - BELLAC

-

LIMOGES

40 Km.

In Bellac werd op onze identiteitskaart genoteerd: " A été controIé Ie 30 mai 1940 par Ie
Com. de Brigade de Gendarmerie" en afgestempeld. Na zo'n 900 Km. waren we op ons
eindpunt aangekomen .... LIMOGES.
Waar we verbleven in de "Rue François Chenieux N° 13". Hier werd ons een verlaten
gebouw (boven ons was er een "pouponnière") behorende bij het klooster van de Zusters
van de H. Vincentius à Paulo, toegewezen. Zoals op alle kampen was het eerste werk
"strozakken" vullen. Marcel Neels tekende met houtskool, op een stuk triplex, het Gentse
Belfort, waarmede wij onze plaats afbakenden.
Uiteindelijk verbleven hier een ISO-tal scouts, uit o.a. Wilrijk - Kiel - Antwerpen - Berchem - Leuven - Bruxelles - Oudenaarde - Evere - Leuven - Zeescouts uit Antwerpen Putte (Mechelen) - Turnhout - Drongen - Gent en Gentbrugge.
We kregen "lentilles" maar niemand at ervan .... bij ons was dat duiveneten ! Wat later
kregen wij macaroni en als dessert elk drie gekookte aardappelen (+schil).

Vrijdag 31 mei 1940 - LIMOGES
'5 Avonds ging in de hoofdkerk van Limoges, om 20.00 uur, een groot Plechtig Lof door
(ter gelegenheid van het H.Hart). We kregen in de middenbeuk voorbehouden plaatsen.
Tijdens de "preek" van de Bisschop werden we voorgesteld als ..... "La nouvelle année
pour Ie lutte contre la barbarie ,,". Bij het einde van de dienst (23.30 uur) werden we door
de Fransen, op straat, toegejuicht. Wat een schril contrast met een paar dagen voordien .... ?

Zaterdag 1 juni 1940

-

LIMOGES

Vernamen dat de Belgische Regering (in Parijs) gisteren aan een Belgische groep
parlements-Ieden, in vergadering bijeen in de trouwzaal te Limoges, verslag had uitgebracht van de recente gebeurtenissen. Sommigen van deze heren zouden de Koning vervallen van de troon willen verklaren. Was dat de verklaring voor de plechtigheid van gisterenavond ... ?
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Maandag 3 juni 1940 - LIMOGES
Om de kosten te drukken werd uitgekeken om scouts uit te besteden bij boeren in de
omgeving, ze konden zich zeker dienstig maken. Jo Van Damme vond werk bij een groentekweker en alzo vonden ook René Smet, Marc Neels en Robert Bracquine werk.
Dinsdag 4 juni 1940 en volgende dagen - LIMOGES
In begin kreeg men een rolbeurt om van dienst te zijn, 't zij met eten opdienen, schotels
wassen, w.c. kuisen, patattenjassen, enz. Later zou dit beter gestructureerd worden en
konden deze die geen dienst hadden terug aan patrouille aktiviteiten deelnemen, zoals
tochten in de omgeving, zwemmen in de Vienne en tijdens de nacht, treinreizigers (vluchtelingen) helpen in het station van Limoges. Hier zagen we ook voor het eerst "dubbeldekspoorwagens". Dagelijks kwam hier een "half koebeest" binnen om verwerkt te worden,
zoals voor soep met "ogen" op. Halve kop (met oog nog in). 's Avonds was er steeds
"Avondlied" en soms paternoster in de kapel. Er kwam meer orde in het dagelijks gebeuren. Om 7 à 8 uur H.Mis , 08.30 uur ontbijt, 09.00 uur appel, 12.00 uur middagmaal en
rond 19.00 uur avondmaal.
Wie "buiten" wou moest in het bezit zijn van een "bon" (Colombobon B.S.B.-er van de
"Le Clan de Sapin" Bruxelles - 40 jaar oud en enkel Franssprekend) waarop genoteerd
werd, in het Frans, om welk uur uit en terug in, plus de reden waarop je het gebouw hebt
verlaten.
's Avonds werd steeds appel gehouden. De "goede" dingen werden in beide landstalen
medegedeeld en de "slechte" (!!!) enkel in het Nederlands.
Woensdag 5 juni 1940 - LIMOGES
In de namiddag ons Belgisch geld laten omwisselen voor Frans. Op de identiteitskaart weer
een stempel bij : ... "Totalité des moyens de paiement échangé sans déclaration." en geprofiteerd de stad te verkennen.
Woensdag 19 juni 1940 - LIMOGES
Het treinstation van Limoges werd gebombardeerd rond 11 .30 uur. Achterafweinig schade
aan het station zelf. De Brusselse Brandweer, met haar materiaal, hielpen bij de blussmgswerken.
Dinsdag 25 juni 1940
- LIMOGES
Om 11.00 uur was er een minuut stilte omwille van de wapenstilstand - alle winkels waren
gesloten.
Maandag 8 juli 1940
- LIMOGES
Kregen van de leiding een briefkaart in te vullen, kaart afkomstig van "Het Koninklijk
Verbond der Belgische Scouts" die tevens zouden instaan voor de verzending in België,
zodat onze ouders van zoveel zaken zouden ingelicht worden.

.

Donderdag 11 juli 1940 - LIMOGES
Kousen gekocht (25 FF/paar). 's Avonds staat het kampvuur (zonder vuur) in het teken van
"11 JULI" de Slag der Gulden Sporen, ... maar ... dit stuitte dra op protest van de Brusselaars die ons voor "boches" uitscholden, omdat wij "De Vlaamse Leeuw" zongen. Kampvuur werd binnen dan verdergezet.
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Zondag 14 juli 1940
- LIMOGES
René Smet, werkend bij een boer, kwam in de namiddag binnen en vroeg ....... "Wie
meeging naar huis .... "!" Dit voorstel brengt wel een zekere opschudding teweeg.
Maandag 15 juli 1940 - LIMOGES
Deze die naar huis wilden, maakten hun fietsen terug in orde voor de grote trip ... naar ...
huis.
Dinsdag 16 juli 1940 - LIMOGES - CHATEAUROUX - 122 Km.
Na ruim 45 dagen verlaten we Limoges rond 08.00 uur (zoals vermeld op onze Colombobon ... maar dan in het Nederlands) Wij dat waren:
René SMET, Arthur en François V ANBORM, Jean ROBERT, een zekere Hennan (Berchem - Antwerpen), Jef(Drongen), Gust JACQUES (Gent), Jo, Frans en Rik VAN DAMME. Noch van de kampleiding, noch van de Zusters kregen we proviand mee voor onderweg. Om 19.45 uur kwamen we in CHATEAUROUX aan, alover Bellac, Montm ariI Ion,
Le Blane en Argenton. Chäteauroux stond vol met Parijse taxi's.
Woensdag 17 juli 1940 - CHATEAUROUX - LA FERTE - 90 Km.
Iets voor Vierzon (aan de rivier Cher overschreden we rond 14.00 uur (franse tijd - 15.00
uur Duitse tijd) de "demarcatielijn". Bij het overschreiden werd door de Duitse soldaten
gevraagd waarom we gevlucht waren en tevens wat ons beroep was. Dra bolden wij door
Issoudun naar Vierzon en La Ferté.
Donderdag 18 juli 1940 - LA FERTE - ETAMPES - 120 Km.
In Orléans zagen we een gedeeltelijk verwoeste stad. Werden na Méréville opgehouden
door Franse Gendarmes die ons verwezen naar een leegstaand kasteel. Waar we overnachten.
Vrijdag 19 juli 1940
- ETAMPES
MONTLERY
We vertrokken in groep (want we waren ook niet alleen) rond 05.45 uur na afgifte van onze
identiteitskaart om wat verder, te Montlery, een autokoersbaan te worden opgestuurd.
Verbleven hier in een barakkenkamp.
Zaterdag 20 juli 1940
- MONTLERY
Er is geen water om ons te wassen. Moesten, op bevel van een Duits soldaat de omgeving
opruimen, want in de namiddag zou hier een "troepenschouwing" doorgaan. Tijdens dit
spektakel keken we onze ogen uit, nog nooit hadden we zo iets gezien. René Smet en
Herman (?) gingen bij de kommandatuur vragen of we onze identiteitskaart konden terugkrijgen. Morgen was het antwoord, alles diende eerst te worden opgeruimd.
Zondag 21 juli 1940
- MONTLERY - LA FERTE
- 135 Km.
Eens onze identiteitspapieren terug, gingen we terug de baan op, blij uit dit kamp te zijn.
Bij Lagny zagen we in de verte de Eiffeltoren. 's Avonds werden wij nu door Duitse
soldaten opgehouden en vlogen we van de plaatselijke commandant terug in een barakkenlager. Vandaag bolden we door Lagny en Soisson.
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Maandag 22 juli 1940
LA FERTE •••••
Wij vertrokken in groep begeleid door Duitse soldaten en eens op de grote baan waren we
... "vrij". 's Avonds zochten we een plaatscommandant op en vroegen slaping. De Duitse
commandant zat op het kerkorgel te spelen. Klein dorp, naam ons onbekend.
Dinsdag 23 juli 1940
••••• LEUZE (beide dagen samen 135 Km.)
De rit van gisteren en heden ging over St. Quentin, Cambrai, Valenciennes, Coné, Peruwelz naar Leuze.
Om ongeveer 05.30 uur (moesten rekening houden met de "Sperrtijd") waren we opweg.
Te Valenciennes kregen we van een bakker, zelf mits betaling, geen brood; moesten naar
het Rode Kruis. Daar kregen we eten, ook voor onderweg (brood en sardientjes). Hier
wisselden we ons Frans geld om in Duitse Marken.
Deze maal kregen we met onze groep zomaar liefst 11 bankbreuken. Aan de Franse grens,
controle, niet aan de Belgische grens. Te Leuze sliepen we in een katholieke school en
kregen lekker eten. Ons groepje telt nu nog 6 personen - René Smet en JefVan Damme, +
?, hebben we onderweg verloren. Zij zouden één dag voor ons thuis zijn gekomen.
Wegens de "sperrtijd" bleven we liefst in Leuze.
Woensdag 24 juli 1940
LEUZE - GENTBRUGGE
- 50 Km.
We deden het vandaag rustig aan. Na de H.Mis om 06.00 uur met Jean Robert als misdienaar en als ontbijt Belgisch brood (hadden hekel aan het stokbrood) terug de baan op .
Vanavond zijn we THUIS.
Door Ronse naar Oudenaarde (waar we bij een bakker brood kregen omdat de Politiecommissaris erbij was).
GENT ...... in de Overpoortstraat nog een nieuwe fietsband gekocht. En eindelijk waren we
... THUIS. Onze ouders wel en gezond en niets in de straat beschadigd ....
DE VLUCHTROUTE bedroeg in TOTAAL 1.625 Km. afgelegd per fiets .
De HEENREIS duurde 16 dagen (één rustdag) 903 Km. Een gemiddelde van 60 Km. per
dag. De terugreis duurde 9 dagen (één rustdag) afstand 722 Km. ofruim 90 Km. per dag.

Uit het dagboek van Frans VAN DAMME
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ECHO'S uit het LAND van RODE

..

~CMW. kQop kaste.e ,Sp'e,ti~ckx
V"(lor twintig milj()éti van stad
.

.'

I

Gentse OCMW-voorzitter Devriéndt is deze week met lichte
tred naar het dienstencentrum
Speltinckx, aan de Meersemdries 4 in Gentbrugge, gegaan
waar het 20-jarig bestaan van
het centrum werd gevierd. Een
paar uurtjes vooraien had Devriendt een overeenkomst bereikt met het schepencollege
om het ~oed aan te kopen. Dat
zal pas In '97 kunnen gebeuren
omdat het OCMW krap bij kas
zit. Het stadsbestuur is akkoord

nog een jaartje geduld te oefenen om het aankoopbedrag van
20 miljoen fr. te incasseren.
Bij de grote "fusie, in '77,'
erfde Gent het kasteel Speltinckx en verhuurt het sinds 20
jaar aan het OCMW dat er een
zeer aantrekkelijk en drukbezocht dienstencentrum inrichtte. Vorig jaar maakte de stad
bekend Speltinckx van de hand
te willen doen en verzocht het
OCMW het kasteel te ontruimen tegen 1 juli '96. De vraagprijs bedroeg 30 miljoen fr.
maar toen het nieuws bekend

raakte kreeg het OCMW een
vloed brieven met het verzoek
het kasteel te behouden als
dienstencentrum:, «We zijn
naar het comité tot aankoop
gestapt e'n hebben eèn schatting van het goed gevraagd. Dat
was 20 miljoen fr. en de stad
heeft zich daar nu mee akkoord
vêrklaard.»
Het OCMW wil nog dit jaar
de toegankelijkheid aanpassen
- hellend vlak en liften - en de
brandveiligheid
verbeteren
(een
houten
buitentrap ).

W.Vdm

HISTORIEK
Op de kaart van Ferraris, uit 1777, ziet men duidelijk aan de Meersemdries twee omwalde

gebouwen met tuin. De ingang bevond zich toen langs de huidige Braemkasteelstraat. Het
huidige kasteel zou omstreeks 1850 zijn gebouwd. De achtereenvolgende eigenaars waren :
Georges Van Tieghem uit Gent, Weduwe Rigouts-Ditt uit Gent en Jan Speltinek, vanwaar de
benaming.
Niettemin was het ook gekend onder de benaming "Kasteel Nuytens", naar de vroegere

bewoner en oud-burgemeester van Gentbrugge Hubert Nuytens (ambtsperiode 1828-1831).
In ] 918 brandde het kasteel gedeeltelijk af, maar was reeds in 1920 hersteld.
De Immobiliën Bernheim (die ook reeds o.a. het kasteel "De Pelichy" kochten) werden er in
. 1959 eigenaar van. Het kasteel werd gevrijwaard van atbraak door de aankoop ervan door de
gemeente.
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Van

1955 tot 1974 was de bevolkingsdienst er in ondergebracht. Toen dus in 1977 "Groot

Genf" een feit werd (bestond reeds tijdens de oorlogsjaren) verhuurde de stad Gent dit kasteel

aan het OCMW die er een dienstencentrum in onderbracht.
In I 995 wou de stad Gent het van de hand doen. Het OCMW, die zijn dienstencentrum wou
behouden, kocht het voor 20 miljoen.
Een stukje Gentbrugge blijft behouden, maar wat met het modem gebouw dat men er rechtover wil plaatsen?
Giedo HAUDENHUYSE

Speltinckx en Galg
•
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- De Actiegroep
Gentbrugse
Meersen, die op
het einde van
vorigjaarwerd
opgericht, fonnuleerde een tekst
omtrent het
beheer en het
3tuurbehoud in
de Gentbrugse
Meersen. Deze
tekst werd vrijwe
ongewijzigd door
de Milieuraad als
advies aan het
schepencollege
doorgesDee

Cf'fEC maakte. in opdracht
va n het schepencollege, een
on twikke lingsplan op voor de
Genlhrug~e Meer,cn. De
Gentse Mitieuraad betreurt
nog niel actief betrokken te
zijn" gewce~t hij de huidige
hcsprekingen
over
de
~1ee~en.

~J
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.cEcn onfV.tikkeling~rlan
Genthrugse ~fcersen mag
alteen maar al4\ doel hebben
de natuurwaarden meer
:lfdoend Ie bescherm'en en
""'aar mogelijk te ver~terken,.,
vindt de VooTliuer v(tn de
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Peter Mortier Ijvert voor het natuurbehoud In de Gentbrugse Meersen ' folo WPI

Genese

MiHeuraad. Peter
.eDe hoorc.Jdoelstelling
moet natuurhehoud cn-o
kcling 7ijn, met herlocalisenng
van de zonevreemde actiViteiten».
((Wij willen dat de ecologische
potcmie van het naruurglohicd
geoptlJnali~eeiti wordt)., vervolgt Mortier. «llct hetcr
Morti~r.

he~chlkhaar maken van he
gchied mei openbaar vervoer
mag voor ons zeker meer

gewicht krijge

)c huidige tramlijn
der Ult~ehouwd en aa
worden met ander vor
openhare ve1"\'oc

.. Wij p1eiten voor het (lp~tc.
en va n ccn degelijk gehiet'som-

:luencldekkend hehec.;:tplan. dal met lange lermijnvisic rekening houdt,., meldt de
voorzitter.
fet uitgangspunt VOOI de
ontwikkeling van het gebied
mnet n:-ttuurhchoud en .. hcrtel te lijn. Een degelijk
hcheer~plan
is hiervoor
hoogst nnd ig».

de adviesraad
uidelijke zonenng mzake recrealie. «Prioriteit
dient hierbij Ie gaan naor ecologisch verantwoorde inspan~jn.
gen van pa~sieve recreatie (wandelen en fiel~cn) en dil voornamelijk in het zuiderlijk gedeelle~
ondr voorzitter Monier af.

Fra nk TEl RLINCK
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GENTBRUGGE - Thater
Krakeel, het gezelschap dat
steeds ander en beter toneel
heeft ~ebracht, is op dit
ogenbhk in volle evolutie
wat betreft de lokatie. Maar •
voordat alles verandert,
brengen ze op de «oude»
scène nog even «De Mythe»
va n Freek De Jonge. .
Freek De Jonge's «Mythe»
is een «solo-teatershow» die
tot een avondvullend toneelwerk werd uitgebouwd
door enkele «oude getrou . .
wen» van Krakeel. Herman
Van den Bulcke, Luc Van
Autreve en Lieven Vermeu . .
len. staan in voor spel en
regle.
.
Deze «Mythe» is eén kabaret-tekst die in 1983 ge,I, ': i i . \.:f
creëerd werd door Preek de
,..
Jonge, de man die in de
·aren 70 met Bram Vermeulen het kabaret in Nederland «De Mythe» van Freek De Jonge wordt biJ teater Krakeel een avonvullende show / Foto WP
onderuit haalde. Wat Krakeel doet met zijn «Mythe»
Gaat «De Mythe» over de «Mythe.» zien en beleven. Dit en 24 februari en op 1, 2,
is iets héél anders, de tekst is overstroming van 1953 dan kan op zaterda~ 17 februari 8, 9 en 15 maar1t, reservatie is
:<vervlaamst» en naar de ja- staan de mensen bij Krakeel er tijdens de premlere om 20.15 nbdig en kan op het teleren '90 verplaatst en in de midden in. Meer dan dat willen uur in de zaal Flora, Theater- foonnummer: 228.21.63. of
<Mythe) van Krakeel staan ze bij Krakeel niet vertellen, straat 33 te Gentbrugge: Ver- op faxnummer: 229.2"'.600--'.
-RJA
ie mensen op de scène.
wie' meer wil weten moet de dere voorstellingen zijn er op 23

ALEGEM - ~ zusters
Franoskanessm vtrlaten
der onvcnvacht het' .
kloo~ttrgtbouw aan d~

"

PostSh'aat. ~ parochtege

tJJ

mtenschap neemt zat't rda
18 november plechtig af· ,
scheid van zuster tea en ol
lUster Maria. Ze verbleven
respektievelijk 3] en 11 jaa
in Balegem. Ze gaan hulp ,
, verlenen aan de kJoosterg~.
mrmschappen van Vinder..
houte m BUfSt. De zustrrs
Frandskanesstn verbl
]43 laar in BaJeg
:
,,~ mm'Sm warm "bliJ ~ tn
~

o~

"

.,

~l!"

ni~w~RIcr1~ ' want ft' 'ZOuden
lU~tm naar Balegtm komen
W'OMTt. Ja. ~'b\tamm...: tn ",at ,
dmkt u wd... tt kwamtn It voet
uh ~nt. Zt wtrdm afllehaald
en ~Dcomd door juichende'
mmsm. m~t boomtakktn .~ m '
hot'blom1~ aan btt kapeIlttjt-

van hS('gtm." Zo hoorde luster

Donalla

~ OOItR~ul~tthaal

van ColtU~~ Totk O'tt'r de
l

aanfomst váil vltr nisfm pnn.'
d\kanc:sscW lri" J8'2~· ' ZIJ· "tt"ttm
zich'rMt rubts lil voor dt kmt~'
school die Llltgroeide toOt
IC'nhuls ft' een bJO(lltnd
sr h001.
. ' .. ...
~ klooJt~~\istt" blMn "au+"

bc:-'rokkC'n bij h~t ondenviJsge-.
~rm in d( gtm~nt~. Zustn
lt'a ga r tot 1960 Jr1 in dt kleu-·

t.;J

\0

9 18

ten won"lng. Zuster

Ma

d~·eldt

dt schooJtijdsciul
rungeadl' alti tussenpe . .

mvonnen tOl papieren van de dlrek
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Kleine MONUMENTEN in het LAND van RODE

11

Geboren te IEPER op 29 juni 1810
Overleden te GENTBRUGGE op 9 mei ] 876.

Foto Giedo
Dit monument, ingehuldigd op 17 augustus 1879, bevindt zich in de straat naar zijn naam
genoemd. Het stelt "de tuinbouw die het beeld van VAN HOUTTE kroont" voor, een werk

van Paul de Vigne (Gent 1843 - Brussel 1901).
Alhoewel Louis Van Houtte niet de eerste bloementeler was die zich te Gentbrugge vestigde,
is hij toch de meest bekende.

40

Na zijn studies, zijn werk bij het Ministerie van Financiën, richtte hij in het Brusselse een
tuinbouwbedrijf op.
In 1833 verloor hij, te vroeg, zijn echtgenote. Op 5 januari 1834 vertrok hij naar Brazilië in
opdracht van de overheid i.v.m. een studie over orchideeën en specifieke plaatselijke planten.
In 1839 startte hij samen met Adolphe Papelen uit Ledeberg een tuinbouwbedrijf op te Gentbrugge.
Louis Van Houtte was een voorloper op gebied van de bloementeelt onder glas.
In 1842 ondernam hij een studiereis naar Zuid-Amerika en richtte na zijn terugkomst een
bloemisterij op.
In 1842 bouwde hij zijn eerste serre.
Eén van zijn navolgers was Pynaert, die zijn bedrijf vestigde aan de Keizerpoort. Het is ook hij
die later de koninklijke serres van Laken zal uitbouwen en besturen.
Een andere kennis en serrekweker van Van Houtte was Jules Verhoost uit De Pinte.
De op 30 april 1849, door Van Houtte, te Gentbrugge geopende tuinbouwschool (eerst "Staets
Hovingbouwschool" later "Institut Royal d 'Horticulture de Gentbrugge") werd in 1871 naar
de Kruidtuin van het Steendam te Gent overgebracht en in 1889 naar de Hofbouwlaan.
Louis Van Houtte werd verscheiden malen door hoogwaardigheidsbekleders en vorsten
bezocht nl. koning Leopold I, de vorsten van Nederland en Würstemburg, de koning van
Portugal, de keizer van Brazilië en anderen. Na zijn overlijden werd in 1889 de "Societé
Anonyme Horticole Louis Van Houtte" gesticht.
Belangrijke data:
- 1845 tot

1880~

publikatie van het tijdschrift "La Flore des Serres et des Jardins de l' Europe".

- 18 51 ~ gemeenteraadslid te Gentbrugge
- 1854 tot 1876; Burgemeester van Gentbrugge
Giedo HAUDENHUYSE

Bronnen:
- Gentbrugge, 8 eeuwen Geschiedenis, Marcel De Bleeker - Wilfried Patoor, dec. 1993.
- Van Ponte tot De Pinte. Peter Lootens, jan. 1984.
- Jaarboek H.G. Land van Rode, 1973, Oscar Van Wittenberghe.

41

INHOUD DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
LAND VAN RODE

- Jaargang 23

IHEEMKUNDIGE BIJDRAGEN
Frans De Potter en Jan Broeckaert

- De Geschiedenis van de Gemeente

GIJZENZELE

nr. 89 blz. 1

LANDSKOUTER

nr. 90 blz. 1

MOORTZELE - Deel 1

nr. 91 blz. 1

MOORTZELE - Deel 2

nr. 92 blz. 1

Giedo Haudenhuyse
- Misdaad en straf in de middeleeuwen

nr. 90 blz. 17

- Nieuwjaarke zoete

nr. 92 blz. 11

Jozef De Cocker

- Grondbezit en grondgebruik te Melsen ca. 1800

nr. 91 blz. 3 1

Lueien De Smet

- 38ste Landdag van het Verbond voor Heemkunde

nr. 92 blz. 18

Wilfried Patoor - Marcel De 81eecker

- De laatste aktieve landbouwer te Gentbrugge

nr. 92 blz. 15

[ARCHIVALlA
Giedo Haudenhuyse

- Toponiemen te Moortzele

nr. 89 blz. 15

- Opsporingsbericht uit 1330

nr. 90 blz. 23

IHISTORISCHE GEBEURTENIS
Roger De Vocht
- 30 jaar geleden overleed Emiel Hullebroeck
Giedo Haudenhuyse
- Lodewijk van VeJthem
- De Val van Gent
44

11 juli 1302
] 7 september 1584

nr. 92 blz. 24

nr. 90 blz. 25
nr. 91 blz. 25

IECHO'S UIT HET LAND VAN RODE

- Kasteel Coninxdonck
- Home Steevliet

nr. 89 blz. 27
nr. 89 blz. 29

W. Vander Massen
- Piramide wordt blikvanger

nr. 92 blz. 38

A.K Evrard
- Een Gentbrugse figuur ging heen -Vincent Prudent Evrard

nr. 91 blz. 17

Luc De Rocker
- Hof ter Hulst

nr. 91 blz. 19

IGEDENKSTENEN EN KLEINE MONUMENTEN UIT LAND VAN RODE

Lueien De Smet
- Oosterzele "Zes in één" dorpsplein Oosterzele
- Balegem gedenksteen " Dankbaar Hoboken"
Giedo Haudenhuyse
- Gentbrugge "Tineke Van Heule"

nr. 89 blz. 31
nr. 90 blz. 28

nr. 92 blz. 30

'BESCHERl\1DE MONUMENTEN

Lueien De Smet
- Beschermde monumenten uit het Land van Rode

nr. 90 blz. 32

GENEALOGIE
Giedo Haudenhuyse
- Familiegeschiedenis
[VOOR U GELEZEN
- Boekennieuws
- De Papegaai is geschoten
- Landboek van Merelbeke
- Geschiedkundige boekenbeurs
- Museum te Wetteren
[ZOEKDIENST
Giedo Haudenhuyse

Inhoud Driemaandelijks Tijdschrift - Jaargang 22

nr. 92 blz. 34

nr. 89/91 blz. 35/50
nr. 90 blz. 34
nr. 92 blz. 32
nr. 92 blz. 33
nr. 92 blz. 37

nr. 89/90/91 blz. 37/36/49

nr. 89 blz. 38
45

KORT GEKNIPT

Fase ~ volks.tuinçQDip ~x
..
.
•

:.~ ....

..

. ..

.

., "_

. •

,

•

-

~

j

,

• J

_'.f"

, ...

t "

•

•

•••

' : ' :..:.:

•

:

.

. ".

•

1' -

+,

..

•

,"

-

•

..

,

"

.

•

200 leden. Nu zijn nog· heel
wat tuintjes verspreid over'
De Stedelijke Plantsoen- Gentbrugge. De vereniging
dienst van Gent zal in maart 'wil óp ,térmijn .hèt hele comwerk maken van een tweede : plex groèperén .in d~ Meer~
'
·.r
fase van hei volkstuincom- . sen
plex De Meersen in ' Qent- ,' . .~ Nadere i~~chtin~en in dit ,.
brugge. Tegen begin ' april . verband kUnnen lngewon- ';
zullen een twintigtal 'per- ;nen worden bij Fernand De .
c~eltjes bezaaibaar zijn. In :Mol, tel. 09/230.02.30 en Jude eerste fase werden veer- .. lien ~ ~. De .:" Mol, -" tel.
tig tuintjes aangelegd.
09/230.19.63 . .
,
.. "
De Gentbrugsè volkstuin~
~
.
.
'I'FD
vereniging telt om en bij de
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H.L.N ,

Meersen in
Gentbrugge naar
definitieve bestemming.
De discussie wat met de Gentbrugse
Meersen, krijgt meer en meer vorm
omtrent zijn definitieve bestemming.
De verantwoordelijken van de Stad
zijn praktisch overeengekomen dat
het 270 ha groot natuurgebied een
bestemming zal krijgen als natuur er
recreatiegebied.
Om te bepalen hoe de Meersen er
gaan uitzien in de toekomst werd door
de bevoegde diensten van de Stad
Gent overgegaan tot het aanstellen
van een studiebureau, dit bureau zal
de opdracht krijgen een zo duidelijk
mogelijk beeld te scheppen van de
bestaande en de toekomstige mogelijkheden van dit gebied.
Deze studie zal de leidraad zijn om
verdere discussies te begeleiden en
te verduidelijken.
Wat betreft de bestaande infrastructuren zal hier wel degelijk aandacht
besteed worden dat deze niet verdwijnen. Hier wil men duidelijk stellen
dat de bestaande sportterreinen en
volkstuintjes wel zullen blijven bestaan, en dat er zodoende geen twijfel bestaat dat de uitoefening van de
hobby's die er aan verbonden zijn niet
meer zouden kunnen plaats vinden.
Om deze verwezenlijking mogelijk te
maken zullen wel veranderingen
moeten doorgevoerd worden aan de
bestaande plannen en zal met ondermeer verschillende instanties rond
de tafel moeten plaats genomen worden om alles wettelijk te doen verlopen.
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01/01/1996
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Actiegroep

waakt
GENTBRUGGE
De onlangs opgerichte
Actiegroep
Gentbrugse Meersen,
die wil waken over het
natuurbehoud en herstel in het gebied,
telt intussen al een
twint~gtalleden.

«Onze leden zijn
grotendeels afkomstig
uit de buurb>, zegt
Peter Mortier. .
«Momenteel winnen wij vooral informatie in over he't
gebied en het CITEC. rapport, dat enkel mag
ingekeken · worden.
Het copiëren van het
rapport wordt ons niet
toegestaan».
-«Pas als we voldoende ·informatie .ingewonnen hebben zullen
we onze verdere strategie kunnen bepalen», besluit Peter
Mortier . .

'l'FD

28/02/1996

H .L.N

B emalings station
zou wateroverlast
moeten indijken
•

GENTBRUGGE

De Stad Gent wil een bemalingsstation, dat zo'n 11 milJoen frank zal kosten, bouwen op de onbevaarbare
waterloop S. 202 Rietgracht
in Gentbrugge. De buurtbewoners krijgen tot 21 december de tijd om bun eventuele
bezwaren tegen deze bouw
over te maken aan het Gentse College.
De buurt Koningsdonk liep
de voorbije winters tot vijf keer
onder water. Het probleem van
de wateroverlast was voor de
buurtbewoners echt niet meer
te harden.
De Stad Gent wil begin volgend jaar starten met de bouw
. van · een . bemalingsstation,
waaIVoor de Gentse gemeenteraad alvast het licht op groen
zette. Met een bemalingssta-.
tion kan het water in de Schel': .
de overgepompt worden als
door de aanhoudende hoge
waterstand de natuurlijke afvloeiing niet meer mogelIjk is.
Het J?lan ligt ter inzage in het
Administratief Centrum Stad
Gent, Woodrow Wilsonplein 1,
9000Gent, in bureau 215, en op
het District Gentbrugge-Ledeberg, Braemkasteelstraat 45 ,
CJentbrugge. Iedereen kan de
plannen inkijken van 8 tot 12 u.
en op woensdagnamiddag van
14 tot 17 u. ~
De bezwaren of opmerkingen kunnen voor 21 december
schriftelijk gericht worden aan
het College van Burgemeester
en Schepenen.
'I'FD

H.L ,N .

09/10/1995

-ScheIderode
STENEN WINDMOLEN
De bestendige deputatie van
Oost-Vlaanderen heeft beslist
de restauratie van de Stenen
Windmolen in Scheiderode
voor twintig procent te betoelagen. De totale restauratiewerken kosten zo'n vier miljoen frank. De provincie zal
dus ongeveer 800.000 frank bij passen.
FPD

20/02/ 1996
-

H.L .N,
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Giedo Haudenhuyse

Bijdragen verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder toestemming van de auteur.

Redactie, montage en illustratie: Giedo Haudenbuyse , Vlinderstraat 7,
Tekstverwe rkin 2
: Wemer CaUebout
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WOORD VOORAF

Beste Lezers,

De maand juli is niet enkel voor velen de aanzet tot een welverdiend verlof, maar tevens de
maand waarin allerhande historische gebeurtenissen worden herdacht én beleefd !
Het bestuur gunt u zowel het ene als het nadere.
Mocht u nog ideeën of voorstellen hebben, u kan steeds terecht bij onze bestuursleden (zeker
één gaat niet met verlof!)
Wanneer u dit tijdschrift in handen zult hebben, zal het bezoek aan de kerk van GentbruggeCenter reeds verleden tijd zijn. Hopelijk hebt u ervan genoten. Een verslag brengen wij nog
in dit nummer.
Wij beloven dat wij gedurende de verlofperiode al diegenen die ons vragen stelden zullen
antwoorden. Het lag vooral aan dringende opdrachten dat dit voorals nog niet gebeurde.
Maar u weet, belofte maakt schuld !
Wegens het ontslag van verschillende bestuursleden zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaatbestuursleden . Informatie bij Voorzitter en Ondervoorzitter.

Namens het Bestuur
Giedo Haudenhuyse
Ondervoorzitter

lid van ::::Ie unie
van oe Ultçevers van
de PeriOd'eke Pers
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GESCIIIl::[)E~IS. --Hel (HrJstc, ons

uckcnde hi~tOl'isch feit, wan!','an Schcldcrodc grltllgc i~ gc\"cesL, gcheurde ornt. cnl de nlaHnd
Scp l e (n bel' I JG(), t' n '" a:-\ ,. 0 0 I" dei ng L' Zc l C 11 C n zee r n 00 d 10 ti i g .
Spanj(ltll'dcn, Ilaliaucn ell anderc Vrl'ClllUC troepen, len dienste
rail den hel'Log yall .\Iva, k\\"éllllcn \"un Brussel langs diL gc\vest
Daar Geut, cn IlHlnktCIl zich te ScheIderode en in dc oluliggcndc
dorpen, to l na n \\r cl( Cl-CO, 11 eusdcn en 005 lCI"zc Ic, aa n nllel'lci
~I'u\vclcn p1ichtig. Zij onteerden de \ï'Oll\VCn cn dochters der
Jnndslicden, sloegen de cchtgenoolcn Cil vilders, die legcn die
onlllCnSt'hcJl Opk"'3111l'n, dood, l'Jtlnu(,J~dcn huizen en schuren
slnch ttcn het ho ('gevogelte en het ree der stn flru, en rieden dc
ingczctrnlln lekkcre ~pijzcn cn drnnkrn nnrtr Gent halen om
zich te yrJ'zntligcn. \rcr.:'::hciucnc ]\lnrluuu"'Cl'S \vcl'den gedurende
de zes ongen, die tic gCIl)cldc benden hiel' rn in den olJltrck "crbJc'·cn, tor den bcdclznk gcLJ'ncht, danr niet alleen nl hUil goed
geroofd, ItHléll' dc huizen dcrgcfJcn, die hun ontvlucht ,varen,
in brand gestoken \vel'deu.
Den i FclJ.tunr'i t ;jGi k\\'arnclI andcl'c Spaanschc rlliLcr~, die
de bevolking ran OOl'degen) ook groolcn overlast nnngedaan
hadden, in hel land \'an Rode, en lccfJcfl Cl" op de kosten der
i nge ze l ene n, \V Cl a rna zen a(l r hel )) () IJ IJ l" i ge ~ Ioor tzeI c tra k ken
)Iecr andere bnldnclig1tcdcn hadden dc DC\VOnCI's ynn Schcldcrodc
i n dit 0 n l' us tig eli j d \. nk te \. Cro dur ril: 0 J) I t ren t den I ~ •\ P. r i I
i580 pleegden de ~(éllcontentcn hier, te ~IereJbcke en te Landskou ter, a nel' Ic i r 0 0 \" CI- ij ene n rn 0 e d \v i lli giJ ede n .
Jn ti en oor log, nie 0 m t t' ent IJ c l ITl i ei den der .X \' rlee e u\v lu sschcn Spanje cn de filet lJollaud ycroollclcnc FI'anschen in onze
ge\\'cslcn ge\'oel'd '"cl d, lrok het \'ijalldlijke leger over' Zec\'crgem néHlr UoUelare, \\'[ltlr ecn schoon kasteel ~cplunderd \\'crd,
het.geen den beziUel' ecu \'el'lies yan lueer dan 100,000 gulden
lI
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bCl'okkende. - Zijne ech tgcnootc en kinderen zochtcn den prjnsJ
van Oranje, die het Hollanusch leger aanvoerde, op, e.n "ielen
hCln te \'oet, len einde zijne bescherming orcr hunnen persoon Îo -,:
te roepen. De pl~ins \viJligrie hun verzoek in, en liet ze in zijne'
Inet zes paarden .bespannen koets, onder ,'rijgeleide, naar Gent
"·oercn.
Dit leger tl'ok den;) October "au hetzclfde jaar I:)ugs ~Iellè
naar Scheiderode, ahvaar de kCl-k en hct kerkhof \"erruld ,,'aren.
•
1l1et SChl'cicnde \'rOU\\'cn en kindercn, die in den uitcrsten
angst den uitslag des gc\'cchts, dat te )Icllc gClcvCI-d \\'el~d,
élfwtlchtlcn, In laatstgclllclcle gcrllccntc, nnillelijk, bcrondcn zich
8 lot 900 ruilers, aangeroerd. door gcneraal lleck, benevens
een j ~ \' 0 ct\" 0 Ik, d i c lot 1ast ha J ti c n den loc h t ,. ra n het vi jan d lijk
leger orer dc Schelde Ie beletten, ~a hcrigc schcrlJlulSelingcn
'\'tlrCJl uczc echter gcd\vongen voor de lIoIlundsche orCl'Jnacht te
\\'ijkcn. Aanstonds \\'cl'd Cl' (e ~lclle, in de nabijheid \'all het kloostel', eene ponlbl'ug orcr de Schelde gewol'pcn, ,,'nar hel leger
orrrlr'ok, na \'oorHf de priorij gcplundcl'd te hebben. In dien
roof "'erd eene kostelijke boekcllrerzamcling deels verstrooid,
deel s nlcdcgenonlen.
Tijdens de Patriottcnbc\\'cging, in t i90, \\'crd hier ook een
"I'ij\villigCl'skol'PS ingel'icht, dat den ,1:2 Juli tc Gcnt den eed aan
oe Staten z\voer, en eenc ~ patriolieke gift J nlcdebracht ten
bedrage van ~700 gulden, van \velke de markies yan Rode 4aO,
en de pastoor "nn Genthruggc 500 glllden gcschon ken hadden.
Toen hct opl'oer tegen het Oostenrijksche slanlhuis gestild, en
het 1r gcr ti erF r nn sc h c He pub 1i kei n e n i n de ze ge \v es (eng e \" all en
\vas, betaalde de balju,," van het land ran Rode, cuet naJne
Dc Ol'aeek, crnc son] ran 200 gulden uit de opbrengst zijner
bediening, oln "oor 's lands veiligheid cn onafhankclijkheid
gebl'uikt te \vorden.
I

3

-

21 -

KERK '·A~ SCIIELDERODE. --

\'Tij "inden voor de eCl'slc rnnal
,'an dc ker·k deze." gCfllccnlc nlcJcling gCIJHlakt in ('ene charte.'
'" a n hel j nnr I lOM, \Y:l al' IJ ij het hel. i t der nItal' en\' a n Sc ft el de (' 0 de,
~rci'clbrkc en Botrcllll'C aan dc Sl.-Pict('!'~abdij "an Gent bcrcstigtl
"el'd (f). In onze gc.;chicdcnis vall Botlc(arc heLLen \vij grzrgd,
dat de bidpinnts dicl' gCll1CCnrC, bcncrCIl:; die reniger naburige
pI :l nt sen, ra n 'I ('.' cl IJ ck c -k e r k ê1 f h i ng. \ ,~ ijl noc I C 11 crb ij\" 0 r gen,
dat Schcldcrodc ru Borrelnre lol hel jaar i 220 dool' écucn pas·
lOOI' bediend \vcl'den. OndcI' de charlcl's dCI' SI.· Pictcl'snbdij
kOlnl het OOI'~pl'Oflkcljjk stuk voor, \\'anrbij dc scheiding dezcr
beide pInalscu, ouder kCI'kclijk opzicht, ui(gcspI'okcn \\·ordr.
lIildrgardc, \ï"OU\VC "an )Iellc en \'an Hode, geefl daarin te
kennen dtlL zij rnn ,vijzc en el,,'nrcnc lieden \"eruonlcn heeft,
hoc n:l ti e e J i g hel \,. as \" oor d c zie 1C IJ, dat rJ c l \\. eeg CIn cId c ke r ken
niet icclcl' ecncn eigenen IJl'iC~lel' hadJen, die al zijne zorgen on\·Cl'Jreltl zijnen parochiauen loc\vijdcu kUil. lIelzelfde rernurllcn
hebbende vau den ~ul van St.-Piclers, \\'jen 'L pall'onant op die
kerken loek\vanl, gnf zij, nlct toc5tcIllrning ran IHll~cn oudsteIl
zoon I\ado)f ,':tn node, '·all zijnen LrocJcr GCCl'aal"'tI cu run h:tr(!
overige crfgen:llllcn, \"OOI~ de zaligheid harel ziel en die haors
orerledcll rrhtgcnools, Gccl"'aar,) "nn Rode, en "fln zijne \"oorZélten, cenc ~Olll rail 12 pond, le ncnlcn "all hare tiende ran ~rcllc,
lel' rCl'lllccrdcring "nn de pastol'ccJc inkonlslcll te Scheltlcrodc en
Boltclare. Op dit tijdstip genoot de pastooI' van laatslgcnlcld dorp
slechts ccnjaal'lijksch illkoJDCn van ,"ier pond. llildegnrdc ,'CI'hoogrle die sOln tot het dubbel, en schonk de overige 4. pond aan
den bedienaar des n)lanrs van ScheIderode, ter \"ergoeJing ran
helgeen hij \ï"ocger ,"oor lloltelare ontving. Zij \'crklaal'l daarbij
l

(I) Zie onze monographie d~r genlccnlc BCJIl I
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dat de adelnouw Heila van Rode i IIsg~lijks eene so~n van 4 POti~

groolc geschonken hecrt ler vel'beterlng van het lnkonlcn deS1;
pastool'S \'an SehehJcrodc(t), \va:ll'uit op te maken is, dat dCé
pastoor, die de beide kef,ken ue,licn(le, te Schclderouc \'crbleerJ
De kcrk dczc~ gCJllCcnte Î:; toegc\vijd ann Sint ~ral·ten;;
bisschop \'an TOlll'S. OOI'spronkclijk \vas zij kl'uisyormig. Zij:
hcert nHlnr renen bcuk, cn cellen kruisbeuk, \,"llar\'fin nllccn de
Jinkcrarlll Lcstaal. De zuider~rln is rCl'd\vcnclI, doeh aan de
buitenzijde ziet rnen nog het toppunt \'an dcn Loog, schier \'er..
doken onder het '"eer- of schutdnk. liet viel'knnt eindigend koor
is ,'oorzien \'an een vcnster IIlcl dl'ic lichl\'akkcn, IJlcl kruiskozijncll "an spitsuogigcn rOI'lIl.
~

ril

!'ntl'is, p'r , E~o Jlildt'~nl'tll dominn dl' ~'C'IJl(', Ilolum (acio
IHatl'is Cl'cl('siac tlddihus tam pl'eM'nlihus 'lllnill fuluris
'IUtui cu (11 Pl'" nS"l'I't lonelll rl tl'St illWIl i Ulli lu'ud,ll) t lIlll "l ro,'ulIl ti iLlicisscm
g,':l\'(! 1lt'J'iclIllllll :lnilll:lI'UOll'\ hoc :ll'(!itl"I'(' quoll sollIs ph .. , dua..; l'CclrSl3s
IJI'I:t"lI " ~n\l, \'idt'lil'l'l; apud H.,dt'lI lal ~plld It'll'l:ll' . ClIllI IlOIl possl'l p::U'O"
~hi:lUi~ ~ui:\ ill :o:pirilUalihus IH'O Ut opUS l'SSl'l pl'u\'itlcJ'c :l1l\1l1011ito tandem
"i .. o ,'(' ucl'aLili ablH} ll' Si Pl'lr', GatHlellsis tie di\' isioue dl.' ,1 i('laJ'1I m ccc1rsiarum
f:wicllda <Juut I ,al'~OllnattlS ,hl ipsuln pt.·I'tiucl el ad hoc t.'ous('n~ulll tliligpnttr
el gl'atantp.1' adhilH'utt'. ,de cnll:,iJio ('l eO)}SC' ;I :O;U }H' illlo gl'uili lIIei Rauulfi de
HOlIl'lI l'l Gel'3rc..li fatrAs sUl ct alio"\11\1 hCI CdUlll IlICOJ'UJll. pro salule anime
lJH'ar urc IlUll et ht)nur IllcUlOI'ial' mat'ili lIu 'i G,'ral,tl, eujus :lIlillln(~ propicic..
lUI' Deus, el p.'o salulc alll('tes ~OI'lUIi Int'ut'lItH. Ad nll'lioJ'atiollt'n\ pl'obaLUU(D
duoucclln libras de drcima nll'a Lil' )h'I'H' iu pUl'nlJl t.'l [Wl'pctuam clemosinam
3ssigll3\'i ad natale Domini anlluatim l'ecipicnuas , t1t (ltiC porlÎo prcshyteratus dc l~otelal' tantum fstimata est all ynlcntin(H qU3lllor librns, yolo et deccrno ut pl>l'. ibidem celcbl'atnru$ reripiat octo liL,'ns de duodrcinl lihris pr:
dictis, ut sic in compctcnti bcneficio pro\'idcatul' , Pbr, autenl de Hoden recipiC'l 'luatuOl' !ibrlH l'f'5itluns )WU l'ecolllpl'IlSalionc qualllor liLl'arlJlIl f}llas anl e
di\'isioutlll p~rccrit apud Bolernl' don~c Ilobilis matrone (h)lnina Heila de
Rodl'l} assigna,ri t lluatuol' 1ibras ad In cli ol'al i 011('111 prf"$ byl crat us ,}(' Rod('~
sicur fidc et jtll'amcnto interpositis p)'olnisit. quas si intrgrc non 3ssigna\rerl &
qu ieq \l id defucri t de predictis quatuor libl'as (Iuas pbl'. pri \I s percf?pit plenal'ie perficietul' ne quis 3utenl in futuro contra di,'isioneln p:u'ochial'um el
e)cmo~inam legitime assÎgnalam ali(Jllid attetuptal'e pr'csumal el ut in per ..
p~luum rate pCl'mancat presentes JiUeras imprp.ssione sigilli mcnlorali abbatis in cujus nlanus rcsigna\'i d~mosillam islam ct nlullimine sigillo rutD
primogeniti mEi R, dc nodcn cl G, fr'all'is 5ui ct tcsti\lln subcriptiollC dignutD
(luxi l'obal'are. elc,., Actum anno Donlinice incar1l3tiouis nlillcsimo duce otC'llllO "lc()slmo mClIsr No\'embri.
(r.hnrfpt'$ t'lHJ SI,-Pielersrzbdij.- Pro'·. Arch ).
(I) "

llll!l\tnr.
1.llli\'er·~is ~allcl:le

I)
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.' De toren, die bekroond is met cenc hooge, slanke spits, heeft
~~ne l,,·ccde achLhoekige \'cl'dicping, "'eJke nan iedere zijlJe een
~ilsbog i g \"c 11 s! Cl' hee fI, me I. di C pe IJl 0 U IIII'c IJ CII ha n ~ Iijste 11 •
Bij is van bakstcen geboll,,-d, in den stijl dcl' XIV' ccu,,".In\vcndjg rust de toren. op "ier rechte "oeten Jllct dckstuk, die "ier
,rea den Y0 rin c n i n ti 1 j epu n lbo (1t~. ~ e \. en s het k00 Jt , ( CI' Jin kel'Jijde, geeft een zeel' brccde spitsboog tocgnng tot ccne zijkapel,
."elker gc\velf la baksteen en "an ribben roorzien is.
De ,nul'en der kCl k zijn rnu blokstccn; dc "cnslcI'S, ,,,elke er
in gek a p t zij 11, be h 0 0 I· C n tu l ti c X V1II e ce u\\r •
De ge\' c I i ~ P11 n la ch lig c n sc her p; de de tl ris r je rl a n t, z(' c .klein cn ccnigszins boogs,,"ijzc gekrolnd ; uaarbo\cn is een "ensier ran dl'ie Jichtrakkcn, v.'elker kruiskozijnen vCI'd"'cnen zijn.
lIet gc,,"eJ r der kcrk \,,"cl'd in de X'·llle reu,," bepleisterd .
Deze kerk, die te klein is voor de LJcrolking VAn Srhcldcrode,
ZOU gClnakkclijk kunnen Ycrgl'oot ,,'orden ooor· cr den onlLrckcnden zuidCJ'ftltlU des kruisl>cuks bij te bou\\'cu. lIel kOOl' is 7
metcl'S 2G ccnlilllctcrs breed en 9 rnctcrs GO ccntinlclrrs lang.
Er zijn l\\'cc nltnrcn. lloren het hoog~ltaar pl'ijkr cene tanlclijk
goede schilderij, yoorstellcndc de 'Yerlll'eling tUil Jupiter's te~ll
pel door St. Jlarlen, ell Jie sehijnt ' -nn dc X\~Ie CCll\V te dagtcckenen; ,vij zien uil Je kerkl'ckenillg \' 3n I G".I.. , dal dit la(crccl
loen nlCt. nog andcl'c naar Gent \\'crd gebrachL, 'V~HlJ'schijnlijk onl
ecnc heJ'Slelling Ic ondergaan (I). HO\'cn deze sehiJdel'ij prijkt
bet \va pc 11 dCI' hccre n ra In i He ,.a n Rode.
Hel nudc.'c nlln~ut is del' 11. ~'nagd ~Jaria tocgc\\'ijd. De
O.-L.-Vl'OU\vckapcl \verd ten jare 1 ïG i ,'ermecrdcrd.
Oe schilderijen van den kruis\\"eg lereren dit Jllcrk\vaardigs
op, dat iedere rool'zien is ynn een schoon Gothisch kruisken,
het""clk cene reJiquie bevat van hergeen ierlere Jijdensstatie
,'erbeeld t.
Onder de lI !et'k\\·aardighcdcn der kerk ronden \"ij nog cene
1

1

Item belaelt aan Lieyen Schcpens yall rcrtp.C'rde costC'1l die de schilderijen brochten, ..••\
(i\erkal'c1den·
(f)

6
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kOpCl'Cn GOlllisch: altaarlamp; vier klcinc kopcl'en kandelaret~
\'on de x\r(e ceu\v, en ccne plaat in gerepousseerd koper, \ve~'~
.. '
"an Augsburg, en in den stijl der kunsthc,-]c\'ing. nct zil\"creG~
wicrook\"Hl, gcschenk \'an den hurSCll1CCslCr Jozef \"an den ncck~, ~
draagt hcl rolgentle opschrift: DIRIG.\TVR 01\.\110 )IE,4 slcur I~CEK;:'
SU)! I~ CO~SPECTU 11,;0. De heer "nn dc Poele, eigenaar van hel:
..
schoonc kasteel alhier, heert dCI' kCI'k een fraai eikcnhouten .
heelu van den 11 . .Iozef gege"cn, nl~lnedc cenen Gothischen
kroon ka ndclanr.
",'oegel' \\'nren Cl- l\\'cc klokken; de ceni;;e, dil~ thans in den
lOI'(,11 hnogl, i:; zonder opsehl'ifl.
EI' \\'as in dc kerk \'I'oeöcr cellc kapclrtij, dc Ste-Cut!tClrina .. :
k(l pe(JI ij ;; II naa IU ti, d OOI' ti e n hê\ I' 0 n cl c Fl' lJ l i è re rij k beg i ft i gd, en
uit dicn hoofde dOOI' helu !Ilct dl'ie Illijscn :ll'c VC(~I,ticn Jagen be ..
last. Deze knpcl'iij stond ter ocgcriug rail den al.l yall St. -Picters,
te Gent, die ook hct p(l(r0I1:1at orel' dc kCl'k ulloercnJc; de kapellaan genoot lol zijnen ondcJ':;liJlld de hclft dcr' gl'nanl iende, welker ovcl·blij\·cnd decl door den pa5tool' \\'CI'tJ gelicht. Ercnwel
\vas de knpclaan \'crplicht jélal'lijks rijf schellillgen gl'oolc nnn de
kerk op te ul'cngcn c \'001' orncrnentcn, 'llicht endc ,,,ijn. JOe
\"lastiendc, \,"clkc Je kerk van zckcl'cn Gcel'anro vnn der )feercn
bekolllcn had (r), \va:; in drie tJeclcn gesplitst, waal'van twee
tierden aan Je kerk lockwanlcu en hel andel'c aan den pastoor.
In I 707 bc lil' 0 Cg ti ~ lel aat:) re tic nd e tic S0 lil \' a n 1:5 pon ti t 9
schellingcn f) dcniers.
\" A~ GE~TEL zegr, d:l t de pa~too:' \'n" Sehcldel'ode \"I'oeger de
Z lel zo.' g 11 nd 0 \' C r de bc\"o 1kin g \":l n Jr a.~ seJl e, eer I ij d sec n k Je in
0011), \vclks ~crk dOOl' de oorlogen en dc \'cl'\\'oesting \'nn den
lijd vernield is. "~ij nlccnen dat deze gcsehieoschrijvcr hier in
(hvaling zal YC1'kccrd, en )Ielscn in plaats van Scheiderode 1110esl
geslclcl hebben. liet \\'are inllner:; bcrl'cemdcll(l, dat deze laak
den pastoor van SchelderoJe zoude opgedragen zijn, die l3111elijk
(I) . ' .. Eerst GCCl'at'l't ,"au lier ~lccre, tS3ndcrdachs nn tguldcn, ende gaf
de lJ'as·thiellcl~ d'kpl'ke, .\
,()fH'kondr f'(lll L,;jH. - Kerkarchlt'f,.

...1
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,cr \'30 \Vasscne vcr\vijdcrd \\'8S, tcr,vijl die stl'cck 'aan ~fclscn
.paalde, niet naar de zijde \'an SchelderocJe, maar in de l'ichting
fan Vurslc. Zou VA~ GESTEL .nisschicll de "'ijk ~rakegeln bedorlrl
hebben, ,vaar, naar het leggen del' ouderlingen van ScheIderode, vroegel' ook CCIlC kc.·k of kapel hr.cft. gestaan?
Oe pnslorij "all ScheJdcrodc stond op een hRlf lJunucr lands,
dicht bij de kerk. lIet nlagistrallt kocht. dezen gronf' bij akle
faO t8 :\pril J 7G~, en deed den bou\v hcrstcllcn, die nog slechts
ccnc enkele ycrdicping heeft, cn thans ccnc rcrhooging zoude
mogen bckolllCIl.
Er is ons uit dc k~rkl'ckcnillg \':111 I G~4 gcblrkcn, dat tic processie Jer K.'l1isclélgCIl lOCIl naar· BoLlclare trok {I l, en de onlmcgang op hel "cl'jaal·fccst der kerk\\'ijcJing d001~ spccJliedcn werd
opgeluisterd (2).
De bl'ocdcl'schap vnn het 11. Sacrament k"ram in i756 lot
stand, en \\'crd in t 78t heropgericht ; die van den Rozenkrans
dagteckent ,'an 1852.
Er is in dele kerk vanouds ecnc begnnkcnis ter ecre ~3n cicn
H. BIn si II S, cl ier cel ,.0 Ik\' a n het 0111 Ji ggen de u i t10k t.
\\Tij heb hen i n het kCI'karrhier, on del' andere, gemeen tcrekcni II gen "3 n cl c X V·II e en XVI I I ecu \V, 1c hcg i n nc 11 \" a n 1656 ,
aangetroffen.
Een LllUlbollCk, cOlllpellJrende den arlllell tUIL Scheilleroc/e
(t688), berust thans in het archief van den \·oornlaligcn Rnnd
'fan \·lan ndcrcn, te Gen l. \Vïj hebben cr heerlijke en crfcl ij kc
renten in geboekt ge"onden, die gelicht \\crdcn op ,huizen nnn
de Vrijdagsmnrkt, in de Lange ~fllnl cn Korte-Kruisstraal, LCI'zeJfder stad.
(!

Item .... aCIl de vacndl'aegcrs om narl Bottelacre le gaen in de
Cruysdacghen, '" s. gr. n
(2) Ilelll betaert op Schplderode kerk,,·jjtlingc aen de speelli~dcn onl den
omnH'ganck t(' \'erfCren ~nd~ "3cndraegers tol iii s. " gr. n
(Kerkrekening van t 6'~. - K~rkarchi~f).
(I)

lt
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26 Pastoors van Schelcle1"ocle.
Wouter de Raven •
•
Joost van Lckchurne •
Adriaa n van DanlnlC • •
Hendrik Carrlock
~f él rk de Lact
•
•
•
Ja n \'3 n den Oossche
Jnn Stoffels •
11 cnc.h~i k ~I eert • • • •
Adriann-Jozcf lIoldcl'Lcke.
Joost dc l'Î('ghe .
•
•
G.-S. Torsin .
Jozef Eechotl t
•
Piclcr de ~Icestcr •
•

(I) DrZl' pastoor

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1645

•

1(j6·~

•
•

•
•

•

•
•

150G

16/,,1
1(;42

•

•

•

•

•

0

1697

-1705
1721
-17 !jX
t 76 /..
180~

•
•

•

IS08
·1R2i (I)

in t8J;), toen hij nog Il'erling iu hel Gcntsda St-mi1l3ri~ wa ... up hrnil \'all ~:tpolt~OIl Ilrtrtl' \Vc'7.{'1 gdH1I1Jlt'IL om I.ij het Fransrhe
Irgt'I' lngt'lijfcl te wOI'den.
wCI'd
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ie een beetje door Vlaanderen reist en aandachtig de straatnaamborden in het oog houdt,
et het. Te Heule, een deelgemeente van Kortrijk, bestaat er een Mellestraat. Het in deze
straat gelegen O.C.M.W. -rustoord kreeg sinds 1984 overigens de benaming "Ter Melle n mee.
Heule kennen we van het liedje "Tineken van Heule", gedicht door te Deerlijk geboren dichter
René De Clercq (1874-1932) en op muziek gezet door de de bekende componist, Emiel
HULLEBROECK (1878-1965). Deze laatste gaf een periode les aan het College van de Paters
Jozefieten te Melle. Ter zijner ere

werd te Gentbrugge, waar hij geboren werd, het monu-

mentje "Tineken van Heulen opgericht. Gentbrugge maakte eertijds deel uit van het "Land van
Rode".
Terug nu naar Heule zelf. We speurden naar de mogelijke oorsprong van de Mellestraat aldaar.
Als Mellenaar waren we meer dan nieuwsgierig, eigenlijk intrigeerde het ons al jaren. In
september laatstleden namen we kontakt op met de heer Johan Roelstraete, voorzitter van de
Heemkundige Kring ttLangs d'Heuleboorden" . En inderdaad, er bestaat een logische verklaring
voor het bestaan van een Mellestraat.
In het halfjaarlijks heemkundig tijdschrift "Heulespiegel", nr. 13 (oktober 1991) verscheen een
uitgebreid artikel onder de titel "Hof ter Mellelt (auteurs: Johan Roelstraete en Luc Ghilgemyn). In onderstaande bijdrage willen we u daaruit de grote lijnen weergeven.
We koppelden ook een en ander aan andere informatie die we bezitten.
Het "Hof ter Melle" is een bestaand landbouwbedrijf, gelegen te Heule in de Mellestraat nr. 16.
I

Dit gued kan bogen op een eeuwenoude geschiedenis en in de loop van haar bestaan werden
de gebouwen regelmatig vernieuwd en/of in hun structuur fundamenteel gewijzigd. Het huidige
woonhuis dateert van 1941, daar door oorlogsgeweld het vorige in mei 1940 volledig was
vernield. Heden staat de hoeve onder de plaatselijke bevolking ook bekend onder de naam "de
hoeve Hanssens" .
Het "Hof ter Melle n heeft haar oorsprong in de Middeleeuwen. Een heerlijkheid te Heule kreeg
de naam Melle. Doorgaans bestond een heerlijkheid uit een drietal delen : het foncier, de
achterlenen en de rentegronden. Het foncier was het deel van de heerlijkheid dat de heer
oorspronkelijk zelf uitbaatte. Dit was heel dikwijls een grote hoeve (later verpachtte de heer
deze landbouwuitbating en hield zich niet meer onledig met de eigenlijke landbouwaktiviteiten). Het foncier van Melle had een oppervlakte van 17 bunders en 6 roeden (ca. 24,9 ha) en
bestond uit een "behuysde hofstede, noord van de kerk over de Heulebeek met water, bos,
meers en winnende land".
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Vanwaar de naam "MeIIe" ?
De heerlijkheid Heule werd in leen gehouden van de graaf van Vlaanderen via zijn kasteel in
Kortrijk. Ook de heer van Heule had talrijke achterleenmannen. Eén van die achterleenmannen
had de heerlijkheid Borborg in Jeen gekregen. Dit laatste leen was nog eens ondeIVerdeeld in 4
delen, waaronder de heerlijkheid Melle.
Toen Zeger van Heule (heer van Heule) ca. 1262 overleed, hertrouwde zijn weduwe, Isabella
van Heestert met Gerard 11, heer van Rode en van Melle. Gerard II was de kleinzoon van
Gerard I, een ridder die in 1191 deelnam aan de derde kruistocht, en van Hildegarde van Melle.
Gerard 11 was via zijn eerste huwelijk met Katarina van Cysoing de overgrootvader van Oda
die gehuwd was met Zeger 11 van Drongen (de Kortrijkzaan), de bekendste heer van Melle. Als
vurig aanhanger en overigens familiaal verwant met Jacob van Artevelde werd hij omwille van
zijn verzet tegen de toenmalige graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Nevers, en in een poging
om de anglofiele beweging in Vlaanderen in de kiem t{ smoren, in 1337 gearresteerd en
gevangen gezet. Een tijdje later werd hij te Rupelmonde op bevel van de Franse koning, Filips
VI van Valois, zoon van Karel IV de Schone, onthoofd.
De baronnie van Rode was hem reeds ontnomen, maar zijn afstammelingen bleven heren van
Melle. De heren van Melle verbleven op hun kasteel, Cortrosine genaamd te Melle, gelegen
aan de Gondebeek.
Het is in 1971, straks 2S jaar geleden, naar aanleiding van het graven naar sporen van restanten
van dit in 1579 (tijdens de godsdiensttroebelen) verwoeste kasteel, dat onze heemkundige
vereniging werd opgericht.
Geweten is dat de heer van Borborg ook de heer van Ingelmunster was. De zoon van Isabella
van Heestert, weduwe van Zeger van Heule, uit haar tweede huwelijk, nl. met Gerard 11, Jan
was ook heer van Ingelmunster, dus ook van Borborg. Hij bezat de vier achterlenen van
Borborg en via zijn vader, Gerard 11, o.a. heer van Melle, is de link naar de naamgeving van
Melle aan een van die achterlenen snel gelegd (zie bijlage I).
Het oudst bewaarde pachtkontrakt van het "Hof ter Melle" dateert van 1442 (RA. Kortrijk,
A.C., 1442-1443, f' 38). Het werd gesloten tussen Miehiel Tant) zoon van Jan, en Jan Hauweel (schildknaap).
De laatste feodale heer van MeUe te Heule was een zekere Judocus Vanden Berghe. Deze had
in juli 1768 het leen Melle gekocht van de erfgenamen van Jacques Imbert. De familie Vanden
Berghe had het Hof ter Melle al meer dan twee eeuwen in pacht. Via Judoeus werd de pachter
dus eigenaar. Misschien werd een oude familiedroom hier tot werkelijkheid gemaakt.
Sinds 1920 is de hoeve eigendom van de familie Catteaux uit Moeskroen en wordt ze gepacht
door de familie Hanssens. In bijlage II wordt u een overzicht van de pachters, sinds 1508,
aangeboden.

Jan OLSEN
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BIJLAG

Gerard I (1170-1218), heer van Rode

x Hildegarde van Melle
II

Radulf (1189-1235), heer van Rode en van Melle
x

Berta van Mclle

II

Gerard 11(1226-1284/85). heer van Rode en van Mehe

x Katarina van Cysoing

...

xx

Zeger van Heule, heer van Heule (+ ca. 1262)

f- x Isabella van Heestert

U

II

Gerard 111 (1260-1285), heer van Rode en van Mellc

Willem van Heule

x Mabilia 11 van Scheldewindeke

II
Gerard IV (1287-1307), heer van Rode en van Melle

..... Jan, heer van Ingelmunster

x Isabella van Nevele en van Kortrijk

Oaa
Zeger 11 van Drongen (de Kortrijkzaan)
noot: de tussen de haakies vermelde data geven de periode weer waarin door ben akten werden ondertekend!
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Bijlage 11
Joos Vanden Berghe (0 te Wevelgem in 1690 en + te Heule in 1771) x met Maria Catharina
Tuyttens (0 te Heule in 1692 en + te Heule in 1774), zij was de dochter van Joos en Jacquemy-

ne Verhelst. De familie Tuyttens (Tutin) was sinds 1508 pachter van het Hof ter Melle.
Het gezin Joos Vanden Berghe-Tuyttens had negen kinderen. Het vijfde kind, namelijk Judocus Martinus, geboren te Heule in 1727, zette het landbouwbedrijf voort. Hij was gehuwd met
Maria Joanna Deryckere. Ook dit gezin had negen kinderen. Van de volgende gezinnen blijven
we eveneens enkel deze vermelden die het Hof ter Melle bleven bewonen.
Judocus Franciscus Vanden-Berghe (1763-] 822)x Maria Constantia Reynaert (1764-1844)
9 kinderen :
Constantinus Felix Vanden Berghe (1806-1852)x 8arbara Theresia Lamote (1825-1888) 3

kinderen :
Judocus Martinus Vanden Berghe (1852- ?), in 1881 verhuist hij naar Kortrijk, daarnlee

was hij de laatste landbouwer van de familie Vanden Berghe op het Hof ter Melle.
Na Judocus Vanden Berghe had de familie Holvoet, die ook nog een andere boerderij runde,
het Hof ter Melle overgenomen. Doch reeds in 1889 werd deze overgelaten aan Camiel
Hanssens en zijn zuster Marie.

Waarschijnlijk leerde deze laatste naar aanleiding van de overname van de hoeve haar toekomstige echtgenoot, Henri Holvoet kennen. In 1891 huwden ze.
Camiel Hanssens huwde Emilie Gheysen, ze hadden acht kinderen.
Na de dood van haar man, nam Emilie, samen met haar kinderen, 15 jaar lang het boerdenbedrijf zelf in handen.
Toen in 1920 de familie Vanden Berghe het Hof ter Melle verkochten en de nieuwe eigenaars
Emilie Gheysen lieten weten dat ze het bedrijf verder kon pachten en uitbaten, zal ze wel heel
blij zijn geweest.
Wanneer de oudste in leven zijnde zoon, Maurice Hanssens, in 1928 huwde met Madeline
Cattebeke nam hij de hoeve over van zijn moeder. Op 25 mei 1940 overleed Madeleine ten
gevolge van het oorlogsgeweld, ook de woning van het Hof ter Melle werd volledig vernield.
Mauriee hertrouwde met Irma Talpe uit Geluwe. Zes weken na dit huwelijk, namelijk op 21
maart 1942, overleed ook hij echter. Zijn weduwe hertrouwde in 1943 op haar beurt, dit met
Hilaire Hanssens, de broer van Maurice.
In 1967 nam een ver familielid van Hilaire Hanssens de exploitatie van Hof ter Melle over.
Het betreft hier Georges Hanssens, in 1945 gehuwd met Germaine Callens. Heden runnen drie
van hun negen kinderen het landbouwbedrijf
Met toelating overgenomen uit ((De Gonde " : nr. 3/ 4, Jaargang 23, 1995.
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MOLENBESTAND OOST-VLAANDEREN

TECHNISCHE STEEKKAART
BALEGEM (OOSTERZELE)
Benaming: Guillotine, Grote Kucher
Prov. Inv. : 4.07 D (arr.Gent, 11, blz.54)
Ligging

: Molenstraat, ca. 1 km ten oosten van de kerk, richting Sint Lievens-Houtem.

Type

: Zeer konische, zware en grote stenen bergmolen met een zetelkap.

Funktie

: Oorspronkelijk olie- en korenmolen, later uitsluitend korengemaal.

Historische gegevens: Boven de ingangsdeur is een gedenksteen aangebracht met de vermelding : "L 'an 1;71 de la r(épublique) - Anno 1769'~ Dit zal dan wel het bouwjaar van deze
molen zijn. In het begin was dit zowel een olieslagerij als een korenmolen. Nagenoeg alles wat
met het olieslaan verband hield, is thans verdwenen. De restauratie ving aan in 1979.

Eigenaar: Erik De Baere, Laarne (1986), Gemeente Oosterzele (1987).
Uitbatingstoestand : De molen bleef, met één roede, in gebruik tot ca. 1955.
Monumentenwetgeving : Beschermd bij K.B. van 19 maart 1975.
Landschappelijke toestand: Vroeger stond deze indrukwekkende molen groots en eenzaam
in het landschap . Nu komt de woningbouw steeds dichterbij. Hierdoor wordt o.a. de windvang
gehinderd.

Staande werk: De kuip is zeer konisch. In de berg is een inrijpoort in noordelijke richting. Op
de dam zijn er twee deuren in de noord-zuid as. De kap is een typische Oostvlaamse zetelkap.
De steken tussen de lange berriebalken van de zetel en de daklijsten zijn schuin opgesteld. De
verstelbaarheid van de kap moet bereikt worden door de sterkers iets meet vertikaal aan de
wiggen. Verder draait de kap op 10 gietijzeren rollen die over een arduinenbaan op de bovenrand van de kuip lopen.
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oto Giedo
Draaiende werk : Er zijn gelaste roeden, die evenwel in verband met de sterke koniciteit van
de kuip, een ongewoon grote porring vertonen. Er is een Van Aerschot askop. De molen was
uitgerust met twee steenkoppels. De overbrengingen zijn 4,85 en 3,98. Er is nog een restant

van een steentrommel. De restauratieplannen voorzagen een nieuwe trommel. De vang is een
olmen plank met een rangtrommel. Er is een intrekluiwerk.
Besluit : Dit is een zeer indrukwekkende, sterk konische zetelmolen. Het zetelkruiwerk is
merkwaardig. Het sterk geporde gevlucht biedt een ongewone aanblik. Hoe zich dit in de wind
zal gedrage~ is alsnog een openvraag.
Op 15 september 1991 werd de molen plechtig ingehuldigd. De bijnaam "Guillotinernolen"
komt door het tragisch feit dat in 1832 een te onvoorzichtige toeschouwer werd onthoofd door
één van de wieken.
Het betrof hier de 18 jaar jonge Dominique De Mulder. Reeds in het jaar 1798 kwam op deze
molenberg een ander slachtoffer - Francis De Groote, 33 jaar - door één van de draaiende
wieken om het leven.
Bronnen:
- V.V.V. De Heerlijkheid Oosterzele.
- Oostvlaams Molenbestand - Paul Bauters - Kultureel Jaarboek
15

ECHO'S uit het LAND van RODE
STRAALVLIEGTUIG ONTPLOFT in de
EMIEL VERHAERENLAAN, 7 te GENTBRUGGE
Het is meer dan 40 jaar geleden dat dit vreselijke ongeval voor opschudding zorgde zowel
binnen als buiten GENTBRUGGE.
Enkele maanden voordien had reeds een bijna identiek ongeval plaats, maar dan met minder
zware gevolgen.
Wij zochten en vonden één der moedige getuigen van toen die daadwerkelijk de slachtoffers
heeft gered uit de vlammenzee.
RONALD EVRARD, toen student rechten aan de universiteit te Gent wil ons na al die jaren
te woord staan :
Giedo : Mr. Ronaid Evrard, is het mogelijk ti nog iets te herinneren van die vreselijke
dag in februari 1953 ?
Ronaid Evrard : Zo iets vergeet men natuurlijk niet. Tijdens de oorlog, met vooral de beschietingen en de bombardementen, hadden wij natuurlijk heel wat meegemaakt, maar dan plots
zulke helse geweldscène die letterlijk uit de hemel kwam gevallen, dat maakt wel een diepe
indruk.
Giedo : Heeft u die vliegtuigen zien rondcirkelen in de namiddag?
R.E. : Ja, de buurt werd wel opgeschrikt door het gierende en scheurend geluid, maar dat leek
niet zo uitzonderlijk in die tijd, hoewel het toen toch op een beangstigende wijze bleef aanhouden.
Giedo : Volgens getuigen moet het inslaan van het vliegtuig een enorme klap geweest
zij n, heeft u die gehoord ?
R.E. : Zeker, een korte , doffe klap. Ik herinner mij dat ik klaar stond om naar de stad te
vertrekken en nog een en ander aan het opbergen was in mijn tas in het bureau van mijn vader.
Alles trilde als bij een aardbeving en er hing zowel binnen als buiten precies een nevel of
stofwolk.
Giedo : Hoe heeft u, ondanks de hevige hitte van het huis dat onmiddellijk in brand
stond, toch nog de heer VAN CUTSEM eruit gehaald?
R.E. : De straaljager was blijkbaar het huis achteraan ingevlogen, maar reeds ter hoogte van de
annexe uiteengespat. In de annexe bevond zich de keuken, waarin zich op het ogenblik van de
ramp drie van de vier slachtoffers moeten bevonden hebben; de vierde bewoonster was ziek en
lag boven in de hoofdbouw langs de straatkant te bed. Van de achterbouw bleef niet veel
overeind. De felle brand joeg vooral doorheen het huis, over het puin achteraan (en trouwens
buiten de woning, op straat, in de hovingen en zelfs op de omliggende daken) stonden geen
16

hoge vlammen maar brandde de verstoven kerosene als een blauw, dampend vuurtapijt. Het
toeval wil dat ik als fietser (in februari) nogal degelijk gekleed was in een geribd fluwelen
kostuum met zware, hoge schoenen. Franske Van Cutsem kermde tussen het puin van de
opengereten achterkeuken, die dus al bij al nog vrij toegankelijk was. Op zulke momenten
aarzelt men niet. In een paar ogenblikken heb ik er hem uitgesleurd alwaar dan andere hulp
opdook langs de straatzijde. Ik herinner mij dat ik méér dan voor de brand angst had voor het
instortingsgevaar. De ondertussen ter plaatse gekomen politie en brandweer waarschuwde
trouwens nog een hele tijd voor verder ontploffingsgevaar. Had de achterbouw werkelijk in
volle, hoge brand gestaan er zou zeker geen sprake meer geweest zijn van ter hulp snellen. Nu
kwam ik ervan af met verschröeide broek en schoenen. Ik herinner mij ook dat Franske - wat
wel meer schijnt voor te komen - in zijn vreselijk toegetakelde toestand nog tegenstribbelde en
het brandend puin terug in wilde.

Giedo : Was u zelf ook gewond ?
R.E. : Ik herinner mij niet dat ik hierbij zélf enige verwonding heb opgelopen. Het liep voor mij
goed af al had mijn impulsieve tussenkomst in dergelijke onvoorzienbare omstandigheden ook
anders kunnen aflopen.

Giedo : Buiten de piloot die op slag dood was, stierven later nog drie zwaargewonden.
Kende u die mensen?
R.E. : De piloot kende ik persoonlijk niet, al wist ik hem wel wonen niet zover van onze buurt.
De slachtoffers kende ik daarentegen maar al te goed, zij hadden jaren aan de overkant in onze
straat gewoond en waren steeds doodsbang geweest voor het oorlogsgeweld. Na de oorlog
had de familie zich een mooie woning gebouwd achter de hoek, in de plots zo zwaar getroffen
Emiel Verhaerenlaan. Want juist daar vliegt een straaljager recht - alsof hij zijn doelwit had
uitgekozen - het huis binnen. Van noodlot gesproken !

Giedo : Was er veel volk op de rouwdienst van de slachtoffers? Bent u zelf ook geweest?
R.E. : Ik ben de slachtoffers nog gaan opzoeken in de plaatselijke kliniek. Met alle respect voor
de mogelijkheden in die tijd, maar met zulke vreselijke brandwonden hadden de sukkelaars
geen enkele schijn van overlevingskans. Franske was dus door mij tevergeefs gered . De twee
andere gekwetste en verbrande familieleden, die door andere buren uit de ravage waren
gehaald, waren er nog erger aan toe en overleden enige uren eerder. Langs de straatzijde kon
het vierde slachtoffer, dat toevallig in de slaapkamer verbleef, vrij vlug bevrijd. Minder verbrand, was zij de enige die de ramp overleefde.
Enkele dagen later volgde de gezamenlijke uitvaart. Op de gemeente Gentbrugge had men nog
maar weinig begrafenissen meegemaakt als deze. De goed gekende familie en het tragisch
karakter van het hele gebeuren lokten begrijpelijk veel belangstelling uit .
Dat wij later als "redders" op het gemeentehuis vereremerkt werden wegens daden van moed
en zelfopoffering, was eigenlijk maar een naklank van wat ondertussen vrij snel - zoals het
gewoonlijk gaat - naar de achtergrond van onze gemeentelijke geschiedenis verzeilde.

Giedo : Dank u voor dit gesprek!
Giedo HAUDENHUYSE

17

'"

STRAALVLIEGTUIG RAAKT HUIS
TE CiENTBRU(jGE EN ONTPLOFT
NEGENTIENJARIGE PILOOT IWOONDE IN DE BUURT
t1,2-i~
EN IS OP SLAG GEDOOD

VIER PERSONEN Z\V AAR GE\\rOND
Een woning volledig uitgebrand, terwijl verscheidene
andere gebouwen zwaar werden gehavend
«Reeds de hele namiddag cirkelden vliegtuigen boven onze
~traat en ik was aan de deur van mijn winkel blijven kijken, toen
:k plots een toestel, dat uit de richting van de Achterdries kwam
gevlogen zag zwenken, opnieuw opstijgen en dan midden een
oorverdovend lawaai en geraas tegen het achterhuis aanvliegen
van de familie Van Cutsem, Emiet Verhaerenlaan, 7. In enkele
seconden stond de woning in laaiende vlam. ,.

JACQUES ALLARD

de verongelukte pUoot.
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Nog diep onder de ind'ruk van t,et
:rebeuren gat mevr Meckaert. bij
wie de slachtoffers werden binnengebracht en die in de Emiel Verhaerenstraat woont nr 22, ons dit kort
releas van een zwaar vliegongeluk,
dat gisternamiddag te Gentbrugge
he(lft plaats gehad.
Gentbrugge-Arsenaal bood een zielige aanblik toen wij reeds van ver
de hoge vlammen zagen opstijgen
midden wolken rook. De brandv/eer
die zeer spoedig ter plaatse was gesneld, wist in een recordtempo de
4')mliggende huizen te beschermen,
(He dreigden mede door de vlammengloed van het brandend huls aanget ast te worden.
STRAALVUEGTUIG
DENKELIJK TEGEN HUIS
De juiste oorzaak van het ongeluk
Is moeilijk te gissen. Zoals mevr.

Meckaert ons zei, was men opnieuw
in de lucht aan het oefenen. De meeste bewoners ven het gebied; dat overvlogen werd, bleven Hev~r in huis,
daar het niet zonder een zeker angstgevoel is dat ze zo vaak reeds de
\vaagha)zende tneren der piloten konden zien.
(Zie vervolg blz. 8)
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STRAALVLIECiTUICi RAAKT HUIS
TE GENTBRU(iGE EN ONTPLOFT
i'A(··:t )
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(Vervolg van eerste blz.)

Het was te 15,55 u. gisterennamiddag dat de bewBners te Ge.ntbru.gge
plots opgeschrikt werden door een
hels la,\\'aai en aanstonds begrepen
dat zich een ongeluk had voorge-'
daan.
Het stra81vlie~tuig bestuurd door
de n-egentienjange Jacques AlleNi,
wonende Van Biesbroeckstraat 97,
dat zeer Jaag de huizen scheerde,
moet denkelijk defect hebben gehad
want na een lange tijd over de
school en Achterdries te hebben ge\'lo~en, moet het
vlie-g.tuig waarschIjnlijk het achterhuIs van de
woning der familie Van Cutsem hebben geraakt en terzelfdertiid ontploft
zijn. De ganse ac-htergevei Vlas één
brandend pUin en \\'rakstukken van
het toestel lagen over de huizen.
hovingen en nabijliggende Yloningen
verspre-id vermen~d met stukken van
het verhakkel.cJ lijk van de pilC??t,
di~ op slag moet gedood geweest :-Iln.
TWEE MOEDIGE STUDENTEN
Het getroffen huis, bewoond door
mevr. we-d. Cools, 80 jaar oud met
haar twee dochters, mevr. ~1a1ivina
Cools, echtgen. Van Cutsem, 55 taar
oud, en mevr. Georgette Cools, ;;>3 j.
oud echtgenote Ge<>rgette Mathieu
en de h. François Van Cutsem, gepensionneerd am btenaar, 60 j. oud,
\vas één vuurgloed.
Me\·r. ~lalvina Cools, die ziek te
bed lag, kon spoedig. ge-holpen door
de jonge h. Walter Strobbe, uit het
brandend huis gered worden.
De h, Ronaid E\'rard, st udent Jn
de rechten aan de universiteit te
Gent, \\'ist op even moe-dige wijze de
h. Van Cutsem in veiligheid te brengen. Mevr. wed. Cools en mevr. Georgeue 1-Iathieu \\'erden door mevr.
]..1erckaert in wiel' huis de tv.'ee vorige slachtoffers reeds w·aren ondergebrach t, binneJlgeleid.
\Ve moeten hier de jong~ h. Strobbe en EvraI'd in het bijzotltler vermelden om hun moedig optr~den.

TOEST AND DER SLACHTOFFERS
l\-1e\~r.
~iathieu

PILOOT AI .. L:\RT "'AS PAS
SEDERT E NKELE \\~KES TERt:G
Het slachtoffer piloot Allart. wonende Van Biesbroeckstraat 97 te
Gentbrugge, \J.·iens verhakkeld lijk
over de straat, huiz.en en in de tuin
van een gebuur lag verspreid, was pas
sedert 17 December van vori g jaar
terug in ons land.
Hij \\'as nl. naar Amerika gestuurd
om er na een jaar en half studie zijn
brevet van piloot te behalen, dat hij
ook op schiuer(;:~de \vijze \\'ist te
veroveren. Op 13 !\lei van dit jaar zou
hij twintig jaar \"orden. Hij \\'as op ..
gestegen rond dE- middag van het
vliegveld van Florennes. Op ze\'entienjarige leeftijd had hlj reed dienst
genomen bij he- t \'lieg\\,·ezen.
De schade in ce nabijgelegen
ning van de h. D'Hont is ook zeer
zwaar te noemen en van vele omliggende huizen \..·al en de vensters verbrijzeld. Men dell kt dat in het huis
van mevr, \':ed. Cools de motor is
neergestuikt ~n lnder het puin verburgen ligt. DI? "'oning brandde \'01ledig uit.
Het toeval wou dat de- in\l,foners
juist in de keuken stonden In het
achte-rhuis toen het ongeluk zich

,.,'0-

Nog e~n gezicht \'an het bran<l~ntl
buis in (le Ent. Yerha~r~nstr. nr '7
,,'ijl de ,'lanlnl~n hooI' opslaan uit de
ranlen, "óór d~ allJlkolnst ,'an de
brllndw()er.

t\\'eede en dercie graad \Varpn. \Tooral voor het leven van nlevr. Georgette l\!athieu en Fr. Van Cutsem
wordt gevreesd. Dr Lau\\'aert en Verheyghe, deden de slachtoffers overbrengen per anlbu)ance\\'agen naar
het St Jozefsgest icht te Gent brugge
in de Gestichtenstraat.
E.H. \rerhae\'e, pastoor te Gentbrugge en E.H. De Backer, die in
het buurt op ziekenbezo~k v.'aren, boden aanstonds hulp, E.H. De Backer
ging zelf de ouders van de verongelukte pi1ûDt ver,,·ittigen,
Ook het parket en de n1i1it aire
overheid k\\-'amen de eerste vé\ststel . .
Hngen doen.

\·oordeed.
De bevolking van Gentbrugge. die
reed~ vóór enkele maanden opgeschrikt v.. erd door een bijna gelijkaardig onge\,c), dat g€'lukkig geen
zo'n ranlpspoediJe gevolgen had als
het ongeluk \'al~ gisteren, hOOPt nu
maar dal de pen1eente verder gespRard moge blijven van zo'n vliegtuigramp, die- verscheiclene families
heeft gehavend A'n in rou\\' gebracht.
Y,V.

Georgette Cools, ech 1genote
was er het ergst aan toe
en leek een levende toorts. Men mo~'st
haar waarlijk de brandende klejingstukken van het lijf rukken. Ze lie~
brandwonden op van de def'de graad,
~levr. Malivina Cools, echtgenot~.. '
Van Cutsem heeft misschien wel haar I
leven te danken aan het feit, dat ze I
ziek te bed lag en zo spoedig hulp
kreeg.
Ze v.·as de minst erg getroffene
doch hnd \'erscheidene brandwonden

I

aan

arm-~n

b~n~"..-J.I~

t ...... u ..... u

"Nerd als bevredigend aangezien.
De h. François Van Cu tseln en
mevr. wed. Cools weren zeer Z\\-°aar
over het ganse lichaam verbran~.
De h. François Van Cutsem had 1n
het aangezicht afgrijzelijke brandwonden opgelopen.
De dokters zegden ons dat de
brandwonden denkelijk alle van de
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1CEDE~K

IN U\\' GEBEDE;\
d(' H("t'r

Jacques-Arthur ALLART
~rUP(lnl.Piloo'

bij

ciC'

Bcfgi:\ch.. l.uchJmadlJ
t!(·},or(·n l<' l;C'nt op I 3 ~1C'i J 933 C'n
in br\'ofC'n di{,Tllöt "maririijk \ '('fonSlrlukl
IC' Gf'nthruUI!(' op 2·1 rrhrui\ri lQ11
OnJooraronddijk
lijn
dl' hC'~luilC'n
\'nn on!' I iC'C'r : in dt> LC'ntC' dC'r ;arC'1l

JU'C'1t Hij plot!!' ,bcqUt·~ uit hrt (r\'C'n
w<'gU"llomC'n,
1n ("C'r con dc-ul!c.1 or>~{'\'oC'd ~t ril a It zj jn
kort "'f'nr v( rJ i('rl~klijk )C'\,('n al~ ('('n
waar voorkC'ld.
Hij WilS ('C'n rc-c hr . " hapf"n jonl!{'lin~.
Q.,diNI~ti\f
"OOf
a)lC'H,
door iC'd('r{'c-n
bc-mind .

f\ lc-t hnrt c-n lkl lC'adc' hij zkh
op ~(' ~(·ko zC' n luophaiH"

Lif'f:;(·

Jl'oC'clN,
vad,·r. 7.u!=lc-r
schoonbroC'dcr.
lx-slc
familiC')c-dco
gocJ(' makkers "an de basis, dat
{.!('hC'ch,lu>id diC' on!iö bond voor ftllC'n
'roo~t

t
WEES IN VROOM GEBED
INDACHTIG DE ZIEL
van

MEVROUW

Rosalie VAN ELVERDINGHE
Weduwe v.n Mijnheer Jules eOOlEN

Ge boren te Oost-DuinkerÏce de 6 J.!" I
187 7 en g odvruchtig overl eden te G e: ,"
b rugge de 28 FebpJ~r, ~ 953
Slachio4fer var. het v ' ~g!v : go~ge~a! :~

G e ntbrugc e
Vc~r Z len van <::1 de re~l--.te", ve"'l C:"ize

Moede" -:e H. Kerk
..'." oE :i ..! ...:::~~:- ~s:=r :.:.':&HE:': X
!. .h", ·,a:we Fr. '/;.:: C'JTSE:: ~ e-= :·.1cb. CC'::i:1
M~jnheer

d anke~ U "/:.:.r 049 i:hl~:~~ '/ä:l ;-:!".':'''.;:-.•• -:.':;
h et a!Sl"=: ·.re:l '/5.:1 !r.lr. :!'.J'...1:' Z öre :... •

Begrafe nisd,cn~f
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:\ic,r~. Gen~~ru ~

\\,C-Z(' ,

tOf'

C-Il

C'o

de'
('("1&

wees

IN VROOM GEBE :0 INDACHTIG DE ZIEL

van

van

MEVROUW

MIJNHEER

GEORGETTE COOLEN

François VAN CUTSEM

Echtgenote van Mr Oscar MAHEUX

Echtgenoot van Mw Malvina COOLEN

Geboren te Ledeberg
en godvruchtig

de 1 2

Ma~rt

1 900

Geboren

overleden te Gentbru9g€'"

te Mechelen de

1 5 December

1 891 en godvruchtig overleden te Gent.
brugge de 26 Februuri 1953

de 25 Februari 1 953

Beiden slachtoffer van het vi egtuigongev~1 te Gentbru9gfZIJ

hebben al de rechten van on tze Moeder de.- H. Kerk ontvangen

MiJnheer WeduwMt Oscar MAHEUX
Mevrouw Weduwe François VAr J CUTSEM geb. MaJvina Coolen
Mijnheer en Mevrouw François MAl- 'EUX - BELLENS en dochter lin da
danken U voor de blijker
afsterven van hun

C

van genegenheid

bij

het

Jurbare overledenen

Begrafenisdiens1 Alb. MEIRE, Schooldreef 95 Gentbrugge - Tel: 34400
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Do wonlni van .de

D'Hont, "elegen. naast dit van de slachtoUerl, 'werd in allerhaaat ontruimd.

L t{ L-

22

-,y"'

:3

De brand"'eerdient;ten ,,'aren spoedig ter plaatse om de nahijgele~en "'oningen In de Enliel Verhacrcnstraat te Gentbrugge te red<l(~n.

23

Het huiq '\'an mt"Vf. ,,"(\(1 Con c; 'vaar in elP arhfpr~· p~- ~l df'l1]'plij!- fT n~(}h r
,'aa (te verongelukte stranljMger is lH!erg"ec,torf, ltralldde ,oHI.''; fg uit.

Met dank aan de heer en mevrouw THEUNIS voor de foto's.

24

I

onder e
MERELBEKE - HCI vur
mingsstation van Merclbcke was in de Tweede
Wereldoorlog drienl.l"l he
doelwit van een gea ll icl'Hi
bombardement. De L't"ISll'
aanval gebeurde op zo, Jdag 5 september, 1943. In
de nacht van maandag I
april kreeg het station opnieuw bezoek; daarbij liep
de hele buurt zware schade op. Een maand Icl (cr
op vvoensdag 10 mei, volg.
de een derde bombilrdement. Met de hulp van
luchtvaartspecialist Gilbert Verheggen rekonstrueerde Jean-Paul Marchal
het hele verhaal. Hel vcr
scheen nu als boek.
Jcan·Paul Marchal is dl jcHl'll
gCllassioneerd door de T \\'l'l'ltl"
Wereldoorlog, ln 1980 puhli(l'rf
de hij zijn eerste boek, "l.k hcvrlJ
ding van Gent", Daarvan vcr·
schcn.en een Franse verlJlin~ en
twee herwerkte versies. Bij Ct'U
gesprek over zijn werk "focg liJ l
Engelse vncnd Gordon )ohn\u\l
hem eens welke bommen wc:rpl"r,
Merelbeke gebombardeerd had ·
den. Hij kon alleen ani wnonk Cl
d.3,1 het de Engelsen gc", l'~SI \ \ ,1·
ren. Hij herinnerde zich ouk d,H
hij als . kind het dagb()mbdrck"
ment van september 194 3 m. .'cge
maakt had, Hij woo'nde locn 111
de Ankerslaan, in vo~dvhu: h
een 500 m van het station 0 0
het nachtelijk bombaHI~ I1 ll"n
,van 'april 1944 zag hij ,IoOJ h\.'
raam,
In 1983 ontdekte Ma r(htl l in
Britse archieven dal dl ' na dH
N bombardemenlen door dl' KOyd
Vl Canadian Air Force" uh ~(.'Vo<.'nl
I'

waren. Deze ontdekking wl."rd d('
start van een speurtocht nadf de
precieze toedracht van dt bom bardementen op MerelJ'l'l-..c Zo
ontdekte de auteur een plan Vd/l
de Belgische Spoorwegen waarop
aUe bomkrakers uit de Ofll~t'vtn~
van het vormingsslalioJi rli\n~r·
ven ware~ soms met de dia/11l'lcr
erbij. Hij vond
nOliti(:~ terug
van Gustaaf Nerinckx. die hulpbaa runees ter in Mere~' k{' wa~
en alle l fl)iij&irClbcw~ghlgc:n KC
notecrd had ~\'~ceD " '~~ h ll in~\ ·

de

enz_

nCL

~_
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HISTORISCHE ACHTERGROND
BOMBARDEMENTEN te MERELBEKE
Bij voorgaand artikel, betreffende het boek van J.-P. MARCHAL (m.m.v. G. VERHEGGEN)
over de bombardementen van Merelbeke, hoort enige uitleg voor hen die er "niet bij waren".
Spijts de zachte winter van 1942-43, bleven eetwaren en andere produkten zeldzaam, ook de
kwaliteit bereikte een dieptepunt en de zwarte markt zijn hoogtepunt, al was de bevoorrading
van o.a. aardappelen opgelost.
Erger was het gesteld met de diefstallen, aanslagen, roofovervallen en moorden. Dit was vooral
te wijten aan de vroeg invallende duisternis, de lange en donkere avonden en verlaten straten.
Zo ontstond een golfvan misdadigheid die het gehele land overspoelde.
Geregeld hadden gewapende overvallen plaats in boerderijen, melkfabrieken, handelszaken,
banken en postkantoren. Ook goederentreinen werden geplunderd, alsmede opslagplaatsen. In
de gemeentehuizen werden o.a. rantsoeneringskaarten gestolen. Ook werden de mensen op
straat aangerand en deinsde men er niet voor terug de huizen binnen te dringen en onschuldigen neer te schieten.
Dit nieuw maatschappelijk verschijnsel, waarbij alle morele normen overboord gegooid werden, men geen waarde hechtte aan bezit, eigendom en mensenleven, spreidde zich als een
olievlek over het land uit.
Vooral in het zuiden, Wallonië en ook Limburg waren, wegens hun uitgestrektheid en verspreide bewoning dé uitgelezen plaatsen voor deze moordenaarsbenden.
Het zal moeilijk te achterhalen zijn welke aanslagen en moorden ingegeven waren door banditisme welke geschiedden in opdracht van het verzet.
Als we ons mogen baseren op de cijfers van het toenmalige hoofd van de Rijkswacht, kolonel
Van Coppenolle, overtrof het banditisme gaandeweg de politieke misdadigheid.
In januari 1943 telde men 35 aanslagen met politieke ondergrond tegen 19 daden van banditisme. In september 1943 registreerde men 30 politieke misdrijven tegen 617 daden van banditisme. De toestand werd bestendig slechter : van 1 januari tot 1 maart 1944 werden 740 moorden
en ontelbare gewapende overvallen gepleegd.
Een tijdgenoot, P. STRUYE, schreef vanaf einde 1942 reeds over menigvuldige aanslagen.
En in 1944 over de onveiligheid: "Le respect de la vie humaine a disparu. DIl tue pOllr UIl
rten. IJ arrive qu 'UIl homme soit abaftu comme un chiell sallS qu '011 sache s 'il est victime de
justiciers patriotes, de rexistes ou rlatiol1alistes f1amallds, de Vlilgaires gangsters, d'Ulle
vellgeal1ce individuelles ou simplemellt d'ulle erreur sur la persolllle. Des gells armés et
masqués, circulal1t parfois elI auto, se servant de mitraillettes ou de eh/oroforme, terrorisellt
eertailles régions, y introduisallt des procédés de ku-klux-klan qu '011 11 Y avait jamais conllUS,
ou cru possibles. "
Het waren dus merendeel criminelen die op eigen houtje werkten of extreem-linkse splintergroepjes. Er was dus moeilijk onderscheid te maken wat politieke en wat zuivere misdaad was.
Ook Kardinaal Van Roey waarschuwde spoedig tegen de gevolgen van de terreuracties. Uit
zijn tekst van 17 januari 1943, voorgelezen in alle kerken, ontnemen we :"Waartoe voert deze
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bloedstroom? De onmiddellijke gevolgen ervan zijn duidelijk : algemene onveiligheid en
beroering, verdeeldheid en dodelijke haat ... "
Dit was dan de sfeer waarin de moordende bombardementen letterlijk uit de lucht vielen.
Eigenlijk angst voor bombardementen was er nooit geweest. Wel verhoogde vanaf 1942 het
luchtalarm maar dit stoorde weinigen, deze toestellen vlogen immers naar Duitsland.
Op 5 april 1943 werd de Antwerpse bevolking echter met de tragische realiteit geconfronteerd!
Het bleef enkele maanden rustig en toen volgde een nieuwe reeks moorddadige bombardementen op Brussel, Gent en Kortrijk met honderden dodelijke slachtoffers.
Het is echter pas vanaf de eerste lentedagen in 1944 dat het bommen op België zal regenen. In
het Gentse was het doelwit van de geallieerden het vormingsstation te Merelbeke. Dit lag bij
het kruispunt van drie gemeenten Gentbrugge, MeDe en Merelbeke.
De eerste aanval gebeurde op zondag 5 september 1943 tijdens de dag. De schade was zéér
groot (echter niet aan het doelwit). Zo goed als alle straten van de wijken Vogelhoek, Arsenaal, Moscou en Merelbekestation deelden van de brokken. Er waren herstellingen aan huizen,
rioleringen, voetpaden en bestrating. Ook de andere zijde van Gentbrugge bleef niet gespaard.
Vanaf de Brusselsesteenweg beschadigde de raid delen van de Toeffaertstraat, Van Houttestraat, Oude Brusselseweg, Persoonsstraat en Kerkstraat.
Ook de meisjesschool aan de Kapellestraat, jongensschool Van Houttestraat, de kapel St
Antonius en het huis van de broeders. Daarbij verloor één broeder het leven. Ook werd het
Sint Jozefgesticht getroffen. In deze wijken vielen meer den 30 doden.
In de nacht van maandag 10 april volgde een nieuw bombardement, ditmaal tijdens de nacht,
spijts ... het totale fiasco vorig jaar tijdens de dag!
Het resultaat was moorddadig, er vielen 610 doden ! Meer slachtoffers dan dat bovenvermelde
gemeenten sedert het aanvangen van de oorlog en capitulatie geleden hadden.
Hele straten werden weggeveegd in wijken van Merelbeke, Gentbrugge en Melle, rond spoorweginstallaties, de eigenlijke doelwitten die weer werden gemist !
Een maand later waren ze er terug en toen werd het lokomotievendepot getroffen en de
werkhuizen aan het Arsenaal. Spijtig genoeg vielen toen nog eens 60 doden.
Het doel wettigde hier zeker niet de middelen, vooral gezien het groot aantal slachtoffers en
materiele schade.
In een volgend artikel brengen wij enkele gedenkstenen die naar aanleiding van deze bombardementen op Gentbrugge werden opgericht.

Giedo HAUDENHUYSE
Bronnen:
- H.L.N. Vrijdag 22 dec 1995
- Repressie zonder maat of einde? Prof Raymond Derine. Davidsfonds Leuven 1978
- België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2: Een bezet land.
Herwig Jacquemyns. 1982 Uitgeverij de Nederlandsche boekhandel.
- Gentbrugge : Acht eeuwen geschiedenis, Marcel De Bleecker - Wilfried Patoor, GB 1993
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OOSTERZELE - Oosterzele ScheJderode) en 1682 (verheffmg van vorkte boom of aan de galg in Balegem,
Rode van baronie tot markizaat) . Hl~t op de grens met Oombergen.
eeft de bekroning van zijn
gemeentelijk wapenschild is gebaseerd
Gicdo Haudenhuyse van het Heemkun.;cha nd paal terug. De reeh top het schild van de familie Rodn~uel dig genootschap Land van Rode vond
D~Evora, die ten tijde van baronie hel ~c:n eerste verwijzing naar de schandpaal
1pzittende leeuw met een
wapen
van het land van Rode als wa · of de pilonjn van Oosterzele in J534.
Napcnschild voor het lijf kost

je gemeente 60.000 frank.
Waarschijnlijk krijgt de bekroning een plaats in de
nieuwe raadszaa ...
De bekroning van de Oosten~lse
..chandpaal heeft een bewogen geschiejenis achter de rug. Giedo Haudenhuy.
;e, kunstenaar en ondervoorzitter van
'lel Heemkundig Genootschap Land van
Rode, dook in de Gentse archieven en
~econstrueerde de geschiedenis. De
rechlopzittende heraldische lttuw in arluin is in het ~zit van leraar plastische
)pvoeding Medard Adam in Berlare. Die
,<ocht de bekroning enkele jaren geleden
an een Gentse antiquair die hem op zijn
>curt kocht van een rondnjdende anti)uair. Die 'vond' de leeuw in een tuin in
.)oslerzcle. Giedo Haudenhuyse: nNoch·
:Jns stond de leeuw in 1866 nog in een
.uin in Ledeberg, zoals blijkt uit ccn c,ts
:n het boek van De Saint-Gcnois." Hoe
lij in Oostende kwam is dus voorlopig
:en raadsel.
.,Aan de hand van hel bijna volledig
erdwenen wapenschild kunnen we zo.vel de eigenaar als de tijds periode bepalen. Door zijn laatgolische kcnmerken
Jalcren we hel model van de leeuw tus·
..en 1639 (eerste vermelding van het
rlaalsen van een leeuwenfiguur met
~child op de schandpaal te Oosterzde en

penschild droeg."
Aan het beeld moelen wel nog enkele
historische correcties gebeuren. ,. De re·
plica heeft nog een verkeerde kroon en
kleuren," aldus Giedo Haudenhuysc die
ijn ontwerp voor de herstelling van de
leeuwenfiguur baseen op een elS van De
'Saint-Genois. Het ligt in de bedoeling
van het gemeentebestuur om de leeuw
centraal in de nieuwe raadszaal aan de
huidige politiegarages te plaatsen.

Brandmerk
Langzaam geeft de schandpaal van
Oosterzele zijn geheimen prijs. Het teken
van het gezag van de machthebbers is
niet op kaarten terug te vinden. Toch
zijn er voldoende sduiftelijke bewijzen
van de aanwezigheid van dit machtssymbool in Oostenele.
Wie dacht dat het er in onze streken
vroeger zachtlinnig aan toe ging heeft
het mis. Het krullenschrift uit de zestiende en zeventiende eeuwen het oud
Frans llÎt de archiefstukken venclt over
geselinge~ martelingen. wurgingen en
ophangingen. Het schild van Rode diende zelfs als brandmerk op de wang van
misdadigers. Ook landlopers en pros(jtucs hadden het hard te verduren. Wie
aan de .,pilorijn" of schandpaal stond
werd daarna soms gegeseld of gewurgd.
Ophangen gebeurde gewoon aan een gel

loen enige mi sdadigers "ghegheesselt

l"nde ghepelloriseert" werden, Vanaf
1550 zijn cr aanwijzmgen dat zowel de
vierschaar. de gevangenis als de pilorijn
herstelling behoefde. Jn 1637 is er een
vennelding van een houlen schandpaal
in Oosterzeie. Er werden tocn twee ijzeren halsbanden. haken en wapenvaan·
tjes aangebracht. Simon Rodriguez verving hel vaantje als versiering door een
leeuw met zijn eigen schild. Het vaantje
dat hij vasthield. d rocg aan beide zijden
het wapen van het Land van Rode.
Daarna voLgde een stenen paal. De
schandpaal kende een hoogtepunt tcn
tijde van de beeldenstonn (1577). In
1671 geeft baron (later markies) Lopa
de Vega aan twee Balegemse steenhouwers de opdracht een arduinen schand·
paal te vervaardigen zoals die van Bottelare en hem te plaatsen voor de gevangenis van Oostende. Op oude kaarten is
echter geen schandpaal te bespeuren.
Van de enige kaart die uitsluitsel zou
kunnen brengen is het origineel voorlopig onvindbaar. Die kaart werd verkleind
afgedrukt in het boek Dorpsbeeldm uil
lul vtrJeden van OostuZtlt van JuJes De
Paepe. Ze wordt daar toegeschreven aan
landmeters P. en J. Mote uit 1733. maar
dat klOpl nict met de kaan in hel Gentse
Rijksarchief. Waarschijnlijk komt de
kaart uit een land bock (dat landmetergegevens over Oosterzde bevat) maar de
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tekende dit ontwerp van de Oosterzeelse schandpaalbekroning
naar een ets van De Sain1' Genois . Het Oosterzeelse gemeentebestuur wit deze
historisch correcte figuur In zIJn nieuwe raadzaal.
aan die Smessenbroek en Hellingen
slaat. is daaruit eigenaardig genoeg
v~rdwenen . In ieder geval btovnnd de pi]·
onjn zich voor hel E:evang . AangC'lil"n
dal gebouw zich situeert aan hl" •• Dric\·

tv i LU

bJ~

-19'1!6

selken". dichlbij kasteel Smissenb
op de kruising van de Kt'i~rg en (J~
GeraardsbcrgscslC'Cn",~g, kan hel bijn
niet anders or de schandpaal slond op
die plaals. (Loo)

Kleine MONUMENTEN in het LAND van RODE

MONUMENT PATER FRANS VAN DE VELDE

I1

I1

Dit monument, in BaJegemse steen, bevindt zich op de Rooberg een honderd meter van de
kerk van Landskouter.
Het stelt zowel de pater als een Eskimo voor, uitgehouwen in een grootse Balegemse steen.
Zijn gehele leven stelde hij in dienst van de Canadese Eskimo's. Zijn bijnaam was "ATAATA

VINIVI".
Pater Frans Van de Velde werd op 28.11.1909 te Landskouter geboren en verbleef in Canada
van 1937 tot 1986.
Het monument werd op OS. 09.1981 ingehuldigd.

Foto: Giedo
Bron: V.V.V. De Heerlijkheid Oosterzele
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ARCHIVALIA

I1

OORKONDE DIEDERIK VAN BEVEREN

I1

Toen de secretaris Wemer Callebout enige maanden geleden in Brugge vertoefde (om alle
twijfels weg te nemen: in het Rijksarchief !) vroeg ik hem een kopie te laten maken van een
oorkonde uit 1214.
In deze oorkonde, geschreven in een lettertype dat een vennenging is van de Rustica en de
Unciaal - eist Diederik van Beveren, ridder en bruggraafvan Diksmuide, de Tiendrechten op te
Snellegem bij Brugge (Bencebruch).
Tiendrecht, was het recht om Tiend te heffen.
Een Tiend was een belasting in de vonn van 1/] 0 van een bepaalde opbrengst.
Diederik van Beveren was een tijdgenot van Geeraerd van Rode, ridder en bezitter van het
"oosthof' in de fiscus Snellegem.
De ridders Oiederik van Beveren en Geeraerd van Rode waren met elkaar verwant. Beiden
hadden hun Tiendrecht zowel te Snellegem als te Beveren-Waas.
Alhoewel nog niet bewezen, zou de echtgenote van Diederik, nl. Margareta, uit het huis van
Rode komen.
Geeraerd van Rode was gehuwd met Margareta van de Woestine.
Diederik van Beveren was, volgens een oorkonde uit 1258, gehuwd met een zekere Margareta.
Deze Margareta vinden wij niet terug in het werk van Warlop, maar anderen uit de familie
Rode zoals o.a. Hues, Bigot en Philip es, ook niet.
Volgt nu het voornaamste uit afgebeelde oorkonde :
"111110mille Patris et ft/i; et Spiritus Sallti Amen Ulliversis Xri fedelibus quibus presentium
tenor litterarunl ill1lo-tuerit. Hl/gO dei gratia prepositus Watil1iensi, Johallnes Sallti Bertim et
Godefridus de Claromarisco priores eternal1 in domino salutem. Universitati vestre presentis
testimol1io deelaramus quod 11osAuctositate Aposto/ica indices delegati in causu que inter
venerabiles viros W. beati Andree de Bruges abbatem et conve/ltum eiusden loci ex U/la parte,
et 1lobilem virum Th. Castella/lum de Dixesmudo uerteba/um ex altera super deeima de
beneebroch, partibus cOl1cavatis, lite eOl1stestata, attestatiol1ibus pub/ieatis et a partibus
transscriptis, et iuris ordine il1 oml1ibus plel1ius observato, !wldem commul1ycato pnlde/ltium
viorum consilio, possessiomem eiusdem decime, quam de uire dieti abbatis, tam pertestium
depositiolles, quam per Cl11ctentica ÎIlstrumenta evidefl1er eonstabat per sen tent jam in presenti
scripto redactam memorate ecelesie adjudicavimus contradictores pariter et rebelles auctoritate parte commissa anathematis selltel1tia inl1odal1tes. Actum pub/ice ajaud Houdamol1stra
anno Domini M Cco. XIII, meflse 110vembus in octavo ommum sanctorum .. etc "
. Kenmerken zijn de talrijke - en storende - afkortingen in de geschreven tekst.

31

Van de twee zegels is slechts de linkse (Nr. 21041) gedeeltelijk bewaard.
De familie "van beveren"> de bevere(n) .. . enz., afkomstig of gesitueerd in Gent droeg als
wapenschild: In keel (rood) een zilveren keper. Het helmteken bestond uit een everzwijnkop
van sabel (zwart) tussen een vlucht van zilver en keel.
Merkwaardig genoeg droeg de vermaarde familie "van beveren" uit Dordrecht, op een
gegeven tijdstip ook een wapen met dezelfde kleuren. Vooreerst droeg deze familie hetzelfde
wapen aIs Amstel, tot in 1250 Radolphe de beveren de wapens aannam van zijn
overgrootmoeder, dochter van de graaf van Leuven: In keel een dwarsbalk van zilver.
Zowel de keper als de dwarsbalk zijn zogenaamde "eerbare stukken "met dezelfde symbolische
betekenis : symbool van hechtheid, steun en kracht, sterk van karakter.
Zo goed als balken, gebinten en kepers dienen tot stevigheid en steun, met andere woorden het
gebouw voor instorten behoeden, zo waren ook de wapenvoerders van deze stukken veelal een
beproefde steun van lands- of stadsregering, althans trachtten daar naar te streven, door steeds
de overheid met goede raad en daad bij te staan, te steunen, te schragen.
Zij kunnen dus in origine gebruikt zijn als breuk, maar toch de oorspronkelijke kleuren I
metalen, behoudende.

Giedo HAUDENHUYSE
Bronnen :
- G.Dansaert : Nouvel annorial BeIge
- Elseviers Encyclopedie van de Heraldiek
- J.B . Rietstaps : Armorial Général (ruim 120.000 wapens)
- J. Noterdaeme : De fiscus Snellegem
- idem : De ridders van Roden en hun bezittingen in Vlaanderen
- R .A. Brugge : Oorkonden Nr. 4359 bI.
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Sidaplax moet
wijken voor
woonzone
•

GENTBRUGGE

Het plasticvenverkend bedrijfSidaplax, tussen de
Kerkstraat en de Schelde in
Gentbrugge, moet wijken
voor een woonzone.

De aanpalende Arbed-fabriek,
die al enkele jaren leeg staat,
verdwijnt ook en in de plaats
komt een lokaal bedrijventerrein met veel groenelementen.
Langs de kant van de Schelde
komt bovendien nog een grote
groene strook.
Tot 2010

Zo zien de plannen eruit van
het Gentse schepencollege
voor deze zone, die paalt aan
een drukke woonbuurt en
waarvoor de bewoners al lang
aandringen op grondige sane·
ring of herschikking.
Die plannen maken ook deel
uit van de voorstellen voor de
w.ijzi~ing van het gewestplan
dIe binnenkort aan de Vlaamse
overheid zullen worden overgemaakt.
Schepen van ruimtelijke ordening Sas van Rouveroij preciseerde nog dat Sidaplax zal
moeten verdwijnen wanneer de
huidige exploItatievergunning
verstdjkt.
Dat gebeurt in 2010. -lR.
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GENTBRUGGE

Tijdens de jaarvergadering van
de sociale huisvestingsmaatschappij «Gentbrugge-Ledeberg» werd bekendgemaakt dat
drie bouwprojecten op stap'el
staan met een gezameliJke
waarde van 160 miljoen fr. De
~Iaamse Gemeenschap subsidIeert voor 60%, of zo'n kleine
100 miljoen fr.
Oe d~. Gentbrugse Sas- en
BasslJnwIJk, meer bepaald in de
Hoge Pontstraat, worden negen
woongelegenheden opgetrokken (25 miljoen fr.) die tegen
het zomer-bouwverJof zullen
beëindigd zijn. De plannen liggen al klaar voor een uitbreiding met nog eens tien woongelegenheden.
Op de hoek van de Oude
Brusselseweg en de Louis Van
Houttestraat komen 14 woongelegenheden. De werf ligt
sinds november stil wegens het
failliet van de aannemer, maar
er werd een overeenkomst bereikt nlet een andere firma die
op 1 fabruari het geheel zal
afwerken. Een derde project
betreft 30 woongelegenheden
op het zgn. POL-plein (Posteernestraat, Oude Brusselse
Weg en Louis Van Houttestraat) dat op 7 februari wordt
aanbesteed. De kostprijs wordt
geraamd op 91 miljoen fr. De cv
Gentbrugge-Ledeberg
heeft
ook een protocol gesloten met
het OCMW waarbij permanent
twee woningen ter beschikking
zullen zijn van het OCMW.
WVdm

Containers naast kerkhof
GENTBRUGGE
Het huidige containerpark
op de terreinen van de vroegere textielfabriek De Porre,
aan de Peter 8enoitlaan in
Gentbrugge, gaat dicht. Er
komt een nieuw container..
park naast het kerkhof aan
de Gentbruggekouter.

KORT GEKNIPT

Voor 160 miljoen
fr. bouwprojecten

schot in komt.
De
afvalintercommunale
Ivago kan van de stad Gent een
perceel grond van zowat vierduizend vierkante meter aankopen.

Volledig ommuurd
Ivago wil daar een nieu\\'
containerpark inrichten met
een brede toegangsweg naar de
Wat betreft de terreinen van Gentbruggekouter.
De Porre, worden plannen geOm de rust op het kerkhof
smeed voor een sociaal huis- niet te verstoren zal het nieuwe
vestingsproject. Dat is een oud park volledig ommuurd wordossier waar eindelijk weer den. -J.R.
34 Het L ....t st.~ N ,'e rJ W S A 2. / G I ~ 6

92 miljoen
•
•
lovestenogen
•

OOSTERZELE

Het college legde aan de raad
de investeringslijst voor van
werken en aankopen voor 1996.
Zelfs indien men «slechts» de
gebruikelijke 80% zou kunnen
verwezenlijken zou dit nog het
ronde sommetje van nagenoeg
75 miljoen betekenen.
Van de voorziene 92 miljoen
fra~k hoopt men op een betoelagIng van ruim 40 miljoen
frank zodat de resterende 52
miljoen frank met eigen middelen en leningen moeten worden
betaald. We lichten er hier de
voornaamste investeringen uit.
Voor werken aan het gemeentehuis en materiaal voor
de administratieve diensten en
politie voorziet men 4 miljoen
frank. Voor allerlei wegenwer..
ken en aankoop van gronden
schreef men ruim 15,5 miljoen
frank in. De sanering aan de
Molenbeek en omgeving wordt
geraamd op 1,275 miljoen
frank. Men wil voor 7 miljoen
frank gronden aankopen voor
de ambachtelijke zone en de
uitbreiding van de openbare
verlichting, het waterbedelingsnet en het gasnet zal 2 miljoen
frank kosten. De renovatie van
de gemeenteschool wordt op
ruim 28 miljoen frank geraamd
en de aankoop van gronden
voor een voetbalveld en het
kerkhof van Landskouter 2,5
miljoen. Voor verdere uitbreiding en modernisatie van de
POB voorziet men 3 miljoen en
voor de restauratie van de
Guillotinemolen en de watermolen in Balegem 2,25 miljoen
frank. De kerkfabrieken krijgen
3,5 miljoen frank buitengewone
toelagen. Men wil voor een
paar miljoen frank allerlei milieumateriaal kopen en voor
rioleringswerken in de Hei- en
Boerestraat, Lange Munte en
Voordries voorziet men 6,5
miljoen frank. Voor de opmaak
van studies zoals het GNOP eri ~~
de woonbehoeftènstudie wordt "
nog eens op 4,5 miljoen frank
~ereken.d. De rest zijn kleinere
Investenngen.
VDPH

SAMENLEVING

"Meneer, ka n ik hiè"r al e· n kamer reserveren?"
·~~i,1,

zou in gebruik m()et~n wonjen ~enomen in
januari 1998.
"Noc:hl&lns hchhen wc veel prnhlemen gehad
met het grondwater. Het staat hier namelijk
uitzonderlijk hoog. Ik heb dal zelden gezien.
Voor de werken begonnen. liel ik een put van
twee meter graven en die was tOl aan de rand
gevuld met water. Maar eigenlijk is dal niet zo
verwonderlijk want dit terrein werd altijd
gebruikt als Hoverloop'·. Telken~ als de riolen in
de Walstraat het water niet meer konden
slikken, liep het via een buis naar hier. Dit
terrein werd op die manier een heus
watervergaarbekken. De grond is hier overigens
altijd zeer drassig geweest Dagelijks nog
moeten we continu hel overtollige water in de
Rietgracht naast de parking van de Colruyt
pompen."

vijftien meter verwijderd zijn van de straatkant.
"Er is overigens bewust gekOlt=n om het
rusthuis middt!n een woonbuurt te bouw~n. Om
de integralie en verhundenhcid van de
bejaanJen met de rest van Ledc~rg Ie
bevorderen. "

Volgens
de
projectleider
hebben
de
buurtbewoners
nog
geluk
gehad.
"Oorspronkelijk zou het rusthuis op belonnen
palen worden gebouwd. En omdat we die alle
achthonderd in de grond zouden hebben moeten
kloppen, zou dat veel lawaai veroorzaakt
hebben. En dat werkje zou zo' n drie maanden
hebben geduurd... Maar juist omdat het
grondwater te hoog stond, hebben we besloten
om niet met paalfunderingen te werken. maar
met kelders. We doen er nl1es aan om de hinder
zoveel mogelijk te beperken. en we proberen
iedereen zoveel moge Iijk tegemoet te komen.
Zo moesten bijvoorbeeld alle privé-tuintjes op
dit terrein uiterlijk tegen januari 1996 weg zijn.
moar nu mogen ze wellicht nog een half jaar
langer blijven liggen. Je moet de mensen hun
lapje grond niet vroeger afpakken dan nodig.
Natuurlijk zijn er mensen die hier Jiever ~een
niet. De inbraken gebeurden in de verlengde rustoord zien komen. maar anderzijds zijn er
weekends van novt!mbcr. En met de velen die er al naar uitkijken. Enkele bejaarden
bouwvakantie van decc:rnber voor de deur werd zijn me zelfs al komen vragen of ik hen niel kan
besloten om een nachtwaker in te huren. "Het is inschrijven voor et!n kamer... H
de enige remedie. want het is hier een afgelegen
en donkere plek. Ik heb gehoord dat er vroeger
-O.G.
vijf tot zes keer per jaar werd ingebroken in het
schuttershok.
Of hij nog geen misn()eg.d~ buurtbew()n~rs over
de vloer gehad heeft·' De Mlll!Ss(..'halc:k : "Er zijn
wel al enkele klachten geweest. ja. Voorar
omdat de straat ~r soms zo vuil bijlag. Ik h~b
dan opdracht gegeven aan de aann~mt!r om de
zandhoopjes en ander vui I Illt!t vrachtwagens te
laten opruimen. Sindsdien maken we de straat
geregeld schoon. Voor de rest heb ik nog geen
problemen gehad met de mensen."
Nochtans
verklaarden
verscheidene
buurtbewoners aan Lieverledelberg dat ze het
niet zien zitten dat ze voortuun op hoge muren
zullen moeten kijken. "Je mag dal niel
overdrijven", zegt William De Maesschalck.
"Het gebouw zal maar één verdieping tellen. en
dat is niet hoger dan alle andere huizen hier in
de Walstraat. Bovendien zullen de gebouwen

eDe bouw van het bejaardentehuis eDe Vijverse
ver100pt sneller dan verwacht. Ondanks
problemen met het grondwater. • Dat zegt
projectleider WiUiam De Maesschalck aan
buurtblad LIevenedelberg. Zoals bekend bouW1
het OCMW van Gent op haar gronden aan de
Wafstraat In Ledeberg een bejaardentehuis.
Sinds
het
OCMW-rusthuis
op
de
Hundelgemsesteenweg
In Ledeberg
jaren
geleden werd afgebroken, beschikt de gemeente
niet meer over een bejaardentehuis. Ledeberg
wacht dus allang op dit moment.
Begin oktober kwam het ·Project De Vijvers' al INBRAKEN
aan bod in de kranten, dit naar aanleiding van de Andere tegenslagen het!ft de projectleider niet
eerstesteenlegging. Nu goed twee maanden later gehad. AI zijn er de laatste weken drie
is er al veel veranderd. Daarom trokken we onze pogingen tot inbraak geweesl op de bouwwerf.
laarzen aan en ver1<enden we op een sombere Twee keer werden zelfs alle elektrische kabels
herfstdag eind oktober de sompige werf van -De doorgeknipt. De dieven poogden 7.0 het
alarmsysteem Uil te schakelen. maar dat tukte
Vijvers·.

De regen valt met bakken uit de donkere hemel.
Op de werf vnn "De Vijvers" liggen reusachtige
plassen. De nnam "De Vijvers" is dus wel
toep;'lsselijk op die manier. "Je ziet dat we
ondanks
de
hevige
regen
gewoon
voortwerken", zegt projectleider William De
MHcsschulck~ terwijl hij naar de reusachtige
kranen wijst. die onophoudelijk heen en weer
draaien. Tientallen bouwvakkers graven de
grond uit. And~ren zijn al begonnt!n met het
metselen van de vloerplaten ~n de wanden van
de kelders. De Maesschalck is tevr~den want de
werken schieten goed op. "We hebben acht
dagen voorsprong op ons schema." Terwijl u dit
leest louden de bouwvakkers al volop bezig
moeten zijn met het "opgaand metselwerk"
(Jees: de muren).
"Voor de winter moeten de kelders in elk geval
dichtliggen. We werken nog door tot 23
december en dan begint de bouwvakantie. tot 7
januari. Dan gaan we verder met het metselen
van de muren. De ruwbouw zou moeten af zijn
tegen september volgend jaar en het rusthuis
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~~ alles· tioveif fnm bOOfdèli. .w~t~~
· bëslist! "We kunnen daár niet veel sari doen:~
..\\;'ordt beslist van, hogerhand.. een dan ~
rilóéten wè om daai bij neerlèggeri: Zelfs de
tchietclub. . allemaal (. notarissen, dokters,,,'.
:hebben . bet. niet . .kWiD'en : teBenhouaèti.~I,f~
'ulfs de rijkeD dat 'niet kunnen. dan ~ëa~
f~
:ze ~.
laan dQen. ~.!
De buurtbewoners. zljn anderzjjds' beZOrgdaat het weinige groen .dat nog rest. in dè
toekomst ook zal verdwijnen .. Toch zijn er:
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HISTORISCHE GEBEURTENIS

Slag bij Gavere heeft
plaat in gemeentehuis
GAVERE - In de raadszaal
van het genlcentehuis onthulden burgenleester Dierickx en de Gentse schepen
Guy Serraes zaterdag een gedenkplaat d ie herinnert aan
de slag bij Gavere in 1453.
Deze veldslag creëerde een
historische band tussen de
kleine Scheldegemeente Gavere en de grote Scheldestad

Gent.
De wandplaat is het geesteskind
van Antoine De Smet, beemkun-

dige, kunstschilder en ondervoorzitter van de VVV 't Gaverland.
De VVV wil de historische band
met Gent behouden en schonk
daarom een plaat aan de ge-

{. ~

mrente die de bloedige strijd in \varcn Z\\'aar geteisterd. Op 23
Gavere afbeeldt.
juli 1453 kende het verzet van de
Gentenaren tegen de Bourgondi"Op een kleinschalige manier sche hertogen een bloedig einde
willen we de slag bij Gavere een- in Ga\'l~re. ~1eer dan dertigduit raaI stellen"
verklaart WV- zend strijders onder \vie negen
voorzitter Paul Kongs. "We ko- Gentse ~chcpenen verloren het
zen voor een evocatieve, educa- 'leven. Na deze slag' "'as de politieve en creatieve wandplaat die tieke nlacht van de Artevc:ldcslad
de gemeenteraadszaal verfraait." over Vlaanderen defin itirf gebroken.
De plaat geeft de strijd weer ,
tussen Gent en de centralisatiepolitiek van de Bourgondische Gavere hoopt de historische
hertogen. De Gentenaren verzet- band met Gent te kunnen onderten zich vooral tegen de belas- houden. Ieder jaar zullen op
tingspolitick van Filips de Goede. 23 juli de broederlijke Gent~c..1>
Die zat voortdurend in geldnood. leeuw samen met de Gaverse
Al twee jaar woedde de "grote vlaggen VY'apperen aan het geGentse oorlog" en beide kampen meentehuis. (KCA)
#

".:

.....
::.:.; ...

De slag bij Gavere blijft in de herinnering op een gedenkplaat in gemeentehuis.
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BEZOEK AAN DE KERK
van GENTBRUGGE-CENTER op 16 juni 1996

Stipt om 14.30 uur stond de ere-secretaris Oscar 'lan Wittenberghe reeds de talrijke geïnteresseerden te verwelkomen. Vlug werden de begeleidende brochures aan de man/vrouw gebracht
en daarna kon het bezoek beginnen. In totaal waren 26 bezoekers (enkele staan niet op de
groepsfoto, daar ze vroeger moesten vertrekken).
De stilte en de kilte van de kerk stond in contrast met het verkeer buiten, waar een zomerse
hitte heerste.
Onder de aanwezigen waren niet enkel leden en niet-leden, ook was o.a. onze voorzitter
Roger, de penningmeester Dirk en natuurlijk ondergeschrevene aanwezig.
Zoals het een voormalig politieker past, wond Oscar er geen doekjes om en startte onmiddellijk met zijn kennisvol betoog.
Eenieder was één en al oor en nu en dan werden enkele rake vragen gesteld die prompt een
vakkundig antwoord kregen.
Een kerk vol gelovigen is voor de pastoor een aangenaam zicht maar voor de heemkundige is
een lege kerk een nóg mooier zicht !
Dit is een unieke gelegenheid om het kunstvolle - en dat is het zeker - van vervlogen tijden te
bewonderen.
Het merendeel der muurschilderingen en glasramen dateren van voor-oorlogse periode, een tijd
waarin de kunstenaar op dit gebied, zich nog ten volle kon uit leven.
Dit houdt natuurlijk ook verband met de kwantiteit van de gelovigen, die evenredig stond met

Fotots Giedo
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de kerkopbrengsten en aldus de kwaliteit van de kunstwerken bevorderde. Hier en daar ziet
men echter aan het gebouw dat de tand des tijds reeds begint te knagen (o.a. veelvuldige
schimmel vlekken).
De ouderdom der bezoekers schommelde in leeftijd en het is belovend dat het "groene hout"
ook aanwezig was en interesse betoonde wat de geschiedenis van Gentbrugge in het algemeen
betreft.
De wat oudere aanwezigen zullen niet zonder heemwee terug gedacht hebben aan de tijd toen
de H.Missen en andere kerkgebeurtenissen, nog in het Gregoriaans waren en in overeenstemming met de luister en pracht van het kerkgebouw.
Alles leek toen nog een tikkeltje geheimzinnig en vooral naar de heiligenbeelden keek men
vaak met zowel ontzag als angst.
Het door de pastoor gebruikte Latijn, de wierook en vooral het feit dat hij met zijn rug naar de
gelovigen stond en men aldus niet zag wat hij deed (maar ook hij niet zag wat wij belhamels
uitspookten !) omhulde alles nog eens extra in een waas van onbereikbaarheid én mysterie.
Nog zo iets indrukwekkendst was de preekstoel'
Niet enkel de plaatselijke pastoor stak vanop dit kunstvol verhoog een soms vermanende
vinger op, vermaard en berucht waren vooral de "donderpreken" van een of ander pater uit
Gent.
Oscar, die hield het echter allemaal rustig en gaf enkel kostbare historische gegevens over dit
neo-optisch werk (preekstoel) dat door Daniel Lippens werd vervaardigd.
Vooral de vier kerkvaders op elk van de hoeken doen vaak wat historisch stof opwaaien wat
hun identiteit betreft.
Verondersteld wordt dat het zijn : AUGUSTINUS, HIERONYMUS, PAUS GREGORIUS de
GROTE en AMBROSIUS.
Menigeen had een verrekijker meegebracht (zoals gevraagd) waardoor het bekijken en bewonderen van zowel de glasramen als rouwborden, optimaal werd ervaren.
Onze ere-secretaris had ook een inkijkmap meegebracht met talrijke kleurfoto 's betreffende de
kerk. Enkele daarvan vonden de bezoekers in hun begeleidende brochure terug.
N a het bezoek in de kerk gaf Oscar nog enige historische inlichtingen over de voornaamste
straten in Gentbrugge.
Een groepsfoto werd op de trappen van de kerk gemaakt zodat deze gebeurtenis fotografisch
vereeuwigd werd.
Nadien volgde nog een bezoek aan het kerkhof waar, zoals men weet, beroemde Gentbruggenaars hun eeuwige rustplaats kregen.
Tot slot nog dit. Ik heb een kaars (betaald !) gebrand voor de H. Antonius. Doet het geen
goed, het doet zeker geen kwaad !
Met dank aan alle aanwezigen, in het bijzonder de gids.
Giedo HAUDENHUYSE
N.B. Foto's kunnen steeds nabesteld worden.
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WOORD VOORAF

Beste heemvrienden en vriendinnen,

Het welverdiende verlof is voorbij en de koude) donkere najaarsdagen zijn in het verschiet.
Een reden om elk voor zichzelf tot bezinning te komen. Het voorbije jaar bracht nieuw leven in
ons genootschap, het ledenaantal groeide en de interesse van zowel pers als geïnteresseerden
op heemkundig gebied evenzeer.

Dit moet de aanzet worden om het in 't volgend jaar nog beter te doen) een ruime keus te
bieden aan alle 1eden op eender welk vlak.
Menig ontwerp wordt nu reeds uitgewerkt en zal ten gepaste tijd aan de leden voorgesteld
worden, want wij vragen niet beter dan dat ook onze leden hun medewerking aanbieden aan
het bestuur.
De verruiming van het bestuur willen wij nastreven door zoveel mogelijk werkende leden uit
het Land van Rode zelf, in te schakelen.
De twee laatste manifestaties hebben bewezen dat er uitermate interesse bestaat wat het Land
van Rode betreft in het algemeen en de daartoe behorende gemeenten in het bijzonder.
De hamvraag die men steeds hoort is : Wat is of was het Land van Rode en wie bezat het?
Op deze vraag komen wij in een volgend nummer met een zéér duidelijk antwoord !

Namens het Bestuur
Giedo Haudenhuyse
Lid van de Unie
van de Uitgevers van
de PeriOd!eke Pers

Ondervoorzitter
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I.
PLAATSHESCHRI.J\l~G. -

Dit \yellllg: beduidend, afgezonderd dorp: gelegen op eene 11oogte, ,,'elke den oustelijken
en zuidelijken on1trek behel'rscht, heeft eene oppervlakte van
459 hectaren. Het nlaakt deel yan het kalltoll Herzele, onder
het reeltf.er'lijk nrrolldi~s('nlellt Oud~naarde ell het bl'st uurlijk
g'ebipd ..\alsf, en g'renst ten noord~n aan Ba\egelu, ten oosteu
aall \:-liel"Zele, ten zuiden aun Borsbe ke en St .-Lif\ens-Houtenl,
en ten \\"e:'ten ann Ba\'egenl en Oosterzele.
De lJodeln, op zijn hoog'ste punt, namelijk daar, waar
zich de "'inuillolen verhpft, cpn 60tal nleters boven het zee\"lak
te Oostell(le, i~ gedeeltelijk sanlellgesteld uit eenen geelaehtigen kleigrond van drie tot vier palnlen diepte; uit eenen
lichten za\'elgrond nlet eelle groeilaag van drie palmen, op
cenen lnerg'elachtigen ondergrond rustende, en uit eene nlengeling van zavel, keisteenen en leem, uitmakende het luinst
vruchtbaar gedeelte der gemeente.
Het dorp is doorsneden door den steen weg ,au St.-Lieveus·
Houten1 naar Vlierzele, in verbinding lnet de gekasseide straat

Daar Bavegem.
Rondom het middelpunt der gemeente heeft men de yolgende kleine wijken en gehuchten: Ballei, Rot, klein Zotte-
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petn. JVindgat, Drieseh, Hoellsllen, Steenherg, Lee'!lstraat,
Assel- ten Broelte en Groenstraat (I).
Een enkele waterloop van belang, de J!olen~eelt, bevochtigt het grondgebied. Deze beek neemt haren OGrsRrl·ong te
Oonlbergen en \verpt zich te 'Vet.teren in de Schelde.
De omstandigheid dat de naam dezes dorps in 1140, de
eerste maal dat hij te Yoorschij n kornt, IJolthern geschret.eu
. ,,'erd, laat verunderstellen '.lat Lett~rhoutenl en St.-LievensHoutem nnnvall kelijk ééllen el) denzelfden naam voerden,
mogelijk niet. zooals "roeg'er bp\,·eero \\~er(l, woning in het
bO:3ch, nlaal- \'erhlijfplaats \"an [lold of Jlolrlo beteekenende.
In 1187 schrppf In~ll Lettelhoulcnl ,. in Latijnschp charters
van 1246, 1252 en 128l Par-co I/oll tlz.eln,. in 1336 LittelhoutheuL" in 1387 pn 1403 Lettellialltlienl.; lat~r, zounls tPgPllwoordig, Letterhoute1JL \V' at hpt '·oorvorgsel lettel of letter
betreft, hit1raan schijnt, OIlZPS llunkell~, dp b~t~pk~Ilis te
n10eten gt'gtJ\·PIl \YOrdpll ,fill luttel \vpÎnit!.·, iu 't Latijn e:rifJuus ,
parcus, zooal~'t door l11iddelpf~u\"schr schrij\·~rs b~grrp~ll
v;rrd, met .het oog op het afgescheiden deel der IlloedergeIneente. ~Jen vindt dit \"oorvoegsel in Bleer andere plnatsnall1en, b. v. Letterheide, bij Puurs; Lettel-Illgem (Fr. PetitEng'hil)n). Bij Goik is ook een Letlerbeek, en in de provincie
Groning'en, in de buurschap van Leek, vindt men Lettelbert.
De landbou W \\'as vanouds het eenige bestaanmiddel van
de in \voners dezer g'elnpente. Eenige voorname pachthoeven,
alhier reeds in de lniddeleeu\ven bestaande, zijn ons bij name
bekend: het goed Daerup, tusschen de 26 en 27 bunder groot
(later nu eens merkelijk vermeerderd, dan verminderd) en in

(1) Oude plaatsnamen: 1252. A utmeersen, Bruesbeke. Crappentke.
OUlven:elt.

1380. Eeclzoute , Briesen 1}1('ersch. Aforlignelil.
1470. Groenstraete, Schf('J'(!rs brouc.
15~O . .iVeckel'shotc, Steenberg, Ticnelvelt, rïschputte.
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1390 het eig'endoll1 van Xicolaas de Crane flD zij ue ech tgenoote
Catharilla dp Bl·UllP, dir er ten g~nlelden jare bunn~ dochter
?tfaria, ter g'l:'ll'g'Pllh~id haars hu\yelijks met Boudèwijn de
Gruutere, 111ede opg"iftig'dell (I); 't nq( te Letterkoutel1l, eigendom der St.-Pietersabdij, t.e Gent, die het in 1385 verpachtte
voor la pond g·roote, 6 mud koorn, 5 Inud half koorn, half
haver, 2 vette z\VijneD op St ... ~larten5dag· en pen "et laln te
Pascbell (~I; -, goed te Brusbelie, zich uitstrekkende tot in
St.-Lievens-Houtenl en Oosterzele, ten jare 1504 aan Catharil.1~ van den Bossche, wedu\'Te van Jan "an Oost, die het op
dat tijdstip overliet aan hal-en ZOUI1 Jacob van Oost; het
goed ten Eellhoute, het,,'eJk in 1604 door Adriann en Gillis
de Geyter aan Ferdiuand de Salllles" raadsheer des konings,
mits de sonl '·fill 41 g'ulden hpt dng'\,"and verkocht ""erd (:-1)_
Eindelijk zij hier rnelding' genlaakt Yan het. goed (eil ~)terreil
her!/c, zich ook uitstrekkellde in Ba\"eg·elll en Letterhoutenl,
met ePlle g'l-oottc van 26 bunder 2 dag'\\"and 12 roeden. Dit
eigenuulll \yet·J den ï Augustus 1i20 yerkocht yoor de sonl
van 600 pOlld ~TOt)te aan Jacob ~Ia~lcanlp. ""erkooper5 \raren :
Jan de la Coste, heer yall der Straten" \"oûr d~ heIn to~komende
helft; Frederik-Pieter ~ieulallt, IU.ler \'au Rud(ler\'fJorde; Huibrl.1cht-Frans Kieulant, burchtg'raaf rail Puttelsbergp; CoruelisArnold Sall(lt1lin, heer 'rail ten Hcule, en I~arel \-Rll der Camere,
heer \'Rll ~Iullpln, n1et hunne eclltgenooten Elponora-Francisca
en TherllSin-Frtlncisca ~ieulallt; eindelijk J0811ua Catharina
Nieulant, \vedu \\"e vnn don .A.lonzo de Facu ,,"ez,. sarnen voor de
andere helft (4)
De grootste grondbezitster te Letterhoutenl \\?as de St.Pietersabdij, te Gent, die er in de Xllle eeu\\" niet min dan
144cijn's gelders had. Van eene haartoebehoorende hoeve alhier

(1) A.ctetl en Contracten del' stad Geil!, 1390-13D1, IJl, 4.-

(2) Iden1, 13,5-1386, ij.
(3) Schepenen/Joek van Aalst~ 1603, hl. 26.
(4J .''rot. Act., nt) 163,161\". - Staatsarchief te Geut.
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is er reeds spraak in eene oorkonde van 1285, en het zal wel
dezelfde ge,,-erst zijn, welke Jan van den Vivre en zijne echtgelloote ten jare 1376. ter uitzondering van de heerlijke rechten, van den abt des genoell1den kloosters in pacht namen (1).
Volgen:; het aardrijkskundig woordenboek, uitgegeven
door V A.N DER ~IAELEN, waren er in 1830 te Letterhoutem 18
pachthoeven en bestond de stalbevolking er uit 36 paarden, 14
veulens, 172 hoorndieren, 63 kalvers, 118 'rerkens en 10 geiten.
Tal'\ve, rOg'g~, gerst, haver, klaver, boonen, koolzaad en vlas,
dit laat.ste in gruote hoeveelheid, \varen
voornantllste ge\\"assen, welke er geteel(l \vcrden.
In 18-tt3 tt~l(lt~ lnPIl pr 1i! landbou \vbeJrij \P(~ll, \yanrondt.lr
éell van 45 tot 50 hectaren, vier van 15 tot 20, t "ep tl \'an 10
tot 15, éPll \-all 9 tot 10, t\Vel' van 8 tot 9, vijf van 6 tot 7, t"'pe
vun 5 tot 6, t\\·~tl \-all 4 tot 5, Zt'\YPIl yan 3 tot 4: pn vijftÎPfl \eall
2 tot 3 hpctnr~n uitgepstrpkthpid. '!'OPIl \varPIl pr 48 paarden ~n
YPUIPllS, 2-1~ kOppPll hooru \'tlP, 45 kal \,prs, 11:l vjlrkl~ns, 60
gt'iten PIl 9 di\'rt"ll voor dt' slachting bP$tpllld. D{l mpprschpIl
en \VeiUl l1 hl·~l()f·g-pn -In ht'ctnrt'll J3 firt1ll; de lJosschen 21
hectaren 08 arèll.
Uit\\'ijz~n:; de landbou\"statistit~k van 1880 bpslaat de
bpbou\\'de opper\'lakte van Lptt~rhoutern 404 hectaren 04 nrPD,
\v~arollder 52 hectaren 13 arPll (nerrsch en \veide en nog slechts
5 hectaren 9i aren bosch. In de stallen \verden toen opgenomen: 51 paarden en veulen3, 355 hoorndieren, 169 verkens
en 176 geiten. In 6 korven \verden bijen gek\veekt.
Van een watermolen alhier is er reeds sprake in eene
charter "au 1252. De \vindmolen \yerd in 1520 door zekeren
Jan Phflet, met toestt.)[nlning van c!PIl allt van St.-PietèTs,
opgericht. De daarvoor te betalen yprgeldillg bedroeg 10
schellingen g'roote s jaars. Beding \vas, dat de prelaat van

ue

l

t

(1)

,A.6\"A:\ l..()i\.ERE~,

Cnal'tfs et dOCltlliellts de tnblJ(1ye de SI.-Pierre,

11, ftO.
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g'enleld sticht te allen tijde den nJolen llloeht afkoopen,
yolg'eJls prijzij, of als hij zelf eenell Inolen Vt~rlallgde op te
riclltell, Jan Phelet in dat geval den zijnen moe~t afbrekeu.
Gelijk in verscheidene g'enleeoten des Lands van "rans
bestaan er te Letterhoutem een g'root getal kloefkappers.
l)en I Januari 1895 had dr genleellte eelle bevolking "'all
1,160 zip)tlll.
De kPI"lll is \,·ord t g'evierd drn zondag lla den feestdag "au
St. Corllplius, of op dien dag zel~·en wanneer hij op eenell
zondag valt.

11.

LEH~ROERIGt: I:\RICHTI~G. -

BE~TCt:R. -

De heerlijkhpid
"'HU I.Jptterholltpln, gelf~gpn in hpt land vun nod~, beho(,rde
sC'(}prt dil XI[ " epu\\" nlis~l'llÎpn nnt~ ,"all \-rO~Ztjr.
aan de ~t....
Pit'tt'rsalJdij tp CJt'ut, \\"elkp pr uit dien hoofd~ door e~lleD lHllju \v en (',anp yollp 8chepPIlPIlPllbnn k fIt' dri(l gra1ien drs gert;lchts
II i top ft' l)( 1P .
In hpt elull-tprbopk del- gl"lnoPlnd() abdij, uitgl~g·~,en door
A VA~ LOKRHE:\, trpft 1l1Pll ('t'IlPll brÎ{lf aan, geschreren tuss~hell dpjaren 11:3~ l~nI159, \\"aarbij Goze~"ijn, abt \"an .-\.nchin,
u i t erkentpl1is yoor de zij DPll k loost(~rl i ng~n be,,·ezene d ienstp.n,
ten voorueele \"all het St.-Piet(lrssticht afstand doet van de
rechten, \\,,(,lke hem te Letterhouten1 nl0chteu to~komen (I).

(}) • Dom ino et amico in Christo carissimo S(igero) ,enerabili Dei
gratia abbati sancti Petri Gandensis, frater G(OS,,·jDUS' humilis A.quiciniensis cenobii minister et eiusdem loci çODyentus eternaln in Domino
snlutem. Gratias agimus sancte dilectiooi vestre quia in exhibitione
cnritatis, qU81n fratribns nostris in partibus ,estris commanentibus,
quociens ad vos dh"ertunt et oportunitas se ingerit, misericorditer impenditis. quantanl erga nos di1ectionem babeatis, satis e,",identer ostenditis.
Qunnlvis vos ad olnnia benignitatis ,·estre beneficia digna recompensa.
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,\raarop deze bezitting gesteund ,vas vonden \vij uiet aangeteekende
Zij nerzijd~ bezat de heer \yall Rode, uit hoofde zij Der
heerlij kheid, de voogdij over die van Letterhouteln, in welk
dorp hij, e\"eIials te Vlierzele, Bavegem en Gijzenzele, recht
bad op het derde deel van de boeten, welke er ge\\'ezen werden (I).
Op het laatste der XI VC en in het b~gi 11 der X Vl' eeu \v had
er tusschen den abt van St.-Pieters en den hoogbalju\v "all
,,\rlnunderen ~en zonderling rechtsgeding· plaats, het\"elk, als
111et de g'e~chiedellis dezes dorp~ in ,·eruulld staallde, hier
beknoptelijk dient bespro,ken te ~'orden. 1" olente vall I\:ortrijk,

tiolle respondere nequunlus, llOS taulen pro posse nostro ubsequii nostri
devotionelll, si nliqua se oportunitns ing-ereret. Yobi~ et "estris proltlJltissima alacritate i Inpender~ parati esseln U:-!. l)e c~tero (1 uia Il()bi~
Dlaudasti~, ut èa .,Ul! LU "Uia "est!"a, scilicet lIoltltl"Lll, cl:unnre solebulHu!'t
olllni deillreps clnillore sopito, '·estre ecclesie concederelnus si ea '"obis
aCt} uirere putuerit is, nos \"01 u 11 tate sinl u 1 et peti t ioni \·estre fratl)rne,
caritatis illtllitu~ CI)lll111Uni assensu obteillperentes. quitquid in prefata.
villa iuris haber~ \"illeharnur, benig'ne et aosllue ulla illlpostt!rllin reclaruat ione, eCf" lesiae sancti Petd, cui Deo a llctore proest is, co Ilc~dilnU9
et n9 ali4ua 1!llèrele tnolestia ab alilLllo deineeps lllo\'eatur, pre~entiuln
litterarulll testÎlnonio et sigilli nostri munÏlnento concessionem nostralU
confirmamu5. Valete. I
(A. 'i A:i LOK EREN, Chartes et dOCUlJlellts de fabbn!le de St. Piel're I, 136.)
(1)
Item ter causen vanden voors. lande ende heerlyckheyt ons
toecolllpt ende syn gheadvoyeort vande prochien ende heerlycheden van
Ylierzele, llaveghem ende Ghysele, toebehoorende uen tIe kercke ende
abdye yan ~t. Baefs, tot Ghent, ende van Letterhautein, toebehoorende
aen de nbdye "an St. Pieters, ooek in Ghenrlt. ende '...~elcke prochien
ende he~relyckheit hebben recht ter causeu '·001'8. yan thebl>eu ende
DeInen het derd~ \'ande boeten ende luisdauen, dieder g-heLeu ren, ende
daer is een advoye, dat men lnaeckt door ons ofte onsen bailliu ofte
synen luytenant vanden voors. lande van Rodes, die bewaert de landen
vande voors. kercken ende heerlyckheden ons recht ende de iuwoonders
ende onderdaenen vande voors. heerelyckheyt, toebetloorende aende
voors. kercken, ende die nbdyen moeten contribueren in alles met de
gODe vanden voors. lande ende heerelyckheyt ,·an Rodes, ende met haer
gaen in den kryg als het cas verheyscht .•
(l

(l./it het denolJtbrement der AeerliJkheid

val' Rodt.)
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vrou \\' Vfin ~J e11e en van Herseeu \v, \,"edu \re van Rij kaard vnll
Stp~lnnt,

had zich n:l1nelijk v~rrorderd den bnlju\\9 der abdij,
met llfilne Christofrèl ytln l~ûdtl, in de u,toef~lli llt:; zij ner be(llening', rnet ecuen stok, ~lagt'll toe te brengen, onl "oelk vel'g'rijp
zij voor vijftig- jaren uit de bezittingen der abdij. op verbeuring- harpr vuist, g-ebnlluen \verd.
1)00[- tusschenkoIllst harer bloed\"pr\vatlten liet de aLt yan
nt I)·Jtltt1rs zich
·
C.evell\\"el btl\\'~lr~u
de straf in te trèkk(1)} ' op
o
,\'oOl"\\"ttarde dat de yrou\\" vall )Iellp zich v~rbill(h·n zou den
balju\v \-an Lptterhoutem, \\"egells het hem aangedane lerd,
schadeloos te stellen; dat zij den aut eeu zilveren Lekken zou
aanbit'del1, versierd met hare beeltenis en lJare \\"apelJS, benevens de afbeelding halter vuist en een opschrift. ten ttleken
harer oIHler\\"prpillg'; uat zij daar(all uuyeu e~u~ sehilclerij zou
dOPIl y('r\OcHlrllig;PIl, yoorstt'llellrle c..lèll patroon \·an het kloost(-lr,
gt)ZptPIl iJl ()ellPll zptpl ~1l onlrillg',j \·all den prtllant eu t\vpe
zijllt)r 11lOllikllll, bpIH'vellR de ()rertrtleJ~tt.!r, in knit.)lplldp houding', 111pt baal' \\Oappnschild t'Ll IIp afb~t)l,lill ~' barlil' vuist,
\yaarondt-r P t 'll opschrift, ll~t fl#it \-enllt·ldt l1 d, aal l lIt·t\r~lk zij
zich had pliclltig' g'~ IJlaakt. Dt,ze sc:l1ilJt?rij Z(,lt lllt'll )lullg'eu
in de kerk vall L(ltt~rlloLlttllll.
!)t'z(' \"oor\\O
aul'delJ, hop str~!l~' el) '"tarll t· dt'l't'llll ook, \\"erdt'Jl dour dt ~ ,pro II \\' \·al1 ~jpllt' t!'ed\\"ll" uitg't1r f)èrJ . Ziehil1r
de be,,'oorJil.g"t.llj '"nu het up~ebri~'t dl')· ~ehildl"rij, zooals het
door dPll H bt dl'1l 2~ ~larll't 1:~~J:) \\'a~ \"a:-tö·fl~ t eld g:t)\rUrdpll :
Cl Je jolr,
l·(jleiltl~ ( .'orl,'oi."ielll!, tllleStit rail .1/elle, ballhlglte
t

a

h,'rReu Ilecrscepe ran ISt. ]>/.·è/ers bii (i/teild, rief/ign. jaer
up 'iiliile "'/lust, ou/dat ie liel' vors. Rfl'!tt'}l ~aill;u ran Lettelllout'1?Jt slouck, sine oj/ieie doeÎl(lc, ende Olil sillei' oJlicie Jcille, fJIle-ce dit
tatereel, ?netgaders aildere1l iileei' tetel'iilglle iil eeu iceliker glledi1tllenessell, der u'ratien., die 111iii/, heei'e rail JS'. Pieters tors., 1nzï in,
sill,e rallgkenesse Ilel;bende bi den o'Cerlererellilc ran den Bailliu
'Van Ac/st, als ballingll.e siinde, U'ledaell keelt, de tors. 1nesdaet
'Cerghe'CcJlde i~nde ?n.ille 1iuust ende ba?~ quite stellende int jaer
.11fCC'C:.l"C 1'7", in ,vittell, dondeltdaglle naest COiil1ilende te Lettel-

hutcl'
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Itoutent in de Itc1 lte offeren sal, daer eeu1{)clilte ende eJJtuzeriJzcer te
bliren ltallghende. »
4

Zes dagen na de overhandiging van bedoeld tafereel,
bepaaldelij k den 4 April 1396 (0. s), verscheen \-olente van
Kortrijk, vergezeld van hare schildknapen en vrou \\"elijke
dienstlieuen, onder welke één drager \vas van eene brandende
toorts,
in de abdijkerk en beleed er ootrnoedig' hare schuld,
,
d~n prelaat, ter uitboeting' der geplefg-de Inisclrij ,"en (pro
enOi'lJli .facto), hl)t van haar ge\·orJllrde kunstvoor\,'erp aanbiedende (0,
•
\\ras nu de abt van St.-Pieters in dl'Zl' zaak zijn recht
te buitl'n g'rg'aan, t:'ll bpstond t~r stoffe oln zij ne handelingen te bet\visten? Zekpr is h~t unt IIp procurpur-gl'nerul\l
van den Raad \"all \Tlaallf!t)ren , <lil' (lestij' us O'evl'stÎo'd
\"as
0
te Rijsel, zich ~l· mrdf:l bplnupidt Pil dat de prcalaat den
21 I~'ebruari 1401 door gezpg(lrn }{aad tp Aalst., \verwaal·ts hij
zich ht\g'e\"en ha(l oln zijne bpsli:;~illg' tp Ollttl'pkkpll aa11 de
b~'"0eg'dltl)id \"Ull Jltjt ParlPIuent \"all Parijs, \\'eg-tjlls 111isbruik
,all g'pzag' tot (lpnp bopt. \",Ul 200 HoIH'}S t'll in (I .. verllietig'ing
van elp be\\"uste schildt!rij Pil sehoh'l vproordl'l'ld \vt-·r<l.
Dt' abt \9an St.-Pit'tPl'S hitjld zich hierlllt)(le echt~r niet
geslagen, Xau\velijk~ \"as hpnl dit vonnis lJl)teekt)lld of, g~bruik
makl'nde '"all de hem sedert de nlaand Aug'ustus des vorig'pu
jaal·s door zijne Inedekloosterlillg'en verleende volmacht, beriep
hij zich op de hoogere rechtbank van Parijs, \velke den 12 Juni
1404 de uitspraak "un dPll Raad van \'laanderell te niet deed
en den abt in zijn Lpt\vist voorrt\cht handhaafde (~).
Een zestal jaren latf~r, den 25 April 1-110, had er eene
andere rechterlijke uitspnluk plaats ter gun~te der abdij: de
~

1

,

(1) Het. Latijnsch verslag- dezer boetedoening kOll1t voor in het
Gends CJlurterboekie van DIERICX, bi. 99.
\:!) Zie orer Ineer bijzonderheden nop~lls dit rechtsgeding de Charfes et docurJlellts de l'abba!le de Saint-Pierre, I, nl!)lnetle het yoormeld
(i('ud$ (.'}lartt'rboekje en de BiJdragt!tl tot de keilillS rail Itet oude strafrt!gt
t'n lïaendeJ'en, door J .·D. C."~~AEHT, bI. 6U·70.
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Raad vnn \71 an lld(lr~n yerk lnardp Ilanlelijk dat elp ba lj uw yan
Aalst g'eene hOt:lgenaanlde rechtslllacht mocht uitoef~nell op
het gronngebied van St.-Pieters te Letterhoutenl.
Het j aarlijksch ond~rzoek olntrent de nlisdaden en o\"ertreding'en ,\'prd \·oor de ing'ezetenen dezps dorps g'ehoudell te
Oostprzple, ten koste der St.-Baafsabdij.
Aall dit laatste sticht Lehoorde te

L~tterhout{Jln

illsgelijks
eene hpprlijkh~id, Inet 1131ne Bu} belle, of Bruesbeke. Dit goed,
naar hpt',·elk de abten van St.-Baafs tot op het laatste der
verledene eell\\' den titel vocrdl.)11 \·an !leerpIl van Lpttprhoutem,
,\Y8S vóór hen i II hpt bpzi t van Gr'ernard van Bt rlpg'pol die hrt,
g'rzanlrlllijk IIlpt zijllP pchtiSplloote I3patrix, dPll 13 .-\Ug:llstus
12:>2 aan St -J~aafs Yllrkocht, nletpt'lH~1l verklart'udp fr nall
schuldig' tt~ zijn prup 80111 \"an ] i j pond, VlnalllsLlle munt,
V;pt;:ells van cl., abdij oJ)tltl('ndp pPIlllillg·PIl, \\"plkp hij bt'loofcle
vüór 't jaar' tel Zllllt'll tPl"ug'g'P\"t..lll ' I :. In OI)Zt' g·p$chit'Jeni$ yall
l

t

~l ccl·lliyer:--i~ prf~ ~('lJtt's littl'rn~ illslJt·('turis,Gerardtl~,

fllilf';-;,rluluiJlUS
dl"\ Bprlp~hplll, et donlÏl1a Beatrix, fijns llXOI", salutelJl iu J)ominu :-I'llll'iterllrllTI. \'oyeri t uJlirt~rsitas \"e~tra CIllj).} Il()~ 1e;;Hituc veJll1idirllu~ p('cleSiL' ~allctj BaYc)llÎ~ (j:tlltlell~is allodiulll 1I0~lrlllll, iu parruchin dtl IIIf,'co
Houf/t('}i1, qtlod dieltur lIUI' ..,'('I"'I,',,, alrallltjlJP ju~'icialn et ha~~:IIH in
eodt'IH; redditu~,!ue ,"ig-inti dUarll!l1 Jit,rarUJH (lt sex ~o)iJûrul)J Flan-

drensitlln, ~t qUiClJllid juris habellllls, rntione dieti allotlii. in parrucllia
antedjctn, tal)} in pnrata pecullin~ sllig-ine, a\Oe1l3, fenu, rapûllibus,
releyiis et g-nlHnis, n1.> ipsa ecclc~ia in perpetuuln possi(IL'IHlos et Sill;;'ulis
annis percipiendos. Itelll r(~ddit1l8 tlO"elll 1ilJrarum :FlandrPllsÏlIl)), no\"eIU
eapOl1Uln, nO\·en1 galliuarulu, qllOS habuin1us in novem IJollariis terre .
in parrochin de HOllthenl sancti Livini. Iteln triginta coppos avene et tri·
ginta denarios, quos habuilllUS iJl eadeUl pnrrochia. Item quadr"dginta et
duossolidosnostriredditus,qui dicitur Veiler chinc Itenltrigentacoppos
ayene annui redditus, et trigenta cJenarios in loco qui dicitur Crappelleke.
Item redditus triginta denariorum in loco, qui diJitur OUicen:ele, eidem
ecclesie sirniliter pure veudidilnus ab ipsa ecclesia. in perpetuum possidendos. Prolnittentes, 'fide et juramento interpositis, et a nobis sine dolo,
vi, vel lnet.u, sed sponte, corporaliter prestitis, contra dictam \"enditionem per nos, ,,"el per nlios, non yp.nire, nec quicquilnl juris de cetero in
bonis predictis reclalnare ; sed concel1sum nostrum super premissis
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OUDE HOV te ME ELBEKE

I1

I1

Zoals men weet werden de oude hofsteden tijdens de middeleeuwen "hove" genoemd. Daardoor verstond men niet slechts de hoeve als gebouw doch het geheel van de hoeve met het land
dat erbij hoorde. In de bronnen die in het Latijn gesteld waren sprak men dan van een "mans-

uS" .
Mettertijd echter werd door "mansus" alleen nog het woonhuis met de bijgebouwen bedoeld.
Dit kwam doordat het land dat erbij hoorde vanaf de 1Ode eeuw verbrokkelde door verdeling
onder de erfgenamen. De benaming "mansus" of stede bleef toen behouden voor het deel
waarop het woonhuis stond.
In een cijnslijst van Krombrugge van 1281 werd aldus van "mansus" gesproken in de zin van
het deel waarop het woonhuis stond. Volgens die lijst diende een zekere Wilhout de Lembroch
o.m. jaarlijks 4 denieren te betalen aan de Sint-Pietersabdij : "de manso", voor zijn woonhuis.
Een andere, Balduinus Vondre, betaalde jaarlijks 2 schellingen en 2 hoeders: "de manso iuxta
capellam", en de erfgenamen van Joannes Textor betaalden jaarlijks 3 schellingen "de manso
iuxta Scaldam". (1)

De mansus iuxta capellam van Boudewijn Vondre bestaat nog steeds als het hof, de boerderij bij de Sint-Elooikapel. Beide bestonden dus reeds in 1281 ! De naam van de bezitter :
Vondre, is interessant: vondre = vonder = vondel = vlonder. Deze benamingen duiden alle
hetzelfde aan : een brugje, bestaand soms uit enkele planken, over een gracht of een beek.
Volgens een kaart van 1730 zou het brugje over de beek komend van Kwenenbos dichter bij
de kapel gelegen hebben dan nu (2). In elk geval moet men over dit brugje om naar de kapel te
gaan. Dit brugje werd in 1759 een gemetste brug toen men de Melsenbeek moderniseerde. Het
is duidelijk dat de familie die het hof bij die vlonder bewoonde ernaar genoemd is geworden.
Dit gebeurde lang voordien, toen nog namen ontstonden volgens geografische gegevens,
vermoedelijk lang voordat de kapel gebouwd werd.
De mansus van Without de Lembroch. Ooit bevond zich een uitgestrekt broek, gekend als
de "Lembroucken van Sint Pieters" tussen de Gaversesteenweg en de Scheldebocht waarvan
een restje nog bestaat als de ScheIderodeput. Dit broek is nu verdwenen dank aan de Melsenbeek, in 1759 aangelegd, die voor een betere afwatering zorgt. Op kaarten van 1668 en 1675
(3) staat dit broek getekend tussen de Meersstraat (Lange Weide) en de Staektegracht. Op de
kaart van 1668 zien wij dat daar een hoeve bestond bewoond door de weduwe van Pieter
Verhaeghen. Het is ongetwijfeld naar dit broek dat de familie "de Lembroch" (Van Leembroek) genoemd was. Blijkbaar was de hofstede langs de Gaversesteenweg in 1281 bezit van
Wilhout de Lembroch of Van Leembroek.
De mansus van Joannes Textor "iuxta Scaldam". Of de naam Textor (wever) moet begrepen worden als naam dan wel als beroep is onduidelijk. Wel duidelijk is dat zijn hofstede zich
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bevond voorbij die van Boudewijn Vondre aan de kapel: zij stond langs de Scheldebocht
(Sint-Elooisput), dus langs de Schelde: "iuxta Scaldam". Daar bevindt zich nog steeds een
hofstede, zij het zeer gemoderniseerd.
Het is bekend dat de tweeledige inrichting van de domeinen, bestaand uit een herenhof en de
ervan afhankelijke hove of mansi, teruggaat tot de 8ste/9de eeuw. De bewoner van een mansus
moest op bepaalde tijden in het jaar zijn heer gaan helpen bij de uitbating van diens herenhof.
Die verplichte karweien werden stilaan omgezet in leveringen in natura en in geld. Door de
verdeling onder hun erfgenamen werden de mansi of hove tenslotte verbrokkeld terwijl de
verplichting tot leveringen gespreid werd over die erfgenamen. De cijnslijst van 1281 getuigt
van die verbrokkeling en van die gedeelde leveringen. Men mag dus aannemen dat de drie
hiervoor besproken mansi ontstaan zijn in de 8ste/9de eeuw.
Bestonden die drie hofsteden reeds van voor de 8ste/9de eeuw, en werden zij toen ingeschakeld in het nieuwe systeem ? Zouden zij dan nederzettingen geweest zijn van de Germanen die
zich hier vestigden ?
In Merelbeke zij er inderdaad sporen van Germaanse nederzettingen. Daarvan getuigen de
oude benamingen eindigend op "gem", het Germaans haim, in onze taal doorlevend als heim
(heemwee), en als "hem" wat woonst betekent. Bekend is het toponiem Hukkelgem, wat
"woonst op de heuvel" betekende. Hukkelgem lag langs de vroegere Waterstraat (nu Fraterstraat). Bij dit hofwerd in later tijden een kasteel gebouwd, welk kasteel nu het Gemeentehuis
is. Er bestond nog een tweede woonst met die naam: volgens de kaart van 1665 lag Huykelen
in de Sallemeulenkouter, tegenaan de Sint-Elooistraat (4). In een bron van 1396 werd dit als
Hukelem aangeduid (5). Dit lag op de hoogste plaats in genoemde kouter. In 1396 bestond
zelfs een familie met die naam: een Jacob van Ukelem hield cijnsgrond van Claeys van Crombrugge (6). In het Renteboek van het O.L.V. hospitaal van Oudenaarde werd dit vernoemd als
de Stede Huekelgem (7).
Een andere Germaanse benaming was die van het "Cottem couterke" volgens de kaart van
1675 liggend bij en ten noorden van het kasteel van Van der Varent (= het vroegere abdijhof),
en volgens een kaart van 1785 "Schothem cauter" genoemd langs de Notelaarstraat en tussen
de Bergwegel en de Bergbosstraat (8).
Een andere Germaanse benaming zit verscholen in de SaIIemeulen, een molen die volgens de
kaart van 1665 zich bevond langs de straat die ernaar genoemd is, ter hoogte van de Wielewaalstraat. Vermoedelijk was dit een watermolen. Het woorddeel SalIe gaat terug op Sali,
zaal, een andere Germaanse benaming voor woonst die nog doorleeft in toponiemen eindigend
op zele, sele ...
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Wij komen terug bij de vraag of de drie hove waarvan wij hoger de ligging hebben bepaald,
Germaanse nederzettingen zouden geweest zijn. Dit was ongetwijfeld niet het geval, om de
eenvoudige reden dat, toen Sint Amandus en zijn volgelingen in de 7de/8ste eeuw een kerk
bouwden, zij daarvoor een andere plaats kozen, aan het andere uiteinde van de donk die als een
lichte terreinverhoging de Scheldemeersen overlangs in twee verdeelde. Zoals G.Berings heeft
aangetoond voor een aantal gemeenten in het Oudenaardse (9) werden de oudste kerken
gebouwd nabij een of meer nederzetting( en) die zich gevestigd had( den) bij een areaal dat
bebouwding gemakkelijk toeliet. Die arealen, die de eerste kouters waren, hadden veelal een
oppervlakte van 30 Ha. ongeveer. Verscheidene van die kouters bevonden zich in of bij het
Schelde- alluvium. Toen de kerk gebouwd werd bestond er meestal slechts een heel kleine
woonkern, een enkel familiaal bedrijf van waaruit de landbouwgrond op de kouter bewerkt
werd.
Dit lijkt duidelijk toepasbaar op Merelbeke : de vroegere kerk stond bij een hof dat aan het
noord-eind van de donk, waarop het landbouwland lag, gelegen was. Door de schenking van
Krombrugge aan de Sint-Pietersabdij in 964/966 kwam de donk grotendeels onder Krombrugge te liggen, maar nadat in 1396 dit gedeelte onder het beheer van het hof bij de kerk geplaatst
was, bedroeg de oppervlakte van dit geheel 38 b. en 73 roeden. Trekken wij die van het
eigenlijke hof ervan af, dan rest ca 26 bunder of ruim 30 Ha. (10).
Hier hebben wij dus de verklaring waarom de vroegere kerk op die plaats stond, waarvoor men
tot nog toe geen echte redenen kon bedenken. Dat zij de moederkerk was voor die van ScheIderode en van Bottelare toont aan dat de Germaanse nederzetting met haar kouter van ca. 30
Ha; aanzien werd als het bijzonderste punt in het groot domein dat beide lokaliteiten mee
omvatte. De kerken van Scheiderode en van Bottelare waren Sint- Maartenskerken, duidelijk
later dan die van Merelbeke door de heer van het domein opgericht. Sint-Martinus was zowat
de officiële patroonheilige van het Frankisch vorstenhuis, reden waarom heren van domeinen
diezelfde patroon kozen voor hun "eigenkerken".
Het hof bij de grote kouter is steeds bekend gebleven als de "Stede ter Hagen", en de oudst
bekende erop wonende familie als "Van der Hagen". Men weet dat de middeleeuwse kouters
afgeschermd werden tegen loslopende dieren met hagen erom heen. Dit verklaart die naamge-

.

ving.
Waarom dit hof niet het herenhof geworden is van het domein is niet direct te verklaren : de
teopassing van het tweeledig stelsel in de 8ste/9de eeuw, bijna onmiddellijk gepaard aan de
invallen der Noormannen en de oprichting van een castellum ertegen, de schenking van Krombrugge aan de abdij in 964/966, dit al bevat wellicht het antwoord op die vraag (11).
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Het is interessant aan te stippen dat, terwijl de vroegere kerk er verdwenen is, op de plaats van
de Stede ter Hagen nog steeds een landbouwbedrijf staat (19de eeuws) van waaruit dezelfde
grond als de eerste kouter in gebruik genomen wordt. Van op de Gaversesteenweg zien wij
dus nog steeds de eerste kouter van de Germanen voor ons liggen. Daar begon de geschiedenis
van Merelbeke.

K .G . VAN ACKER

Noten
I ~D .

1-

RAG. SP,

125

2-

RAG, Kaarten en Plans, 1092 en 520 (=kopie van 1092).

3-

RAG~

4-

RAG, Kaarten en Plans, 1190

5-

RAG, SP, Leenhof 3037 : Elisabeth van der Cameren, echtgenote van Claeys van Cronlbrugghe, verklaart

Kaarten en Plans~ 1090 (1668) en 523 (1675).

volgend leengoed te bezitten : " Int eerste den bosch, vivere ende theckine ligghende tusschen Hukelem an de
oest zide .... u. Het gegeven over een hek toont aan dat de kouter (Sallemeulenkouter) omheind \vas en de
toegang ertoe afgesloten met een hek.
6-

RAG, SP, Leenhof 3035.

7-

Oudenaarde, OCMW, Renteboek O.L . V . -hospitaaI~ f" 55vO : "ter stede die heet Huekelghem" .

8-

Univ. Bibl. , Kaart nr. 5.

9-

Berings, G. Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse. Oudenaarde~ 1989.

10-

- De Vos~ A . Inventaris der landbou\"'llachten .. ., or 1135 : verpachting van Ter Hagen in 1442.
- De Potter en Broeckaert ~ Geschiedenis van Merelbeke. Gent, 1867, blz. 18, noot 1 : de stede Ter
Hagen besloeg in 1375 : 5 bunders meers en 7 bunders land, samen 12 bunders.

11-

Zie daarover: KG. Van Acker, Oud Merelbeke voornamelijk tijdens de Middeleeu\\'en.
Tlveede en ge\vijzigde uitgave. Merelbeke, 1996.
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BES
TECHNISCHE STEEKKAART
BALEGEM (OOSTERZELE) II
Benaming: Klepmolen
Prov. Inv. : 4.07 C (arr.Gent, 11, blz.54)
Ligging

: Bottelweg 3, wijk Biennan in het zuiden van de gemeente.

Type

: Ronde stenen bergmolen.

Funktie

: Korenmolen.

Historische gegevens : De huidige molen dateert van 1889. Zij verving een staakmolen die
waarschijnlijk vele eeuwen oud was (1).

Eigenaar : Gemeente Oosterzele.
Uitbatingstoestand : De molen is gerestaureerd en maalt regelmatig.
Monumentenwetgeving : Beschermd bij KB van 27 september 1979.
Landschappelijke toestand: Door woningen in de onmiddellijke omgeving is er gehinderde
windvang. In ruimer verband is de omgeving nog behoorlijk.

Algemene toestand : In 1985 liep de restauratie van de molen ten einde. Er werd een grondige vernieuwing doorgevoerd. De molen is goed maalvaardig.

Staande werk: Dit is een eerder kleine molen met een inrijpoort aan de zuidoost kant van de
berg. Op de dam zijn er twee deuren in de noordzuid richting. De kap is typisch Oostvlaams.

Zij berust op 48 ijzeren en olmen rollen. Er is een gietijzeren kruilier.
Draaiende werk: Er werd een traditioneel opgehekt plaatstalen, gelast gevlucht aangebracht.
Er is een vrij kleine Van Aerschot askop. Op de begane grond is een haverbreker opgesteld. Er
zijn drie steenkoppels, twee met een overbrenging van 3,78 en één koppel met een overbrenging van 3,99. Het spoorwiel en de sterrewielen hebben kammen met fijne steek.
Er is een stalen hoepelvang, met een vangtrommel en een intrekluiwerk.

Besluit: De thans maalvaardig gerestaureerde molen is regelmatig in bedrijf, al dient met een
zekere verstoring van de windvang rekening gehouden te worden. Sinds 1985 draait de molen
de eerste en laatste zondag van de zomermaanden (mei tot augustus).
Uitleg wordt gegeven door de molenaar zelf
In 1991 verklaarde molenaar Willy Van Nevel het volgende :
"Tot voor enkele jaren maalde ik nog 1500 kg. graan per week voor enkele oude boeren uit de
15

Foto Giedo

omgeving. Nu ze gestorven zijn, is malen een louter toeristische attractie geworden. Je kan hier
nog zien hoe een boerenzak gerst met de grove molensteen tot "zwijnaarde" gemalen wordt,
dat is grof eten voor de dieren.
Naast het koppel Franse molenstenen heeft de Klepmolen ook twee koppels kleine - Engelse
en half-Engelse molenstenen voor het fijne werk. De drie koppels kunnen samen draaien, maar
voor een kleine molen valt dat wat zwaar uit."
(1) Staat reeds aangeduid op de kaart van Jacques Horenbault uit 15(9)6. (L.V.A.)
Bronnen:
- V.V.V. De Heerlijkheid Oosterzele
- Oostvlaams Molenbestand - Pau! Bauters - Cultureel Jaarboek.
- Dagblad De Gentenaar - Nieuwsblad
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KONINKLIJKE
KORFBALCLUB NEERLANDIA
Op 9 mei 1937 besloten een paar bestuursleden van de
"VERENIGING VAN NEDERLANDERS" de eerste steen

k.n.k.e.

te leggen van Neerlandia's verdere bestaan.
In het hotel THErv1IS voltrok zich de stichtingsvergadering
onder het voorzitterschap van de heer Schimmel.
De eerste training greep plaats op 14 juni 1937 onder leiding
van de heer G. Bruinjé.
Het bestuur bestond uit de heer Gerrit Mosterd, voorzitter,
mejuffer Ideler, secretaris, en de heer Pirn Wensma,
penningmeester.

De eerste wedstrijden werden gespeeld op het terrein van Ganda K.C . dat gelegen was op het
Oud-Koersveld te Sint-Amandsberg.
Op 13 november 1938 werd ons eerste eigen terrein ingehuldigd door de Consul van Nederland.
Onze eerste competitiewedstrijden betwistten we op een terrein dat gelegen was in de Jean
Jaurèslaan te Gentbrugge, met de kleedkamers in Café Luna, Brusselsesteenweg te Gentbrugge
(rechtover La Gantoise).
Op sportief vlak was er weinig om naar huis te schrijven : laatste plaats met 1 punt, 87 doelen
tegen en 2 voor. Inmiddels waren we met de kleedkamers verhuisd naar "La Tourelle" - hoek
Brusselsesteenweg - Vogelhoekstraat.
In het voorjaar van 1940 brak W.O. 11 uit en alle korfbalactiviteiten lagen gedurende maanden stil.
Pas op 15 september 1940 werd de competitie hervat.
In 1941 ging ons terrein aan de Jean Jaurèslaan verloren en werd het zoeken naar een nieuw
speelveld. Eindelijk vonden we wat we nodig hadden aan Melle-Vogelhoek met kleedkamers in
café" Arbeidmacht. "
Ook op administratief vlak trad een grote wijziging in. De "Vereniging van Nederlanders" was op
non-actief gegaan, de toenmalige statuten lieten te weinig uitbreiding toe en op voorstel van het
bestuur werden de statuten en reglementen volledig veranderd.
Op 23 november 1941 werd K.e. Neerlandia volledig onafhankelijk. In de zomer van 1942 werd
met succes gestart met het vormen van een jeugdploeg. Tevens hadden we in mei 1942 ons
vijfjarig bestaan gevierd met een toneelvoorstelling van "Henkie" en een "Bonte Avond" in de zaal
"Arbeidmacht.
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Door de veelvuldige bombardementen op Melle en Merelbeke waren we verplicht in het najaar
van 1943 ons terrein te verlaten. Een nieuw en prachtig speelveld werd gevonden op het
parochiaal sportterrein van Ledeberg.
Verscheidene jongeren werden opgeëist door de bezetter. Toch slaagden we er in stand te houden
en onze sportieve verplichtingen na te komen. Door de veelvuldige moordende VI
bombardementen op Antwerpen in de winter van 1944-45 kwam van een nationale competitie
weinig in huis en werd voor de zoveelste maal maar gewestelijk gespeeld. De competitie 1945-46
werd voor de eerste maal sinds 1939 weer landelijk ingericht.
In 1947 begon Neerlandia in zeer benarde omstandigheden aan een nieuw clubjaar. De
overblijvende leden dachten op zeker ogenblik er het bijltje te moeten bij neerleggen. Dankzij het
volharden van enkele leden zijn we die crisis gelukkig te boven gekomen. Ook op administratief
gebied ging alles plots veel beter, omdat eindelijk de goede oude clubgeest terug in de vereniging
heerste.
Het clubjaar 1948-49 was voor Neerlandia bloeiend. Spijtig verloren we wegens te hoge kosten
en door de invloed van de kerkelijke macht ons terrein in de Koestraat te Ledeberg (Korfbal was
een gemengde sport en de meisjes speelden met korte rokjes). We keerden dan maar terug naar
het terrein op de Jean Jaurèslaan te Gentbrugge, dat we reeds in 1941 in gebruik hadden. De
kleedkamer lag in het café HOEFSl\1ID op de hoek Jean Jaurèslaan-Brusselsesteenweg.
Op sportiefvlak verliepen de jaren met hoogten en laagten. Toch kon een 2e ploeg in lijn gebracht
worden.
Ondertussen hadden we door onteigening en verkaveling ons terrein verloren en waren we
verhuisd naar de Dracenastraat te Gent.
Het terrein aan de Dracenastraat werd in 1953 onzeker. Door onenigheid met de medegebruiker,
Aj ax Atletiek, en onder katholieke leiding, zagen we ons verplicht terug te verhuizen en we
trokken opnieuw naar de Koestraat te Ledeberg. Het clubjaar 1952-1953 kon voor de eerste maal
worden afgesloten met een positieve balans.
Op 26 december 1953 wordt Neerlandia in zware rouw gedompeld. Haar gewezen voorzitter en
leider, de heer Albert Verbruggen, sterft bij een auto-ongeval. Een donkere bladzijde verscheen
in ons gulden boek en menig lid verloor bijna de moed.
De heer Pim Wens ma nam het roer over.
1954-55 bracht voor Neerlandia wind in de zeilen. We behaalden onze eerste kampioenstitel en

wonnen tevens verscheidene tornooien. Ook onze sportuitrusting kreeg een nieuwe look . Ze werd
zoals ze nog steeds is een rode sport shirt met witte broek/rok en witte kousen.
Wegens diverse moeilijkheden op het terrein gingen we op 18 mei 1955 spelen in de Kouterstraat
te Gentbrugge met als kleedkamer de zaal van café "De Nieuwe Wandeling", uitgebaat door de
heer en mevrouw Raphaël Dequinnemaere, de huidige "pépé" van onze jeugd.
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Het veranderen van terrein bracht ons een flinke schaar nieuwe spelers~ spijtig genoeg verlieten
anderen ons. Neerlandia was herboren.
1956-57 : Twintig jaar Neerlandia' Wie had dat gedacht? Dat jaar was voor Neerlandia een jaar
waarin alles normaal verliep, wat voor ons dus winst betekende. Alleen was het gebrek aan
werkers de oorzaak dat wij stilstonden. Twee grote zaken kwamen naar voor : het Bal ter
gelegenheid van ons 20-jarig jubileum in de zaal "Bortolo" en een jubileumtomooi met niet minder
dan 17 twaalftallen. Neerlandia huldigde Wies Haeck, Johan en Willem (Pim) Wensma voor hun
20-jarig lidmaatschap en Jules Vercouillie voor zijn IS-jarig lidmaatschap.
Op 13 april 1958.greep op ons terrein de Nationale Jeugddag plaats, daaraan namen 41 ploegen
deel. Dit was enig in de Vlaamse kortbalgeschiedenis. Neerlandia toonde wat het kon.
Wij waren op goede weg' !
De volgende jaren zijn positief voor Neerlandia. Leden en Bestuur werken samen hand in hand in
het belang van de club.
1960-61 wordt een clubjaar met uiteenlopende gebeurtenissen.
De belangrijkste waren: de omvorming tot V.Z.W. en het bouwen van een eigen clubhuis. Dit
werd noodzakelijke aangezien onze lokaalhouders stopten met de uitbating van hun café. Diverse
leden gaven ons geld en de heren Valere Stragier en Eli Van Damme waren de ploegbazen van al
de leden die aan de bouw van ons clubhuis en onze kleedkamers hebben meewerkten. Ook werd
een tapbiljartmaatschappij Neerlandia en een spaarmaatschappij Neerlandia boven de doopvont
gehouden.
In mei 1962 grepen dan ook de festiviteiten plaats ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. Op
6 mei kregen we een ontvangst op het gemeentehuis van Gentbrugge en op 12 mei hadden in de nu spijtig genoeg verdwenen - feestzaal in de Kerkstraat de feestzitting en huldiging plaats.
De volgende jaren verliepen met ups en downs. Tranen wisselden af met gulle lachbuien. Vreugde
na verdriet.
De heer Willem Wensma gaf, na meer dan 20 jaar voorzitterschap, in 1973 de voorzittersfakkel
door aan Lucien De Pessemier. De aftredende voorzitter werd gevierd voor zijn jarenlange
onbaatzuchtige inzet ten voordele van de vereniging en het predikaat "Erevoorzitter" werd hem
aangeboden. De pas aangestelde voorzitter en zijn vernieuwde beheerraad kregen nog maar eens
met terreinproblemen te kampen. Geruchten staken de kop op dat ons terrein zou onteigend
worden. Na een onderhoud met de heer Van Belle, toenmalige burgemeester van Gentbrugge,
werden we gerustgesteld: "Gentbrugge zou voor een nieuwe locatie zorgen !"
Eind 1975 kregen we dan het officieel bericht dat ons terrein waarop ons speelveld en clubhuis
gelegen waren weldra zou verkaveld worden. Voor ons geen nood !! De afspraak met de
gemeenteraad van Gentbrugge lag nog in ons geheugen.
Spijtig genoeg kwam er van deze politieke beloften niets in huis. Wij stonden op straat. Een
bloeiende vereniging met meer dan 100 jeugdleden werd aan haar lot overgelaten.
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Dan trokken onze leden zelf maar op zoektocht en na een tip van de heer Philemon De Wilde,
vonden wij ons nieuw (huidig) terrein.
Wij verhuisden dus nogmaals. Wij gingen naar een terrein dat gelegen was naast het overbekende
café "Boer Janssens".
Nu nog een clubhuis zetten. Koppen bij elkander gestoken, vele leden gaven een renteloze lening,
plannen werden gemaakt, besproken en goedgekeurd. De werkers traden aan in een 3ploegensysteem. De werfleider was de heer Lucien Dequinnemaere. Alle leden spanden zich voor
de kar. De onvoorziene problemen werden van de kaart geveegd (en er waren er niet weinig!)
Neerlandia bouwde en bekostigde zelf haar clubhuis met sanitair blok. Daar waren we allen erg
fier op !!
Op 11 september 1976 greep dan de officiële opening plaats. Het toenmalige gemeentebestuur
onder het burgemeesterschap van de heer Van Belle schitterde door zijn afwezigheid. Enkel de
heer Van Ooteghem, senator, stak zijn hals uit voor ons, en daarvoor zijn we hem nog steeds
dankbaar en erkentelijk.
Neerlandia bloeide verder en werd na de fusie met Gent een begrip in de Gentse sportwereld.
Onze voorzitter, Lucien De Pessemier, werd op 17 december 1984 ondervoorzitter van de
Sportraad Gent en volgde op 9 november 1987 de heer Marcel Hanssens op als voorzitter van de
Deelsportraad Gentbrugge, die later fusioneerde met die van de deelgemeente Ledeberg.
Ook behaalden wij in 1986 de Trofee van Sportverdienste van de Stad Gent en mocht de heer
Wensma, die ons spijtig genoeg onlangs ontvallen is, in 1991 de Trofee voor verdienstelijkste
sportpromotor in ontvangst nemen.
In 1987 kregen we bij ons SO-jarig bestaan van het predikaat "Koninklijk" uit de handen van de
heer Balthazar, Gouverneur van Oost-Vlaanderen. En feesten deden we ook ter gelegenheid van
ons gouden jubileum. Een tentoonstelling in het Dienstencentrum, een academische zitting, een
feestmenu en een galabal met het orkest "Bobby Setter" in de Handelsbeurs op de Kouter, waren
de hoofdingrediënten van dat evenement.
Ook op sportiefvlak bleven we niet ten achter. Wie heeft nog niet gehoord van onze tweejaarlijkse
Internationale Sportweek in Juni ?
Wij zijn nog steeds gehuisvest in de Boer Janssensstraat en hopen er, zelfs na het "Gentbruggse
Meersen"-project, nog lang te kunnen blijven,
Voor het ogenblik hebben we ongeveer 150 spelende leden en komen in competitie met 5
seniorenploegen en evenveel jeugdteams.
Wij bereiden nu reeds onze volgend jaar geplande 60ste verjaardag voor.
Lucien DE PESSEMIER
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In samenwerking met Jo WENSMA
en Jules VERCOUILLIE

K'ORFBAL
CLUB

ZELFKLEVER UIT 1974

ZELFKLEVER UIT 1987
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ENKELE GEGEVENS OVER DE NATIONALE MILITIE
van 1816 en 1820
m.b.t. het werkgebied van "Het Land van Rode".

Enige historische toelichting betreffende het artikel van de heer E.L. SCHEPENS.
- Oostenrijks - Spaans bewind : conscriptie = loting of lichting voor militaire

dienst, onbekend.
Het rekruteren gebeurde op vrijwillige basis, een soort van legioensoldaten dus.
- Franse Republiek: conscriptie werd hier ingevoerd bij wet van 17 fructidor

jaar VI - (3.9. 1798) waardoor alle jonge mannen tussen 20 en 25 jaar als militair
werden aanzien.
Het waren de respectievelijke gemeentebesturen die de opdracht kregen zo'n conscriptielijst op te maken. Er bestond toen wel een actief en reserve leger.
Na de eenmaking der Nederlanden (na de Slag van Waterloo) bleef spijts alle verzet
deze Franse wet in voege, dus zowel onder het Nederlands als Belgisch Bestuur.
Dit lotelingssysteem bleef bewaard tot in 1909 !
Daarna kwam de persoonlijke dienstplicht .... .enz . ... .enz.
Als vrijwilligers hebben Vlamingen natuurlijk in vele legers gediend, maar dit is hier
niet ter zake.
Bij een bezoek aan de Gentse rommelmarkt op een vroege zaterdagmorgen vond ik
tussen - op het eerste gezicht - een hoop waardeloze papieren een samengevouwen
bundel documenten, die wellicht aan het "berekend" oog van de brocanteur ontsnapten.
Na aankoop - voor de prijs van pakweg 5 pintjes - vroeg ik naar de herkomst van de
uitgestelde waar. Het betrof een tweetal opruimingen, na een sterfgeval, in Gent. De
namen kon hij niet mededelen.
Na inzage kon worden geconstateerd dat de bundel betrekking had op de nationale
militie van 1816 en 1820 en meer bepaald in verband met het arrondissement Dendermonde.
DE NATIONALE MILITIE VAN 1816

Volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 1816 en de instructies van de Minister
van Binnenlandse Zaken van 31 oktober en de ambtelijke mededeling van 11 november,
diende het arrondissement 378 manschappen te leveren. Op een volgend blad werd het
aantal te leveren manschappen per militiekanton bekend gemaakt. Voor het werkgebied
van "Het Land van Rode" ontbreken uiteraard deze gegevens. De daarop, logisch,
volgende bladen met de al dan niet op te komen personen staken niet in de bundel.
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DE NATIONALE MILITIE VAN 1820

Hier ontbreekt het blad met de vermelding van het Koninklijk Besluit, de instructies en
de ambtelijke mededelingen. Het blad met de opsomming van de militiekantons van het
arrondissement Dendermonde is bewaard gebleven, samen met de bladen met de namen
van de personen die in aanmerking kwamen voor deze militie (bladen genummerd van 2
tot 20, en een laatste half blad niet genummerd). De namen hebben betrekking op de
toenmalige provincie Oost-Vlaanderen.
De militie van 1820 heeft, voor de zuidelijke provincies, betrekking op de Nationale
Infanterie:
- 15e afdeling, bataillons I, 2, 3 en depot
- 16e afdeling, bataillons 1, 2, 3 en depot
- 17e afdeling, bataillons 1, 2, 3 en depot
en op de Veldartillerie, bataillons 2 en 4.
Voor "Het Land van Rode" heb ik de namen eruit gelicht en som ik deze per (deel)
gemeente op met de vermelding van de eenheid waarin zij werden ondergebracht.
Gebruikte afkortingen :

N .l .: Nationale Infanterie
V .A. : Veldartillerie

afd . : afdeling
bat. : bataillon
( 1) : moet opkomen
(2) : moet niet opkomen.

Naam
BALEGEM
Vercruijsse Pieter-Joseph
Sertan Pieter-Joseph
De Camp Pieter
De Ronne Jan-Baptiste
Uijterhaege Pieter-Andries
De Clercq jan-Baptiste
Houdaert Pieter-Francis
Immegeers Jan-Baptiste
Bauwens Piet er
Van Herreweghe Jan-Baptiste
Mortier Jan-Baptiste
Le Jeune Jan-Fr.
Vlaminck Jan-Baptiste
Van de Velde E.
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Lichting

Eenheid

1816
1818
1816
1816
1818

N.1. afd . 16 bat. 1
Idem
N.l . afd. 16 bat. 2
Idem
Idem
N.l . afd. 16 depot
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
N.1. afd. 17 bat. 1
N.l. afd. 17 bat. 2
Idem

1817

1817
1817
1817
1817
1818
1819
1819
1819

Bemerking

(1)
(2)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)

BAVEGEM
De Pape Jan-Baptiste
Maes Florentinus
De Moor O.

1818
1818
1816

N.l. afd. 16 bat. 3
Idem
N.l. afd. 17 bat. 2

(2)
(2)
(1)

BEERLEGEM
Pede Karel-Lodewijk

1818

N.1. afd. 16 bat. 2

(2)

BOTTELARE
De Cleene Hubertus
Heldemeert Pieter

1816
1817

N.l. afd. 16 bat. 2
N.l. afd. 16 depot

(1)
(1)

18]6
1816
1819
1818

N.l. afd. 16 bat. 2
Idem
N.l. afd. 16 depot
N.1. afd. 17 bat. 2
Idem

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

1816
1816
1816
1817
1817

N.1. afd. 16
Idem
N.1. afd. 16
N.l. afd. 16
N.l. afd. 17

bat. 3
depot
bat. 2

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

LANDSKOUTER
De Grave Jan-Baptiste
Liede Charles

1817
1818

N.1. afd. 16 depot
N.l. afd. 17 bat. 2

(1)
(1)

LETTERHOUTEM
De Troyer Jan-Baptiste
Tavernier Augustinus

1816
1817

N.1. afd. 16 depot
N.l. afd. 17 depot

(1)
(1)

l\1ELLE
Bekaert Karel
De Moerloze Pieter
De Mey Karel
Van Mulders Judocus-Joseph
Van der Cruijsse Livinus
Van den Hove Dominicus
Van den Oostende 1.-B.
Piens Karel
Willems J.-B.
Glorieux Karel

1816
1816
1818
1819
1817
1817
1818
1818
1816
1818

N.l. afd. 16
Idem
N.l. afd. 16
Idem
N.l. afd. 16
Idem
N.l. afd. 17
N.l. afd. 17
Idem
N.I. afd. 17

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(I)
(1)
(2)
(1)
(1)

GENTBRUGGE
Hosten Jan-Baptiste
De Vos Jan
Beeckman Pieter-Joseph
De Smet G.
Colman J.
GIJZENZELE
Beeckman Francise
D'Hondt Jan
Leeman Willem
Van der Meyden Karel
Van Malder A.

1817

bat. 2

GONTRODE
Nihil

bat. 2
bat. 3
depot
bat. 2
bat. 3
depot
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l\1ELSEN
Haeck Jan- Baptiste
De Keyzer Jan
Van den Meerschhout M.
Pauwels A.
Van Poucke A.

1816
1816
1819
1817
1819

N.1. afd. 16 bat. 2
N.l. afd. 17 bat. 1
Idem
N.l. afd. 17 bat. 2
Idem

(1)
(1)
(1)

MOORTZELE
Uittersprot Leoinardus

1818

N.l. afd. 16 bat. 3

(2)

Lagaert Jan-Baptiste
Den Haese Jan-Baptiste
Baudewijns Karel-Lodewijk
Volkaert P.
Heysveld L.
De Mulder A.

1816
1816
1817
1818
1818
1819

N.l.
N.1.
N.l.
N.l.

afd. 16 bat. 1
afd. 16 bat. 2
afd. 16 depot
afd. 17 bat. 2
Idem
N.1. afd. 17 bat. 3

(1)
(1)
(1)

OOSTERZELE
Mariens Jan-Francies
Van de Velde Hendrik
De Mulder Livinus
Lenssens Romanus
Van Waahemberge lodewijk
Broekenier Hendrik
De Rook J.-B.
Puysters B.
Verstuyft T.
Coolens C.L.
Brouckaert P.
Certyn J.-B.

1817
1816
1816
1817
1817
1819
1818
1818
1818
1818
1818
1819

N.1. afd. 15 bat.
N.l. afd. 16 bat.
Idem
Idem
Idem
N.l. afd. 17 bat.
N.1. afd. 17 bat.
Idem
Idem
Idem
Idem
N.1. afd. 17 bat.

1
2

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

1
2

(2)

SCHELDERODE
Roan Dionysius
Helderweirdt Donatus
De Vogelaere Francies
Venneman Francies
De Regge Lodewijk

1816
1817
1817
1819
1819

N.1.
N.l.
N.l.
N.l.
N.l.

16 bat. 1
16 bat. 2
16 depot
17 bat. 1
17 bat. 3

(2)

SCHELDEWINDEKE
Doolaege Pieter-Francies
Vermeulen Pieter-Livinus
Fiers Joseph
Fouquet Pieter-Jan
Hermiet C.
Doyvaert Augustinus

1816
1816
1816
1817
1818
1818

N.l. afd. 16 bat. 2
Idem
Idem
N.1. afd. 16 bat. 3
N.l. afd. 17 bat. 2
N.1. afd. 17 depot

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)

MUNTE

26

afd.
afd.
afd.
afd.
afd.

3

(2)
(1)
(1)

(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)

(1)
(1)
(1)
(2)

L
VIERZELE

De Smet Pieter-Francies
Oudaert Pieter-Jan
Elaud Dionat
Rottiers Karel
Van den Keer Constantinus
Baeten Pieter-Livinus
Van Leuwen Bernardus

1819

N.l. afd. 15 bat. 3

(1)

1819
1818

De Cock C.
Craeuw P.-Jan
Herregodts Joseph
Verhaegen P.-Fr.

1817
1817

Idem
N.l. afd. 16 bat. 3
Idem
N.l. afd. 17 bat. 1
Idem
Idem
N.1. afd. 17 bat. 3

(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

1818
1816
1816
1816

1817
1817

N.l. afd. 17 depot

Idem
Idem

N.B. De schrijfwijze van de familienamen werd behouden zoals ze voorkomen op de
bladen.

Nationale Militie onder Nederlands bewind (1809)

Erik L. SCHEPENS
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Ze doen het
de meest gehoorde uÎtl.,ting tiJtlclls de volks ..
vergadering over de herwaar<kring val1 de Gonde- en
Molcnbeckvc1l1cl aan ue Melse Kouterslag. Een ware
volks(oc!oop beleefde het
inilinl ier niet, maar cultuurschepen Oscar De BiKker
mocht bij de inwandding
van het Gondcpad toch zowat tweehonderd geïnteresOl

seerden op sleeptouw nemen. Bij de voorstclJing van
hel Gondebcekval1ci-project
was dit aantal mnk uitgedund. De kou en de snijdende wind waaraan daaraan
debet. Wal de sprekers cr
voorstelden, was voor de
meesten echter hartverwarmend .
De Gontlc- en hclar zijbeken, de
Molen- cn DI iesbcck hebbcn een
bedroevende waterkwaliteit omdat nog tllJe afvalwater rechlSI reeks in de beek wordt geloosd.
De ' Vlaamse overheid wilde de
vallei saneren met collectoren en
ecn zuiveringsstation ilan de
monding te Mcllc in de Zeeschclde. ViswaterkwahlciL was de
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bll.W;r'J ,'l/l.'}.. ~çl)H~r ~q n~J~~rJijke
ijkdommqJl,.v;m.. hSJ ,"flllhig~l>ied
le veel vernielen en bovendien
geen oplossing bieden voor de
overstromingen in de vallei, vond Het Gondepad werd onder grote belangstelling ingestapt.
milieuvereniging Miecoc. Zij ,
. \ ~
1
vond steun bij de gcmeentcbcslu- vallei. Voor hct{.provinciebcstlJur stapel.
ren uit hel stroomgebied: Melle, . is de Gondebeckvallei een test- Mellc nok geld uit VHnr de ('.'11'
Merclbckc en Oostende en het case en ecn proefproject van inle- leg van kleine I,HHlsch.lP\l·kllll'llprovincicbcslUur.
Binnen de graal walerbehccr. Concreet in- len en investeerde ill de ft'{: re.,stuurgroep
Gondebcekvalld veslccrde de provincie in een pro- lieve onlsluiting van de Ktllvcr·
zochten zij samen naar milieu- jcet van milieuvriendelijk oever- hage en de Koulersla~. Ikl Uil'U vriendelijker alternatieven.
beheer aan de Kastcelstraat in wc Gondepad is c!aJfv.1Il h... 1
Moon~cle en kochl 7.C enkele per· mecSl rcecnlc voC)rhcdd . Vue "1'
Maatregelen
celen vochtig hooilànd als ber- liel het gcmccnlel>csi uur Vom Ik
gingsgebied voor overslrornin: Gondcbeckvalld ren mini ·GNOI'
Nu, lwee jaar later, heeft ieder gen. Nieuwe projecten, onder opmaken. De mina- el1 Ik ~~...
op zjjn maaICf(~gclen genomen meer voor hcrmcandering van meenteraad moeten 7.irh ltl('fCwcr
voor eell herwaardering va n de een stuk van de. beek. slaan op nog uils))reken .

"l.

Ufob/-l'76

j--vr-

Mcrelbcke liel voor ,zijn Driesheckvilllei een groen ' bpa opmahn en denkt aan de bouw van
kkinc;chalige wlIlcrzuiveringsinsl.,llalÎcs in MunlC. In het nog
gOl'd IC keuren GNOP zijn specifieke henvilardcringsactics voor
dl' \'al1ci voorzien.
Dl' diverse inilialie\.'en slemden
de VI.1alllSC Milirumaatschappij
(VMM) lot nadenken. Zij liet
AqUilrin voor de vallei Cl'l1 miIkmlUdie maken. waarin <:('ono·

mische rcndabiJilcit en ecologische herwaardering worden vergeleken. Ze Iijkl ervan ovcTluigd
dal collcclorcn niel alleen7.aligmakend zijn.
Goed nÎCuws. vond hel aanwezige publiek. dal hieraan wcini~
(oe Ic voegen had. zich de aangeboden borrc1 liet smaken en 11lI~
vlug eens langsliep bij de ko<:nr
ridder uil hel Land van Rho4k
dat de dric gemeenten geschil... lkundig lJindl. 1/\ VD)
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Oud-Poperingnaar Adriaen inventariseert gebruiken in volksdevotie
morfe beelden - houten, wassen ~lig frank.
kende
of metalen afbeeldingen van Onze-Heer-Boompje
Poperinge
vooral
een
grote
devotie
op
Goede
, menselijke ledematen - als om
dieren en planten. Vroc~er zag je Vrijdag. Gelovigen brachten lintVroeger offerden gelovigen bij ziekte of grote nood
die eX-VOlO'S in elk bedevaarts- .~ s mee, die in aanraking geko·
wassen beeldjes, of ex-vato's, aan een heilige. Dat
oord. Nu bestaat het gebruik in 'llen waren met zieken. Ze bonWest-Vlaanderen nog in Ramsgebruik stierf op veel plaatsen, waaronder de
Sint-Janskerk in Poperinge, een stille dood. Toch zijn kapelle, E]verdinge, Kortrijk.
MeuJebeke, Dadi2ele en lzenbcrer uitzonderingen. Waskaarsen fabriek Bouckaen uit
gen, aJdus Adriaen.
door Bart WEM AER

Ieper levert nog altijd ex -voto' s in heel Vlaanderen,
maar ook in Elverdinge of Izenberge. Vanavond
spreekt oud -Poperingenaar lvlark AdriaeÏ1 over deze
boeiende volkskundige relicten.

9

den die linljes aan de kapel of de
boom vast, in de hoop de ziekte
daar te houden. Devotie en kermis gingen altijd hand in hand.
Bij de kapel stond vroeger op
Goede Vrijdag een kermismolen.

En een oud Poperings gezegde
egr: ..Met twee gaan dienen
naar Sint-Job (in Vlamertinge),
is met drieën terugkerenI"

avond om 20 uur in zaal Palace
over Wassen ex-voto's in de
Westhoek", een organisatie van
heemkring Aan de Schreve. leden betalen 100 fr.. anderen
• Mark Adriaen spreekt van- 150 fr.
Ol

ntjes

De volkskundige speurde naar
de herkomst en de productie-ateliers. Zo was er de kaarsen gieterij
Dezlllle, die van Houtem naar Poperinge verhuisde en LOl de jaren
VIjftig ex-voto's goot in tinnen of
gipsen vormen. Of de waskaarsen· en bougicfabriek Van Acker
uit leper, halfweg de jaren zestig
overgenomen door Bouckaert in
de Elverdingestraar, dat nu het
Vlaamse monopolie van de ex-vo10'S heeft De producenten haalden hun motieven en afbeeldingen van grafstenen, poppen en
volksprentjes. Zulke ex-vOlO'S
waren helemaal niet duur. Toen

in opdracht van de Bond van
West-Vlaamse Volkskundigen in
995 een studie over de productie-aleliers van wassen ex-voto·s
in West-Vlaanderen. Over enkele
maanden verschijnt zo'n studie
over Oost-Vlaanderen.
Ex-voto's werden en worden om
drie redenen opgehangen of ritueel geofferd: als dankoffer, als
prevenrieve maatregel of curatief,
dat wil zeggen om te genezen van
een bepaalde ziekte of pLaag. In
ruil voor ~'n ex-voto (letterlijk
de medisch-sociale wetenschap· "uit gelofte"} vraagt de offeraar
de traditie in Poperinge opdroogpen en het 7.iekenhuisbdcid. Na een gunst van de heilige.
jaren opzockingswerk schreef hij "Het gaat zowel om antropo- de. kostte zo'n wassen beeldje

"EX-VOlO'S beSlaan al duizenden
jaren. Ierse monniken kerstenden
onze streken en integreerden de
Keltische gebruiken in hel christendom. Ex·voto"s refereren aan
een oud magisch voLksgeloof en
begonnen me daardoor te boeien.
Op zjjn sterfbed, vijfentwintig
jaar geleden, vroeg mijn vader
Femand me dit volkse gebruik te
bestuderen. Hijzelf had net een
tekst geschreven over de ex -volO'S van de Sint-Janskerk", verlelt Mark Adriaen~ Licentiaat in

'

::(;"~'.

.

POPERINGE:';" Mark Addaen over. Zij baatte eensnoepWüt: . varken en konijn, )n 1971 hin
; kon de restanten van de voor· kcltje uit in de Bruggestraat. Na ..gen de laatste drie ex-voto's aan
raad e)l~vot()' $ ,ln ,Poperinge in h.aar dood werd, de winkel in. een lijst in de Slnt-Janskerk.
1972 opkopeJl= "I~ ~e jaten vijf- 1971 afgebroken en verhujsde , Die ; lijst hing oorspronkelijk

N

\0

. tig verkOcht de fanillle l.ermytte
" ex-voto's in het >~eltje in de
Sint "Janskruisstraat, rechtte. genover de Calvarie, tussen 't
Kantie:ntje cn een schoenenzaak. Op het einde van de jaren
zestig nam ,Maaike van de runne', Maria Lcmahleu, de handel

de stock ex·voto's naar de V{e~t rechttegenover het altaar van
vaartwinkel van lngclaere op'~de Onze-1Jeve-Vrouw van SintPaardenmarkt."
" "'; ;; '" Jan, verhuisde later naar de
"Ik: kon er de laatste ex-voto's biechtstoel VOOr de vreemde
kopen: jongens en meiSjes, ar- biechtvader en verdween uiteinmtn, een been. een k1nderbe~ deJijk ujt de kerk" ,.aldus AdriaeeQ. kinderhQOfd~ een voet, een en.
hart, een' paard. koe, schaap, '!":'\~:.~ 'r< .:,,~~ ?~~.~.~~~~ (BWF)

t··~ · ._--~-
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Mark Adriaen was blij verrast nog vier ex-voto's aan te treffen in de kapel bij Onze-Heer-Soompje. De voorwerpen zijn ooit gekocht bij de paters
J.'ê'ssionisten in Kortnjk.

hH h,.tfoSfAfisel) b,Idu21J
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11, (jondebeek4!)olenbeek

Een hydrografisch bekken is een gebied waarin water op natuurlijke wijze wordt afgevoerd naar de monding van
een hoofdwaterloop. Op de voorpagina van dit informatieblad is de grens van het bekken van de GondebeekMolenbeek weergegeven door een dikke lijn. De fijne horizontale lijntjes zijn de zijbeken. De verticale centrale
tijn is de hoofdwaterloop," de Gondebee~ van de monding in de Schelde aan hèt College in Melle tot Gontrode.
of de Molenbeek, van Gontrode tot de bronnen in Balegem. De totale lengte bedraagt 14 kilometer. over deze
afstand is er een verval van ongeveer 60 meter.
stuurgroep (jondebeekvRlte1

Op 2Ó maart 1994 werd in het brongebied van Balegem de stuurgroep Gondebeekvallei 'geïnstalleerd als bindend
element tussen het Vlaamse, Oostvlaamse en lokale beleid van MelJe, Merelbeke en Oosterzele. de
wetenschappers, de administraties en de gemeentelijke milieuraden. Door gestructureerd overleg wordt gestreefd
naar behoud en verbetering van de kwaliteiten van het hydrografisch bekken.
IfotrtsteU,neen

• streven naar gezond, leefbaar en visrijk water door ervoor te zorgen dat er minder water wordt
vervuild en de afvalwaters gezuiverd in de beek komen
• behouden van een meanderende beek en natuurlijke oevers voor een betere waterzuivering en aJs
schuilplaats voor organismen
• instandhouden van leefbare ën milieubewuste landbouw in het kader van he't behoud van
landschaps .. en natuurwaarden
• respecteren van de natuurlijke overstromingsgebieden aIs bufferzones door de bescherming van de
bebouwde gedeelten
• streven naar veiJige verbindingen voor alle organismen, wandelaars en fietsers
Om deze doelstellingen te realiseren voorziet de overheid in een aantal concrete maatregelen; van de
zuivering van" afvalwater tot de introductie van landschapse en natuurontwikkeling met recreatief
medegebruik.
insprAAk

Eén van de belangrijkste algemene doelstellingen van de stuurgroep is de bevolking te infl)cmeren.
Vandaar dat er naast de stuurgroepvergaderingen jaarlijks een algemene vergadering plaatsvindt voor
alle vertegenwoordigers van de adviesraden en de gemeenteraadsleden. De volksvergadering van 23
juni past eveneens in dit kader; alle bewoners van het bekkengebied binnen het Land van Rhode
worden . door ondergetekenden persoonlijk uitgenodigd. Zo kan u als inwoner vragen stellen en
voostellen aanbrengen die bijdragen tot de realisatie van een ruimer doelstellingenkader.
,

in de hoop

"

ti

,te mogen ontmoeten, tekenen wij met de meeste hoogachting, . . .

namens de stuurgroep
de~, ','
deseClebtis,
.-,
I .. ....
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OPENING GONDEPAD ZO DAG 23 JUNI 1996

Daar onze secretaris heel graag van de natuur houdt, waren we met de auto zowel te vroeg als
op de verkeerde plaats, wat ons gelegenheid gaf (nogmaals) te genieten van deze historische
omgeving, maar daar verder meer over.
Welke de drijfveer en motieven van deze Volksraadpleging waren, kan men in de bijlagen lezen
en waar wij als heemkundigen natuurlijk volledig achterstaan.
Uiteindelijk geraakten we toch aan het "Ovenveld" en konden wij onze stand beginnen uitstallen. Rondom stelden zich o.a. een kunstsmid uit Oosterzele op, een keramiekbakster uit Melle,
een dichteres eveneens uit Melle en de stand V.V.V. Oosterzele, gecombineerd met de stand
van de stokerij Van Damme uit Balegem. Daar zowel de secretaris als ikzelf geheelonthouders
zijn, viel het ons zwaar enkele druppels te nuttigen (zie foto).
Spelbreker en oorzaak was het gure weer. Eenzaam (met twee en de rest rond ons) trotseerden
beide bestuursleden de snijdende wind en striemende regen !
Voor Werner, onze secretaris, was er een regenscherm. Voor mijzelf voldeed zowel de pothelm als ridderuitrusting (zie foto). Niettemin was het fris aan de benen.
Organisatorisch was er flink wat fout. We zagen wel de wandelaars vertrekken na een toespraak die voor ons onhoorbaar was wegens de té grote afstand, maar buiten één persfotograaf
kwam niemand informatie inwinnen betreffende zowel onze als de andere standen.
Ook in de persmap werden niet alle medewerkers vernoemd ! Een les voor de toekomst ?
Sporadisch kwam nu en dan eens een verloren bezoeker aan de respectievelijke stands, maar
verder was het één en al ellende en vooral kou ,
Wij stonden zowat een tweehonderdtal meter van de spoorwegberm verwijderd, dus eigenlijk
niet ver van de voormalige versterkte woning van de heren van Rode en Melle !
Aangenaam was wel de volksmuziek gebracht door muziekgroep TOERMALIJN met of
zonder ( schaarse) toehoorders.
Aan de receptie konden ook de standhouders niet deelnemen, daar deze te ver van de plaats
waar zij zich bevonden doorging !
Langzaam traag kwamen toen enkele moedige geïnteresseerden het weer trotseren om zich
naar onze stand te begeven en daar een heerlijke "Land van Rode" wijn te kopen. Ook onze
prentkaarten en speciale tijdschriftnummers kenden succes. Eens de receptie voorbij en er op
een honderdtal meter van ons, ettelijke toespraken werden gehouden, kwam de toeloop
eindelijk tot belangstelling
Al bij al viel het toen allemaal nog goed mee en vooral de gratische druppels (drie soorten)
31

brachten de moed erin! Ook werden wij bezocht door onze bloedeigen voorzitter.
Het werd tenslotte dan toch een vruchtbare (?) dag en werden wij naar het einde toe bijna
overrompeld !
Dank aan Christine en Jan en tot de volgende maal.

y olande de Courtroisin hebben we helaas niet gezien, noch haar kasteel, daar beiden reeds
zéééér lang verdwenen zijn.
Giedo HAUDENHUYSE

DE STAND WORDT BEWAAKT DOOR DE SECRETARIS ..

32

... DE ONDERVOORZITTER IN GROOT ORNAAT ...

TERWIJL EERSTGEMELDE DE KWALITEIT CONTROLEERT!
33
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KLEINE MONUMENTEN EN GEDENKPLATEN
in het LAND van RODE

SINT ANTON US PAROCH EKERK te GE TBRUGGE
I1

11

Bij de bombardementen op zondag 5 september 1943 door de geallieerden (zie Tijdschrift nr. 94) vielen in de wijken Kappelestraat, Van Houttestraat, Vredestraat en St Jozefgesticht,
méér dan 30 doden.
Bij deze raid werden zowel de kapel als het huis van de broeders ernstig beschadigd en werd
een broeder gedood. Ter nagedachtenis aan dit vreselijk gebeuren werd zowel een gedenkplaat

als Christuskruis opgericht.
De tekst op de gedenkplaat luidt :

"Dit kruis werd opgericht als droevig en hoopvol aandenken der slachtoffers gevallen op St
Antoniuswijk bij de luchtaanval van 5 sept. 1943 . Bid voor de zielen."
Onderaan het kruis zelf (zie foto) liggen brokstukken van de verwoeste gebouwen opgestapeld
als eeuwig aandenken.
Giedo HAUDENHUYSE

Foto Giedo
Bron : Gentbrugge, acht eeuwen geschiedenis en mondelinge mededeling.
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Dinsdag 30 april 1996 GW

Gentbrugge
KLASGENOTEN - Enkele
ex-klasgenoten die in 1941 in
het derde jaar van de Broederschool Louis Van Houttestraat
zaten, bereiden een reünie
voor. De klastitularis toen was
Maurice Van Kerrebroeck. De
ex-klasgenoten kunnen zich
voor 1 mei in verbindig stellen
met François Van den Hove
Braemstraat 74, 9050 Gentbrugge, tel. 09/230.11.10
TFD

KORT GEKNIPT
0)
I

Q)

-

.c
o
~
o
Q)
o

Gemeenten
tekenen
milieucharter
•

MERELBEKE

In cultureel centrunl Groenendal tekenden de geDleenten Merelbeke, Gavere en
Zingem afgelopen zaterdag
een charter. Daarmee verbinden ze zich ertoe om een
goed lokaal ruimtelijk en natuurbeleid te voeren.
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De ondertekening van het
charter is een initiatief van
v.z.w. Natuurreservaten afdeling Bovenschelde. «Met het
charter beloven de drie gemeente~. o.m geen gewestplannen te WIjZigen ten koste van de
natuurgebieden op hun grondgebied. Daarnaast zullen ze
geen milieu-onvriendelijke bijzondere plannen van aanleg
(!3P~s) opmaken», legt voorzItter van de v.z.w. Luc Standaert uit. «Belangrijker is de
belofte om in de gemeenteraad
werk te maken van een degelijk
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP). Ook zal
meer aandacht worden besteed
aan het ecologisch maaien van
de wegbermen en aan de waterlopen. »
Is het charter meer dan enkele vage beloftes die op papier
worden gezet? «Absoluut»,
benadrukt Standaert. «Onze
vertegenwoordigers in de milieuraden zullen scherp toezien
op de naleving van het charter
en zullen indien nodig de gemeenten op de vingers tikken.
Niet voor niets besloten
Zwalm, De Pinte en Nazareth,
de andere gemeenten van de
Bovenschelde, het charter niet
te ondertekenen. Zij vonden
het te verregaand.» - BOK
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Heraanleg Gentse
erepleinen naar
Brits model
Op vraag van de Confederatie van de OudStrijdersverenigingen van Oost-Vlaanderen heeft het
College van Burgemeester en Schepenen in zitting van
20 juni 1996 beslist om de aanleg van de Gentse erepleinen te wijzigen naar Brits model.
Dit betekent dat alle niet reglementair geplaatste delen
van de monumenten worden weggenomen en dat de
ontstane ruimte wordt ingezaaid. Er zal echter nog
altijd een gedeelte van ongeveer 50 cm overblijven om
de nabestaanden de mogelijkheid te geven bloemen
voor de graven te piaatsen .
De stedelijke dienst Begraafplaatsen start met deze
heraanleg begin 1997.
Familieleden die wensen het niet reglementair
geplaatst gedeelte te recupereren dienen hiertoe een
formulier af te halen op het bureau van de
Westerbegraafplaats of op het betrokken dienstencentrum.
INLICHTINGEN
Dienst Begraafplaatsen, Palinghuizen 143,
tel. 226.13.22

Vrijdag 30 augustus 1996 GW

GENTBRUGGE

start in februari. «We willen
vooral iets doen tegen de ver«De vorige twee weken zijn loedering van de terreinen en
drie maal auto's met een Fran- de omliggende straten», zegt
se nummerplaat naar de punt- Patrick Velghe. «Daarenboven
fabriek gereden», vertelt Pa- willen we de herwaardering van
trick Velghe. «Uit de wagen de fabriek, liefst met extra
komen twee of drie jonge man- werkgelegenheid». Momenteel
nen, die zich op de oude fa- organiseert Patrick een steubrieksterreinen van Arbed be- nactie om deze doelstellingen
geven en daar korte tijd te kunnen veIWezenlijken. Beblijven». Patrick, die deel UIt- woners uit de omgeving krijgen
maakt van het buurtactiecomi- een briefje in de bus dat ze
té Puntfabriek, houdt de bewe- kunnen ondertekenen. Stad
gingen op de terreinen in het Gent van zijn kant zou interesoog. «Ik ben er eens met een se kunnen hebben voor de terbuurman op afgestapt», vertelt reinen voor herlocatie van behij. «Maar de mannen ver- drijven uit de omgeving en de
klaarden niet wat ze daar kwa- aanleg van een groengordel.
men doen». Patrick verwittigde De stad wil eerst een grondig
de politie. «De agenten zijn al bodemonderzoek om eventueeen paar keer komen kijken», le vervuiling vast te stellen. Het
weet buurtbewoner Philippe actiecomité Puntfabriek komt
Doeselaer.
op 11 september om 20 u. saHet actiecomité rond de men in zaal Mercator, KliniekPuntfabriek ging officieel van straat. - D MTL

BRILJANTEN JUBILEUM van
WALTER PATOOR en RACHEL FROCHEUR
Op 11 juli 1996 hadden vele Gentbrugse verenigingen er aan gehouden, het paar Walter PATOOR
en Rachel FROCHEUR, beiden geboren in 1907, Rachel op 2 januari en Walter op 3 maart, hun
erevoorzitter, voorzitter, secretaris, penningmeester of bestuurslid, met klank te huldigen ter gelegenheid van hun BRILJANTEN JUBILEUM.
Walter PATOOR is zowat het cultureel boegbeeld van Gentbrugge, als medestichter en ondervoorzitter van het Heemkundig Genootschap van het "Land van Rode", was hij een van de pioniers van
onze nu nog immer bloeiende vereniging, waarvan hij nog steeds lid is.
Hij is tevens penningmeester van de Kerkraad Gentbrugge-Centrum, van de Reis-en Spaarclub V.Z.w.
De Kluis, maar bovendien erevoorzitter van "ZIJN" Koninklijke Muziekmaatschappij DE NEERSCHELDE, de nu oudste Culturele Vereniging van Gentbrugge, gesticht in 1844.
Zijn muzikaal palmares mag trouwens gezien worden :
- Zes jaar muziekonderricht aan de plaatselijke Muziekacademie,
- Spelend lid bij de Neerschelde vanaf 1925, waar hij later (1931) opeenvolgens bestuurslid,
secretaris, dirigent, voorzitter en in 1995 erevoorzitter werd,
- Jarenlang trad hij op met zijn eigen dansformatie "The Retlaw Orchestra",
- Dirigeerde twee decennia de zang van de Bond H.Hart in de kerk van Gentbrugge-Centrum,
- Stond in voor het secretariaat van de lokale Muziekacademie.
- Voorts dirigeerde hij de Harmonie Het Volk (1956-1978), de Gentbrugse Zangvereniging en
werd bovendien nog secretaris en koorleider van de Christelijke Bond van Gepensioneerden.
Buiten zijn muzikale activiteiten was hij tevens lid, van 1919 tot 1952, van de Scoutsgroep Hubert
De Bruycker en stichter in 1940 van de Jovascouts.
Walter PATOOR trad in 1929 als klerk in dienst bij de Nationale Bank van België te Gent, van
waaruit hij op rust ging als bureelhoofd in 1971.
Het echtpaar PATOOR-FROCHEUR heeft DRIE zonen, NEGEN kleinkinderen en ELF achterkleinkinderen.
Zij worden op 19 oktober 1996 door het Stadsbestuur ontvangen in het Dienstencentrum te Gentbrugge. Wij wensen hen nog vele gelukkige jaren in goede gezondheid en hopen over 5 jaar terug te
kuMen vieren met het "PLATINA" paar.
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WOORD VOORAF

Beste Heemvrienden,

Het jaar 1996 is ten einde en zo zijn we eens te meer aan het einde van een werkingsjaar dat
vruchtbaarder was dan gewoonlijk, dit dank zij de inzet van uw bestuur, dat het tijdschrift wist
uit te bouwen. Tevens werd gezorgd voor bezoeken te Gentbrugge en in het Land van Rode en
werd afgesloten met een uitzonderlijke voordrachtavond in het dienstencentrum van Gentbrugge. Een pleister op onze werking blijft het niet afgewerkt geraken van ons werklingslokaal het
Kasteel de Pelichi, laat ons hopen dat wij volgend jaar hiervan verlost zijn, zodat we onze
werking ten volle kunnen uitbouwen.
Wij hopen dat wij bijdrage, die wij ondanks alles kunnen houden op 300 fr., per kerende
kunnen ontvangen hiervoor kunt U gebruik maken van het ingesloten overschrijvingsformulier.

Tot slot onze beste wensen voor het nieuwe jaar voor U en uw familie.
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l\fUNTE.
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I.

BESCnRIJ\ï~G "AS HET DORP. -

De spelling van den naam dezer
gemeente heeft ,veinige of geene vcranderingen ondcrgaan sedert
bet jaar !)!)O, dal v.ij dien voor de cerslc maal gcscllre\"en vinden
in cene charter, '\vaarbij de St.-PictcrsaLdij \"no Gent met
ecnige gronden te Afonte. Legifligd ,,"crd (I). In oOI'konden yan de
jaren i070, 1118, itG2, t2~8 en 1287, Jeest nlcn Jfunte;
ter\\" ij I in i 12f) J/ollthe, in -1 t i~ ~Jfullta, in i 230 Jfllnthe, en
in t 072, 1123 en i 21 0 die naanl \veer gespeld slaal zooaJs men
tegen\\'oord ig schrijft.
Over de beteeken is VA n il/Ull te heeft \V'I LLEMS n iets steil igs
durven aanteekenen. De geschiedschrijver DE SMET schijnt ons
den oorsprong goed te hebben aangev.'ezen, daar hij den naam
.dezer gemeente afleidt van 111Ul1, eene bij onze Germaansche
jooroudcren geheiligde plaats, ,\\'aar de asch .hunner ,'crbrande
~ooden verzameld, cn daal'boycn een zandheuvel opgev.. orpen
~erdr Inderdaad, vroeger zijn te Munte zulke grarpJaatsen,
,

,I) Zie verder het tweede hoofdstuk.

2

-2.

"

mul' genaamd, ontdekt, en het ware n iet te verwonderen indien·
de spade der del,"ers er nog aschkruiken aan het licbt bracht.
Er valt echter op t~ merken, dat de hoogten van Munte blijkbaar
door de natuur, niet door menschenhandeo" gevormd zij n.
In dè Nederlanden ""orden yerschcidene dorpen aangeta'offen,
die denzelfden oorsprong hebben, zooaJs A/oen, bij Kortrijk,
1l1,,'aar, gelijk te ~Iunt(', natuurlijke heurelen gé\"onden ""orden;
JVaar,nolld, Egl1lond, Jlulltelldaln, cnz. - In een (\ns toebehoorend handschrift over de beteekcnis van sOlllmige dorpsnamen, lezen \\"ij, dat ~funtc zijnen nanm zou bckorncn hebben
van ecncn zij nrr heeren, d ie, een de r eerste onder de Vlaalnsche
edellieden, van graaf Bouucwijn Inel den Baard, uil erkentenis
voo r de hem i n den k r ij g be \\1' cz ene die nst en, het r cc hl zo U
\. e r k re ge n heb be n 0 m m11 n t te s Iaa n. Dat dit IJ loot een vc r zin scI
is, hoeft zeker geen beloog.
Omtrent hel jaa r 1852 \\I'cru hier, i n de laagte, tusschc n de
kerk en het oudheerlijke kasteel, ecne \"uurslccnen bijl uilgccl 0 Iven, R) s med c een st uk\' a nee ne n Rom ei nsc hen pOl, ,,,.aar 0 p
een uil (\1iaarschijnlijk met ~Iincr\"a), argebeeld stond. "as deze
plaats ten tijde van de Romeinschc o"crhcersching niet be\\·oond,
uit hoofde harer }'oordecligc ligging, Inogrlijk zal zij tot legerplaats aan eene kei zerlij ke legerbende vCI'strek t IleLbcn,
Munte grenst ten noordeu aa n Bottclare, ten oosten aan
~[oortzele en Schelde,,"indcke, ten zuiden aan Bélaigem, ten
,\·esfcn aan Baa igC1U cn Schcl derode, cn ten noord "'esten aan
laatstgenoemdc gCloeenle en ~fclsen. \ro)gens meting, in de
vorige eeuw gedaa.n, had de gelneentc ccne opper\"Jakte van
.f,"30 bunder ö22 roeden; thans beslaat zij een oppervlakte
van niO hectaren. De "'ijken dragen deo naam van Stokt, '
Zinkt, ten Dale, Heet, Biest (I).

(I) Oude plaatsnamen, get~'okken uit het T/,iffldebouck "aD t~: .
Op Heu,trt COUlert .. Pculefcke, Bee-renshagh.e, Br~ln.hN,che, Datlkinne,
Daelken Heelt, Nnlerha.l,tll biJ" dM" Biut, I/a$seltmeerlclt, t' H~ken ter
flallelt, Gromen Wech (van à'HcuBelt naar den meulm), Save/bere", Itral e

-3
l\lunte wordt besproeid door eene beek, die van de Biest,
door de Zinkt en Leenhoutcrs naar Boltelare loopt, langs de
grens van ~Iunte en ~foorlzeJe, en door de Speltakkerbeek, die
ran Baaigcm komt en de grens ,·ormt \'8n Munle met\ Schelde,,'indeke en ccn deel van ~foortzele.
De grond is te ~Iuntc zeer hcuycIachtig, doorgaans klei-, zelfs
op vele plaatsen potaardachlig, en goed bcbou\\'d. ~(en tref! er

van Daelldtl7u! Uflfr J/oorlseelr, idem Ilaar de Ilasselt, idcln t'aJ' Jloortstel~
naer d'llussell, J/ryr,.yeLalldt, Ilelshagltp, Caelbeerc", n~e~t·rt.
Op d'Oostroutere .. Jlossijnbrou.ck, Stu!}tnbecrch, Rosselen-e, RiitJi"
Drieseh, Sleenkin-slrale, SlerllkilU-ttel[s, teil Ruspoele d~J1 latlu11en en
grooten lochtr"nck, de girale die naar JVindcke, en die, "-elke naer den
Steenkin loopt, Speltackerbeke, ft"ederslel'elt, Reysb08cl., Baersbunde1',
't TJ-'eghelken van Hassell naer B~igem) de Getllwech, dit nMr JJTienlklct
Beet loopt; " t Jemantsvelt, 'l V'ondelken, Berenshag"c J 't Jfeyeryenlant van
HUllie.
Op den Ilarndaerl . brrch : BUlLs/r, IJooghe Buuste, Iloog/,pn Ilurnduert,NN"e'n
Hae1ldcurt, Sar~lslacl,slralc t.'Qll de Keercke tlaer 't L;ndfken, Iloe7ulaerthaght,
Holstro te.
Op den Brkrl"ick: J/f!ulenulpghe, rel/poUt'ie, Laud t'an Oysem, &!u7Jlich
Gheestln71l i'nu St Jaus te Ghpudt, Cardenburht, d'Langhc u/I (guldell Bundtr,
B~('k, Slcllinglte (bosc!,), Dooreot, Roolueersclt, Errewerl.falll, Beerrlldrie&ch,
KeerckPtl .'''a,'', JJ(1pprll ;'''(Lfl, /luu'en spt-!lackrr, Slec1lkinSL elt,
Op den J/ru/(Iltcau("r, drzrr nu".t hrtl dCIl JJ"nrus!)r,.rh~ t;,"i Ba!/9'lrnl,·
Han~ lJ"u'r~df11 t'un J/Ulllf, LiIlJ"pullc) J'ïjvcrkfJl, JJrrghe! l'on J/unle·
mfulell nanr RflygllrJU, u.:pclt t'a" I Lilldeke71 nar]' de A·rrrrk", '1 Lilldeke-n.
Op den Jleulencautpre,' ' .. .J!r!J~r$I},·rcl" Dr;ps Coufells bosch, JOOl Snift
bosch, weclt t\a~l J/ackc.qhe1u Uller de Biest, JF1ss"9ltfl1l, H" grlJ.ctl t'an dm
tneulen naer H''irndrke, L;"drpu(, Capelrylalldt, Coslijnkfn,' i"eckers Jlerr~n,
Vro!l!,,,eereH, BOfJnl.o(, Sleenda n., RO!Jken., It Rol, /lorudrr",efr8Cll, Droet'e
dal, Strf'l'e, R()denslrale, VirrlveecJ,sche, 8trate t'an ~"1/uute ,tocAt l1lUr dm
Bruynbo$ch, .'/iddelliflghr. op de R()$.~Pye, .'lulller !teyt, Brurlt'elt, ~'la8scnkine,
Papezelle, Aben,brouC'k dip men 'eyt de Zy1lC'kt, 1Vieuu'wa/, aldaer F11-ffl te
Ghendt rijdt naer Steenberch tot ieghf.Yn8 de '1H'oclde t'a', Botte/are, Streeckt
(bosch), ',Pape1u luye, lVÏ8senbrouck, der J,eyen Steen, Stet71vrldekin,
. Waterwee, Cruysb08Ch, daer den Ghendlschen wech door loopt, JTit,~/t,
Coni7lcxrot, Ree9'11~n, Claysboleh, E18enmeere, JVtgllelken dat va" Hunte
1

1,

Mackeghem loopt, Houuacker.
i5ï!S. Ruspoel.

Mer

"

. Aelheckt!n, Keldervivere.
Het "oormeld Thiendebouck behoort aan den heer J. ,tan den Bemden valt

Overwater, te Gtnt, die ons nog meer papieren o'"er ~funte berejd~'irrjg
lleert medegedeeld, waaruit het belangl ijkste dezer monographje getrokken is.
o

-4-weinige meerscben aan. De w.eg, die IiDk.~ van (ie kerk ligt, is
tUsSchen twee hoogten ingesloten, welke op hunne grootste
diepte ongeveer vijftien meters bedragen.
1
Het is eene zeer bekoorlijke streek, die door de landschap:schilders gezocht wordt. Op deo heuvel bij de kerk, in de
straat naar de Biest,' en in de HolderSlraat, van de Biesl naar den
molen, die beide Dieperik genoenld ~"ordcn, spruit eene heldere
bron; eene derde vi nd t Incn ter hoogte van Hasselaar, en deze
leverde vroeger het ,valel' aan de '\\"allen en de fontein van het
heerlijke kasteel van ' ~funre.
Wij l\\'ijfelen er niet aan, of er is ,-rocger op de hoogten
van ~funte, gelijk in de naburige plaatsen Dalegem, Landskouter,
Moortze}c cn Oosterzele, steen getrokken; eenen Steenberch
vinden ,,'ij in ccnc oorkonde van den jare I ~57 vcrmeld.
De laagten van ~rl1nlc \varen vroeger "oor een groot deel met
~'ater orerdekt : de Lakellnlere is er nog cen o\"crLlijfsel vau,
doch zij "'ordt allengs door den landbouw ingenomen; de
Boste1ll'ijver, die in het landhoek der X\''1Ie eeu\\" aangetroffen
viordr, is reeds gcheel en al in ploegland herschapen,
Vroeg~r \,.-as deze streek ook zeer bcboscht; het landhoek van
'1645, ook toebehoorende aan den heer J. van den Bcmdcn van
Over~'atcr, geeft, onder andere, Lij de grenzen van Bottelare
en .Melsen, vier bosschen op, met namen: de Hooge Heide, die
t 454 roeden groot \\'85; Clays .. bosrh, van i i 20 roeden; de
" Papencelle, 392 roeden, en de Bosch-heide, 686 roeden groot.
De tienjarige statistiek, in i846 op last der regeeriug opgemankt, teekent voor deze gemeente het "olgende betrekkelijk
den Jandbou,,' en 'de veeteelt aan: Er ,,-a ren ~4 hectaren 76 aren
bezaaid met tar\\'e; 21 heet. 53 meL ar. masteluin; 74 heet.
66 ar. met rogge; 4 heet. 95 ar. mel gerst; 19 beet. 64 ar.
met hayer; i 2 heet. 42 aren met boonen; 2 beet. met boek\veit;
i 0 heet. 40 aren met koolzaad; ä heet.. 7" are D met "las; 44 heet.
7t ar. beplant met aardappelen; 3·' heet. 63 ar. bezaaid met
klaver, en 6 llect. 60 aren met andere gcv.·asscD. Er waren
t 7 heet. 64 aren \\'eide en meerseb, en 67 heet. 66 aren bosch. De
~
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\\'aarde der landen bedroeg er in i 830, 2000 (ranken; in i 8'6,
2800 franken de hectare; de pachlprijs, op dezelrde tijdstippen,
8:i en i 05 fr . voor gel ij kc grootte. Er "'aren toen 59 mannelijke
en i:> "rou,,"elijke dienstlieden ; het dagloon der mannelijke
veldarbeiders bedroeg ti4, dat der \'rou\\"elijke, 56 ceotimen,
bo\'en den mondkost. ~Icn telde er 52 paarden en ,"eulens,
2 ezels, 270 koppen hoorn"ce, i 6 kalveren, i 20 ,,·oldiercn,
2J~ "crkens en 49 geiten. Ter vette \\'aren 42 ycrkcns en 8 koppen hoornree.
Buitcn den land lJOU\V en eencn koorn"'indmolcn (f) "'orden
hier bijna gcenc nijverheden uitgeoefend. De bevolking van
~funte beliep den t Janual'i i 866 tol 884 zielen .
lIet gemeentearchief van ~Iunte is uiterst arm aan oude
bescheiden. "Tij hebben cr slechts ecnc jammerlijk zeer bescha· d igde kaart. aangetroffen van de X\TII e eeu,,', blijkbaar de kopie
van ccne oudere, daar zij lnel het la nd bock yan dit tijdvak
niet overeenkomt. "Tij vermoeden) dat de kaart naar dat yan
i 5G2 is opgemaakt.
De doopsregisters beginnen van den 20 Januari i660; de
hu""c]jjksrrgi slcrs van den 30 ~Ici, en de aklen van stcrfgcyalJen
van ue Inaand Juli des genlchlen jaars.
De kernlis van ~luntc heert den derden zondag van SepLcm ucr p IaalS; cl c kIe i nek c r mis \r 0 r cl top den zo ndag na
Stc .-A ppolon iadag gevierd.

II

~Junte

behoorde aanvankelijk aan de graven
van Vlaanderen . Fernand raD Portugal en zijne gemalin JoaDDB
HEERLIJKHEID. -

(t) In ffUS'warcn op de Blest l'wee herbergen en ecne brou,,·crjj; in t61g

"'"a5 er eene herberg bij den

6

St~cndam.

/\

-6van Constantinopel stonden in het jaar t 228 de heerlijkheid,
benevens de hu'n toebehoorende gronden te Helle, Gontrode,
LSDdskouter, Bottelare, ~Ie)sen, ScheIderode en Gentbruggel,
aan RodolC ,'an Rode af, in verwisseling met gronden te Merelbeke en te ~icu\vkcl'ke (bij
Belle, in Fransch-Vlaanderen), welk~
,
°8ao dezen laatste toebehoorden (f). Rodolf hlld hiermede echter
het gchcele grondgebied vnn ~funle nog niel rlaar een aanzienlijk deel sedert lang het eigcndolll der Sl.-Pic(crsabciij ,,'as, die
,. a n '·00 r het ei n ri ede r Xe ecu \\' ar, bij ver sc hili i beg i nc n \" a n na n•
zienlijke failliliën uit ~Iunlc en het omliggende, daarvan in het
bezit \\'as gekonlcn. fn 900, namelijk, kreeg dit sticht '·an zekeren
F Jo r i cu s l \\' Cc IJ u n der 1a n d ('2); i n I tOl, nog lw ee bun cf e r \' a n
cene \"1'OU\\·, JncL nanlC Cilia, cn hal'cn loon Ansbold(3); in
t t I 8, a I del a nJ c n, bos schen c n \v r. i ti C J), ti ie no dol r ' .:l n ~ 1c11 e,
Egbcrl, Raas, "Talc\\'ijn en Henurik \'an (leusden te )runle be.. zalen (~); in 1123, e('n deel der goedcl'cn, tocLc!loorcnde aan
Zeger van Jlunle, hein alhier cn te Zillchekc, Smcllrde. Ollcrgcm
cn elders toebchool'cndc(J); in t 124, door Uutbcrgn, al Je
landen, bosschen en \vciden, welke zij te ~Iunle, Zillebekc en
o

,

(t) Zie onze monographic der gemeente Scheiderode.

(2) Cl ••• , Floricus ded it a lûdem su i j uri s si turn in pago Bracbao'lPDsi, in
lo'êo proprie nuncupalo ~'/onte, ql10d sunl bunaria duo, IIr· lal. sept. et
Bcrthildis sanctimonialis dedit alod~m suum.t in Boltreshanda, id est man sionem cum lprra ad ipsam respicicnte, quicquid suc beredita-tis illic "is!
est possidcre, kal. oct. anno incarnati verbi D~CCCXCo ....•
(Charte," van St.-Pietersabdii. - Pro,,' ..\rch.) .
(3) V A~ DE PljTTE, A nn. abb. SI Pel ri Bla ud , f t 6
(') u •••• Quod quidam ingcnuitatis lIiri Rodulphus de ~Ielne, Eggebertus,
~a~o eL V~alauuaynus nomine, IIp.nricus quoque de lJusdene; nutu Dei
- ~nlm8dvertentes, omnem terrain, quam in fdunte videbanlur habere, in
pasenis, situis, pratis ..• s.
•
dHf CI&nrterboek vnn SI.-Pietersnhdij, 21 Y. - Prol". Arch.),
• (~~ al , •• QU8l'ropter Ego in Dei nominc Sigerus lrado porlÎonem heredltatlS mp.ae, quae me contingit in MUIlte, in Silbeke, in Smellelelhe, io
Duren.gem, i? lIelhc et in Uueruekeln, cum omoi inlegritale in domibus,
culturls, pratis, pascuis, siluis, mancipiis, quoque cum omnÎ postRritate
~rum .. o. ft
(Charter, van Sl.-Pieter,abdii. - Prove Arch ).
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I-Uetbe bezat(t). "oorts waren nog andere giften van gronden,
te Munte gelegen, alln de abdij gedaan, bepaaldelijk in de
,jaren t t 62 (2) cn i 250.
In f 252 had tegen de bezittingen der St.-Pictcrsnbdij crnc
ruiling plaats : Rodolf va n Rode scbon k zij ne heerlijkheid
van Zcerergcm aan de abdij, \velle hem dnarroor alle hare in
Munte gelegen gronden afstond (S). De heerlijkheid \'on ltfunte
werd bijgevolg eerst van de gra\'cn '·an Vlaanderen, \"crvolgens van de hccrcn '·all Rode in leen gehouden, door een
geslacht, dnl rnel de grootsfe fanJiliën '"an '''Jaandercn vcrn13agsc h:l Pt was.. If 0 C \ve I \' rij r aIr' ijk van Ir (J c n i n cf c XJlee n de X I JIe
ce u,,', sc hij n t het her. r lij k gcs Ift eh t \" a n ~f u n te in de X Ve ee u \\' ,
bij gemis llan mannelijke nrSlamnlclingen, uirscstor"·cn te zijn.
ad nlonastrrium Blandiniunl llocabnl", in territorio
Gandcns, silllm. ct a sanctac memoriar. pall'l~ .\n13ndo in primitus conslructurn el in honorc principis ap0stnlorunl Pr.lri doclorisqup. gcnliuru Pauli
consccrahlln, Deo S81lCloq u e Pct ro et mon ach is rr'gularilcr i 11 ~odf'm cocnobio
conucJ'santibus ll'ndo ornncm Jleredilatem nlcam quac uisa sum habere in
~fun(c, in SilLeke, in IJcthe. in pralis. pascuis, siluis 1 quantjnlJs hacc hcr~
ditariac possidrant ct sine alicujus srcular';s prrson3fl aduocatil)nc libcrc
leneauL '"' "
,( Cltnr'fcrs t'O/I Sf -PittIersabdij. - Pro,". Areh ).
(2) u . • • • \nl1o r IG2 DOflliu ', clunlilo \'"")(('1'0 abbale anno 20 ()uiJam
nlile!i JOllas nOluÎuc, nct'eptis rnareis argc.·nti pro lrihu!i bunnriis tCl'rac in
;\lul1lc, eandflll1 ICIT3m pl'O sua StlOl'UflH111<' aJlinlablls iu cl~nJo~jnam ad share
sancti Pelr·j oplu'il. coranl his tcslihus .... )\
(f)

u

" • .ldcirco

!Jetr; Eland., i32).
(tl) u •••• VIlÎ\"l,l'sis sanct~ ~lnlf'is t!ccfc.,iac fHijs laln prcsrnliLus quam
rulur·is quibus presens scripltlJH \·idrJ'(, \,(,,1 audirc contigcJit Radulfus Do(\·A:\" UE

Pt TTE.

AIIU.

a!JfJ.

ï

minus de Rodcs ct Dr..ta uxo.· rjus snllltCJn in pcrpctuum. Novt'rint uui"crsi
quod nos litulo pCrJnutéllionis clJlllutinlus "iris rcligiosis aLbali cL. cou\"cn- .
lui S' Pclri Gand('Jlsis omn(! illud f)l1od habcLamus ct possidcbamus cl in
feodum tenebamus a comitc FJandrif. in ,"illa de Sc\\·crgbtn ct a dictÎs abbate
et con';cntu in villa de S'Ylnarde tam in terra quam in rcdditibus iusticiis
maioribus et minoribus ~t duo hommagia \·idcliccd domini Ahini de Beyp.rnG
el Grrardi dicti Dove pro eo quod m€morati abbas eL convr.ntus babcbant
et possideban Lin villa de ?tfunte el in l·jlla de. Badingbem pcrlinens ad illud
de Munle excepto iure patronatus de Muntc et dccima quam sibi rClinue·
runt. Hanc autem pp.r Inulationem ralam babemus et firmam in cuiu~ rei
lirmitalem el memoriam . Presens scriptum diclis abbati ~t conventui tradidimus sigilJorum llostrorum nlunnimine roboralum. Actum anno domioi
rnillesimo ducent.esimo triccsimo secundo, Mense No\"embri. ,.
(Charter, t'an St.-Pielersabdij . - Prov. Arch.).
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'-8_ De eerste onder ben, dien "rij in de oude schriften hebben
aangetroffen, is Áscrici van Alunte, die in t072 als getuige de
charler bezegelt, waarbij Robert den Fries de bezittingen van
St.-Pietersabdij erkent. Hij schonk aan betzelrde sticbt, waar
zijn zoon Á rnold tot de \\'oardighcid van abt verheven was, bet
hem Ie Vronendijk toebehoorend land (t t I'). Een andere zijner
zonen heette OOUdetvlïn ran J/Ullt e. In J t 23 ,'inden wij ,'crscbcidcne leden dezer familie, rnet naJncn A rllolcl, Siger, Bou-

dewi}1J, Onol{, Raas, A lbrecht, Erpolf, lngelbrecht, Lidu'i{,
BeTto cn A ra run Jlullle.
1
" Jall va" J/unfe) broodmccstcr van den grflaf van Vlaandcren,
o"crleden in 1367, \\'as gchu\vd .net Dealrice \'an der Camercn,
dochter \'l} n "end rik, naast \\~cl kc h ij i n de kcrk ra n ~I u nte
begraven \\·crd. Zij hadden t\\'ce ZOllcn, Goderaart t~all Jlu1lte,
o\'cl'Jeden in 14.08, cn gChlJ\\'d met C~lhnl'inél van der Gracht,
die het jaar nadicn sticrr, en Jan ran J/unte, die dcn 25 DeccJn. ber 1'.12 in het hU\\'clijk trad Illet Anna \'an dcn Pullc. Hunne
afstammelingen v.'aren : .-\) Jan van J/Ullt", achtervolgens gehu \\' d met Cat h fl rin re \' a n Uuss cghem, EIi sa bel h \\1 ier i ex e n
Sophia van Cuclsbrouck·, \\'clkc t\vee laatste kinderloos ovcrleden. B) Julta rail J/unle, (Jie de echtgcnoore werd van BOIJde\\·ijn Rijm, 7.oon ran Iloude\\'ijn, ridder, en van ~faria Rijoviseh, en wier zoon, Daneel Rijm, in den echt trad met Elisabeth
van .Jlunte.
De kinderen van Jan van A/unIe en van Catharina van
Busseghem \\'aren :
io Adriaan l~all JfuTltl', in 142:5 gehll\\'d met Isabella de
Rijckc, dochter ,'an PictCl' en van ~largarela van- KCl'khu\'e,
docbter van Zeg~r, ridder;
2<» Catltarina vall -itlunte, die tweemaal in den cchL 1rad,
;namelijk met Gilles van Heeseghern, gezeid Brecht, die kinderloos overleed, en met Lodewijk van ~Iassemen, heer van
Hollebeke, gestor\'en den 3 Jan uari 1450, zij ne ,"rouw den
29 Februari i 440; beiden werden begra,'en in de St.-Jans...;
pu St.-Baafskerk, te Genl;

9

-93° Joanno, van Munfe, echtgeDoOLe van WilJem Quillet;
:Sa, 6° Willem, Elisabeth en Catharina van Munte. jong
,esror~'en ;
7° lsabelle can A/unie, gchu\\'d nlct "TiJlcm van den Berghe.
Adl'iaan yan ~(llntc cn Isabellc de Rijcke lieten l,,'ee kinderen
qchter, namelijk: 10 Jfargareta cun J'lunle, dir lrou\\"de met
~fältheus de ~liI, zoon \'nn Ogier en van Isabella Sersanders, eO t
na het o~cr)jjden haars cchtgenoors, met Jan Tan der Mocre,
in 14~9 kinderloos overleden; - 2° Isabella con ,,'funie, die
ook l,,"ccnlHnl i n den echt trad: int 454 met Hoela nd \·an den
Ecchoute, zoon van GiJlis; vcr\'olgens met ~tark ,"an Slcenlant,
d~e den 25 Juli J440 zonder erfgenamen on tsliep (1
Voorts vinden \\'ij nog van dit geslacht: Geeraard van JHunte,
te Gent in t 590 o\'crleden en in de kerk der St ... Pietersabdij
begraven; Gillis cûn ~'[un'e, ridder, die in 1555 trou\\'de met
EJisabeth, dochter, an Jan \"an ner Hoye; ij~illeln t'all Jlu71te,
ridder van het St.-Jallsorden ran Jcrusalcm, en cOlnruandeul' in
Vlaanderen in 1394, die ,"oor zijne medegezellen, ridders van
JcrusalcJn, ren gcdiu3 hau YOOl' de schepenen '·an Gent tegen
de bc\\"oncrs ran den Groenen Briel aldnar. lJ"illetn t"an ..Jfunte
kocht \"001' Daneel, zoon Y3 n Bossaard #ean Jluntf, cn scbepene
\. an ge de el ede l' ~ la d Gr n tin i ·~ I 8, te n ja rel:) 9:5 J c he el' Jj j khei cl
,·an Spicyelhol"e, te Gent, ,,"elke Dnncel ten jare t (,"0 aan Philip
Sersanders ,"oor de SOlO van 84.2 pond afslond. J/aryarela van
Munte, doclJtcr v~n \'oormeldcn Bossaard, "'oas gehu\\'d met Jan
\"an Russel. BOSS331'd van ~Iunte \"cr~reeg van graar Lodewijk
van ~fale en de grAvin ~farbareta) in vergelding ,·aa be".. ezene
diensten, alsmede in aannlcrking der groote wonden, welke hij
,'ao de ongcJoovigcn in de o\'crzcescbe gc\\testen ontving, en
l'/aardoor bij voor gansch zijn le'ien verminkt bleef, tot zijn
onderhoud, het Jepclrecht op het koorn in de stad Antwerpen,
als blijkt uiL hunne brie,'en, te Kruibeke in September 1568

'0,

1

•

c

ft) G, CRiT~Al', Mi"oi,t armorz°allMs.) 11, 2!. - 8ibliolheek van Doornik.
DVIIOrcT, Frag. généalog. 111, 246.
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gegeven. Bossaard gar in i 397 voor de schepenen der stad Genr
dit recht aao Floreos logels in pacht, "oor de som van f2 pond
groote 's -jaars.
10 de schepënenregistc~s van Gent vind, men beL buwelijks-contt'sct ,'an Bossaard vall. I/unIe, nlet Margarela, docbter
.
'-an Sander Sersanders ; hij o,'erleed in 1413, eo werd in de
klooslerkerk der Karthuizers te Gent be~ra\'en. HunDe dochter
JJTilheltnin.a van J/ullte trad in. den echt fnet GiJlis Cabelliau,
heer van ~fullcm en ,"an de Grute, die beiden in de groole
kerk van OIHJcn:lnrde ter aarde \verdcn besteld.
. In het register der schepenen van Gcdce]c, van t ~98, vinden
".jj eenc Catho7·ina can J/unte, cchlgcnoolc \'3n Gijzelbrccht
Rijffiacrt; eldcrs, .J/argareta van Jlunte, echlgcnoote van Arnold
'fan Lumnlcne, geleid "nn ~Iarkc; Frans ea1l Jfunlt', gehu\\'d
met Lucretia \'an ~lacJstede; J/argareta t:all Jlullfe, gehu\\d met
Jan de Gruutere; Christiaall tan Jlllnle, \'oorkomcnnc op het
renleregister der stad Gent, van hct janr 1300. J~~ille'll, OVC1'leden in 1 ~67, Bossaard en JValeranJ ran J/unle "'aren
rn 0 nni ken i n deS t. - Pi ete r sa bd ij 1e Ge Jl t, i n 14-1 2. Eeoe a n cl ere
Jlargareta t:an Jlunte o\"erleed den 7 ~Iaart 15 t 8 en ligl begraven in de St.-Jans-, nu St.-Dnarskerk te Gcnt~ aan de zijde
haars echtsgcnoots, Lie\"eD Pien, die den 28 Augusti t J09 ge .
stof\'Cn was.
Behalve met de reeds genoemde, heLben de v rou\\"elijke
\ afstarnrnclingen dcr '"an ~'unre's vcrbintenissen gesloten met
andere aanzienlijke familiën van Gent, zooals die "aD Adornes,
Van Couocnho\'c, Van der ~Iecrsch, 'Yedcghenl, an 'Taernewijck
en andere. Nog nlcer leden "an dit geslacht maakten deel \'an bet
mngis~l'aat derzelfrle stAd, cn bekleedden er zelfs de eerste plaatsen.
ltfen ziet uil de schriften· \'an de XVle en de XVII- eeuw dal
de bovengenoemde {amiliën belangrijke goederen te ~Iuntc \ in
bezit hatiden, waaruit men besluiten mag, dat deze goederen
hun toegekomen waren in de XVe ceuw, loen ,de "an ~funte'5
bij ontst.entenis van mannelijke spruiten uitgestor~eD ,,'aren,
en dat, te oordeelen nnor de uitgestrektheid delcr eigendommen,

'T

..

1I

--it'bet grootste deel der, gemeente door het huis van Munte io bezit
ia) geweest zijn (I). Ten gevolge deler \'errleeling van goederen
181 de ei gen lijk c ft ee r lijk h. ei d va" ~Vunt e, 0 \" e [' wel ke Vt' ij i n de
oorkonden der x\re eeuw niel.~ meCI' aangetroffen hebben, \\'aarschijnlijk ook le niet gegaan zijn; althans in gcene enkele Akte
sedert gcrncld tijdvak hebben ",ij nog den titel van c heer "nn
Muole • onlrnoct.
oJgens een de n onl brcnlen ( d cr heer) ijk hcicl '·an Rode, ra n het
Jaar t '.GO, had de heer ran dil gC\vcst te ~JlJn(c ccnc ,·icrscbaar
meL balju\\' CIl zcycn schepeneu, dir kennis hndJen "an el"ven en
onterven, herstellingen aan de \\'cgen, hoelen lol 5 schellingen, enz.; de andere Juisdrijven moesten door de vierschaar
fan Rode, \\'anrroe ook Botclal'c cn ~rélk<'gcm bchool'den,
berceht ,vorden. Tc ~Iuntc, e\'cnals te Botlelarc, LBndskouler
cn Gonlrodc, had de heer \"nn Rode I'echt lot boeten, van
zestig pond 'lot zrs:ig schellingen en dnarouder, ,"olgcns brt
misdrijf.
De ,nrieriJ rail JllI.'lfe behoorde in~gclijks den heer ,"nn Rode
_ toe; deze \\'DS dus, uil boofde van zijn leen, nlcier, cn genoot al
de danl':ltJn kle\ ende rechlen, onder andere, het '"crmogen om,
in de gchccJe gemeente, gedurende g:1nsch hel jaar, ecncn beer
en eencn.sticr te laren loopcn.-Er "':lren te )Iunte nog \'erschcidene belangrijke achtcrlcéncn van den heer van Rode, van welke
"" ij cr re r der Cl' n i ge zuil c nop noc mc 11 •
lIet oudheerlijk goed VAn ~Iunlc, of Kasteel ter Zt'llkt ~2), is,

,r

(,) Hel \\-apcn der oudadellijke f31niJie V3n ~Illnte was : " d'(J'·gftlt à
tkuJ." lion! de ~nble, POS(~S tin en chef alf. 2r canlo P' , et un en pointe; au franc
eanfon de sablc à lIue éloile à 6 ,'ais d'a1·genl. " - Dr~oNT~ Frag. Généal.,

JII, 2-'6.
"
(2)
Ex libris

ac generosissimi dm! domini Baronis E~ne~ti de
Riviere, ex illustrissima Arschotnni comÎtum famiria oriundi dynaste In ~odu
.' tz, toparche de Broucom, rrY\'slle Gollar, Ilerbcys, ete , domini in l~in.Lhre,
lndoye, Steen" Calst.er, ca3telli lef- Zi1lcf, etc., nec non sacr3! cesarc~ maJesta.
II

p~rillll!'lris

. in G~rmania \'ice Chiliarche, in ~Iuntc idibur Julii anno a ch~ passo f6«>, ~
(Kopie uit den Heerlaïken Renl<.·boeck van den baron
de Riviere, rolgens bel Hs. over Muote, door
F .-L.-M.-F. ,"aD den Bemden de ter Braken, .
o meier in diensl van Z. M. den Kóning der Belgen.)
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volgens C. V.iK GESTEL (Hil'. 3acra et pro{ana A rchiepiscopatûl .
Hechl., 11, ~9'), nadien overgegaan aan de geslachten van Ae~
scbot van Riviere en Van den Bemdeo (I). Het besloeg met zijD~
twee neerhoven eene uitgestrekheid ,'ao zeven dagwand zestiè~
roeden, was geheel tiendevrij , doch belast met ecne cijnsreii~
vao 9 schellingen" grooten 's jaars ten voordeele van het Tem ..
peJhor te Gent.
Dit schoon kasteel "'ordt in de pachtbrieren van de XVII'
eD de XVllIe ceu\\', met zijne medegaande gocdcrcn(", het
Goed ter Jlunte Sillckt, ofte het Hof l'an Bruucom (ook wel
eens nrouchenl cn Brouckhern) genoemd; bet gehcele eigendom
besloeg niet min dan onge\'eer 200 ciag\\'anrl, in land, bosch,
meersch en wallen, bevatte \'cl'scheidene leenen, en had eene
heerlijke rent, die den baron de Rit:iere's rente, en ecne
tiende, ,,·elke d'eyghen thiende toan J/ltllte gp.hcelcn \\'·crd.
De eerste uit het geslacht van Arschoot van Ri\'iere, dien wij
als bezitter ~'an dit goed ontmoeten, was Richard, baron ,"an
Rivicre, heer "an Broekhem , Nieuwer\valt, eDZ., loon ,'aD
Deodaat, heer van ,·oorooemde plaatsen, Genicom, enz., en vaD
Maximiliana de Berlo, uil hoofde zijner ~chtgcnootc Anna de
Merode van Warons, die het geërfd bad '"an baren vader \\rillem '
de M'crode, heer \'an Warons, Voroux en Ossogne, en ~'An Joaonl
de Thiant, hare moeJer. De volgende bezitter wns hun lOOD,
Ernst, baron van Riviere, heer ,'an Broekhem, gehu\\'u den
f 3 Juli t 6 t 9 met ~Iargarcta Suys, dochter van Jacob cn Georgio a
de Lynden, die ze achterlieten aan hunnen zoon Jan-Jacob.
Volgens de heerlijke rentboeken Vlas het grootste deel der
bedoelde goederen aan 'VilleIn \'an ~Ierode toegekomen vaq
Willem van Wallewijck, heer
van Walburcht, raadsheer del
,
Keizers en ontvanger in Oost-Vlaanderen, die ze gekocht had valJ
.
Joost de Gruutere. Deze laatste was er in bezit van gekomen,
d'eyghen thiende van Munte, n ter uitzoDd~
ring van het. kasteel en eenige bosschen, v.erdtn in de XVIIIe eeuw verpacht
voor 7~ tot 80 P9~d groote '5 jaars.
(t) Deze goederen, met

Cl
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iersdee)s na Elisabeth Iloori ncx, dochter van Col8ard cn echtge~Qote van Lnmbrccht VAn Cuenincxdonck, toen \"erSlOr\'fO VAn
jDdriaan Th ien pond t, rlie ze gek ocht bad \'s n de \\'cdu \\'e cn
ijndcrcn van Lodewijk van ~farke, en anderdeels, bij koop en
,terdcre gerechtigheden jegens de afsrammclingen der Gcnt"sche
/ Iamiliën \~an ~Iunle, VAn der ~Joel'cn, de Poivre (I), Da018st,
ij'lIamcre,
enz.
,

Jan-Jacob baron "an Rivirrc overleed te i\luntc zonder nakomelingen den i6 Februari i693; zijne bezittingen \verden in
, t695 te koop gesleld, en zijne goederen tc ~funte \'erkregen,
foor de helft, door Abraham yan den Bcmden, gehu,,·d met
CJara-Suzanna Coorenacrt, dochter "nn Jacob, heer TaD Kerk.
bem, Roncheral en Raveschoot, en van Suzanna de Boucquoy.
J>e andere helft werd anngekocht door Pieter de Burghgrae\~c, en
k,,·am nadien BRn zijne zuster Anna-~fgria de Burghgraeve,
wedu,,"e \Oan Lodewijk Yan \raerne\\'ijck(2), die her aan "oor-

I;'

(11 (( Anllo 1623 , ((('nI dact' nevens (dl~n Stuy\'cnbcrs), eer-lyls Claeys
,In ~funte sLrdc'l dacr 113er d'hviry vau Philips van der ~Ioere, nu toebe·
'boor, ndc n1)"llh ce r-c '"au Broeckum tn jr Joos dl' Poi\"rc, etc. "
(Tltiend,·lJul'ck der }il'ochic t'OU IUJ I . in bezit
des hecl'cn \"an dt'll Brlndcn,)
Cl Anno
1ö2.>. ~Ir Joos dc Poi\'rc~ lel' C3U$Cn syudcr huysvrauv.· o\'('r
jonckVfOU\\' ~Jarg\Jcritc van dcr ~Ioer(. hacrder srvotmo(~er, over PhiJips
ran der ~IOél'('~ h3cr ,'ader, commende ""all Claeys van ~runtc.
tJlce1 lyke 1'ellleUOfCk t'QIl helleen de Jlollt - Idem).
" ,2, u Dit nacr\"olgcndc is (h'n IH~crJykcn relllebocck, etc., toebehoorende _
'd'beer Jacques f'ranco ;s AdrÎocn van den Bemdcn, als hoir unicq ten sterf~uyzc ,oaJ,.Francois Dcnys, s)"ncn hrcr vader die den Zeh"(,D by succe~sic
)trkre{;cn h3dde als hoir lInicq van d'hccr Abraham, synen broeder, hoir
3eod3rl ,'an Abraham "an den Bcmdcn, syncn heer vader, die den schoen
!irJ parte hy successie ende de voordere gcrcgtighcyd hy uyt.grootynghe
~de o\"crcencomminghe verkregen hadde eerst bl' d'heer Abraham syncll
qadèr~ en nadien by' Jacques van den Remden hecre ,·an_Oven\'aeler en
.U Leyen, ,·ryschepeD~n dt.r kasselry \"an Korlryck, synen broeder, ele,
. hunnen vader loegekomen eerst by coope, elk tot ter belft, met d'beer
!~ter de Rurghgraeve, en naerdien by uylgroolynge in Lt gebeeJe hy
lQCkyro\nrc Anne-Marie de Burghgraeve, "°p.du,,·e ysn d'Jleer Louis van ,
. . aeroDf.'wijck, als hoir unicq "an haercn broeder Pieter"'loornoemt, teD
1fguen stcrfhuyse van m'hef .. Jan Jacques baron de Rin~re, beerc van
teroucom, etc., bém toecommen by successie van m"her Erncsl baron de
t

~
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noemden Abraham \'ao den B(lmdeo verkocht. Na hel overlijden des laatsl~enocmd~n, in f1t8, kwamen cr zijne kinderen in het bezit "an, namelijk: Jacob \'an , den Hemden,
heer \'an O"cr\\'ater en Ter Leien, \'rijschcpcne der kastelenij
van Kortrijk, eerst gehu\vd 'met Theresia Isnbclla~Gailliard, ,er- i
volgens met ~Jaria-Josepha \'an der Cru~'ccn; 2 .-\brahaln van
den DCIlHJen, hcrr \'an Kcrkhenl, "oor ccn deel, die ook tweemaal in den echt trad, namelijk met Catharilla-Franci~cn de
\\Tulf, cn mel CJara-Joanna I)ucr\'nck;
5 ~Iaria-Cl;~ra van den
•
BenHten, die Jnet Ignnas Ducrynek trou\\'dc, De op\'olgende bezitter \'y'llS de zoon \'an den laa{$(gcnocrndell AbrahalD uil zijn
eerste hu\\'clijk, en ccnige erfgenaam, Frllns-Denijs \'311 den I3crnden, heer van Kerkhem, "oor ccn derl, op hel kasteel ler Zinkt
,1en 7 Decclllber t74:) o\'crlcdcll, na in hu\\'cJijk gc\\"cest te zijn
mel Catharinn-Cal'oJina ~Iorel. De lalltsle \\'as Jacob-FransAd riaa n \'a n den Bemden, cc n ige :l rs ta ollnel i ng vnn Frans- Dcn iJ~
en van Latharlna-r.arolinn ~rorcl, kCloiteio der Ullrgcr\\'acht en
koning \':ln het ~lnt-\Iichiclsgilde te (jent.
Volgens (Je orerJercl'Ïng, gestaafd door de bou\\'\\'ijze van
hetgeen \'3n het oudhcerIijk kasteel nog o\"ergcblc\'en is, was .
het ce [) ec h t m i ddeJee u"'~ 5 CtI st 0 f, hel \\' elk \' e rs eh e i Jen mRa I aa n ~
•
,,'ijandelijke bcsfornlingen heeft \\"edel'staan, en iJl Jatere oorlogen
gedcellelijk "cr\\'oesl ,,,"cl'd. Korts nn de X\"I~ ecu\\-' hersteld,
moel bet nog een nlÎûde)ccu\\'sch ui lzicht gehad hebben, toen '
het door 'l geslacht oeI' VHn Ri,'icrc's \\,c.'U oe\\'oond. Dit \\'ordt ,
0

0

,

Ri\"ière, heere van Broucom, etc" synen hecr "ad~r, die den zeh:en ooet"\.
toe(luam by successie ,'tUl Ryckaert de la Ri\'ière, hecre van Broucom, synen
heer vader, wylenl toebehoord hebbende Guillaume ,'an \Yallewyck, raed\
der Keyzerlyke Majesleyt ende synen ontCangher ghcmaect van Oost... ;
V1aenderen, hcere van \Va1burgh, hcm hy coope vCI·kregen ,·an ~f~ JO?'
de Gruytere, denseh'en bccolnmcn hebb~nde l'an Lysbette Hoorincx, fih~ '
Colaerls ghrselncde was van Lambrechts ,·ao Cueniuc).donck, haar v~ ~
,
h·
storven van wylent Adriaen Thienpondt, die den selv~n rcnteboeck lP~,
te vooren hadde ,'ercreöhen by coope jegheus de hauderigbe ende huir, va~ ·
wylent Lodewijk van Mael·cke. n
I
(Copie uil dna Heerl. Renkb, ,.Bk~nde het ken áeA"
Rae&se/aere. - Voormeld Hs.)
•
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j)evestigd door het verschil van bouwtrant, welk men er aan
, e C , alsook tloor de \\'aprncn en ander krijgstuig '"an
','rocgcren Lijd, die herhnarc1~II)A~1 uit dé wallen opgetrokken
werden. Eene o,·erJe,"ering wil, dat het kasteel Tc I- Zinkt ten
tijde <ier godsdienstberoerten tot, schuilplaats loude sediend'
iebl>en aan hoorcfma ~ncll \ta n het Ca)\"iJl ismus, ,"an hetwelk
1e t()enmalige bewoner e~n na nlH~ ngcl' zou gc\\'cest zijn. VAn
deze bc\\'el'ing zijn cveo\\"el geenc de minste bc\vijzen voor'banrlen.
lIet kasteel van Ter Zinkt, noch ('enig ander heerlijk goed
,van ~funtc, stont bij SA~DERUS bcschre\cn of afgebeeld, hoewel
op de landkaart vall het graafschap "an Aalst, in f'landria
Illflstrat~, Ter Zinkt oncicr de benanling van c kasteel "an
Mr llroucum • aangeduid is. Eene tcckcning (r) laat ons toe,
"deze leemte bij clcn knnnunik-gcschicdschl'ij\'er aan te ,,"uIleD,
en ccne schets op te hangen van hergeen dil ka~tee), over het\\·elk \' A~ GESTEL i n zij 11 bo\'c ngclll el d y;erk sch rij ft: ~ Prretorirtln illic visltur spectabile quod dllduln (uit pelles Bar01JeS de
Brol/ellenl .... , ) in zijnen lantslen Juister Inoet gc\\'cest zijn.
Ilel LrstonJ lil het jnar 1i09 i Il een nlcrk \\'nnrdig gebou\\' \'an
een gl'oolsch \'oorkorllcn, in ' lang\\'crpig ,ier'knntcn "ornl, nlcl
t\"CC puntige zijgc\'cJ~, en gedekt 0001' tv;ee flC\"CnS elkaar
staancJc schaliedaken. Aan den noord\\'esthoek, tcr rechterzijde
r~n het portaal, rees een lOI'en met dl'ic \'cl'rlicpingen, "an ',"elke
de bo\'cnste l,,'cc vcnsters had ~ de vierhoekige spits ,,"ns Olct
schaliën gedekt. I)e rnuren nno den zuiu\vcstlant (,'roegcr
'i\'aarschijnJijk de gnnschc bou\\'), I'czen uit de \\!aJJen op.
Aan icrlerc vsn zijne l\vcc \'crJiepingen ,varen in den \'oorgevel vier vensters met arduinen kruiskozijnen; in den achfergevel \\raren er zes, op de zijgevels t\\'ee.
Het gebouw stond geheel op ruime kelders, gedeeltelijk boven
élkander, en die, heden nog, \'oorzien zijn '·8D drie groote

~I)
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arduyne bakken, » meer dan ecnen. meter hoog, ~
en waaronder een zeshoekige. De oudste muren, opgemaakt,
van witteo hardsteen, en met meel en kalk gemetseld, ,,'aren
0}D tren t eenen nleler dik, zooa Is" nog heden aa n het overgeblevene deel te zien is. In den voorge\"el, bo\'en de ingangpoort, en .
op nog andere plaatsen ,'an den bouw was een arduinsteen
genlctst, mel de \vapenen vau Van Ri\'iere en Van den Bcnlden (1),
Stukken van deze slccncn hebben wij in de lente van t867 aan
den \' 0 e t des kas te e)s aa n ge t r 0 fT c n .
Volgens cene rekening van hel jaar t 758, door den schilder
J. CNUDDE, Ie Gent, ,,"as de zaal, die men de groote s~lette
noemde, geheel beschilderd met c istoriën, propheliën, 1311tschappen" enz., waar\'oor aan genoemden kunstennar de som
\'an 50 pond groote betaald \\'erd.
Gelijk alle middelecu\\'sche slolen had dit kasteel ('cne kapel,
en eencn kerker voor de nliscladigers. Ecne dreef leidde voortijds van het knsteel naar de kerk.
Ten tijde der Fransche oITI,,·enteling was Jacob·Frans van den
Hemden, uil hoofde der LOl1\\'valligheid van een dèCI nes knsteeIs,
genoodzaf'kt er ruim de l\\"ee nerde dcelen ten gronoc van te
doen Afbreken. liet werd toen veranderd in een lusLgoed, waarbij
later de nog heden bestaande bouw rees, die echter reeds geheel
verva lIen is. De heer Godscha Ik -V' erga u \\'en, grondeigenaar Ie
IJpercn, ,verd cr eigenaar van in het jaar 1845.
Twee brcede ,vallen, die men den «grooten ofte hooghen, J
en den «klcyncn one lecgen \\·al ~ noernrie, Jangs "oren en
achter door l\\'ec steencn dammen gescheiden, omringden
het kasteel, zijne hovingen en het achterste neerhor. In
den tuin sproot, le midden yan ecnen vijver, rene 'fraaie
fontein.
Voor en tegen aan den ta'ap '-80 de poort der hecrenwoonst
c

.Sosynissche

~

.

troi,

(I) Hel wapen der Van Ri,"ierc's is : • crar9~nt à
flt"Ur, de lit, au p,°eà
coupé de ,able .•
Dit der Van den Bemdeo's is : u d'or, au (ron t de taureau, accorné et orei/U
d~ ,abie. ft
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g, o,"er den wal, cenc houten brug, tot. aan de dreef, die langs
bet voorste neerhor naar dé groote kasleclpoorl leidde, Aan de
linkerzijde dezer poort \\'8S in den muur een groote vierkante
steen gernelsl, versierd met de gebecldhou\\'de "'apenen der
Van den Belnden 's; ook deze sleen ligt, doch geheel ,"erminkt,
nog op het neerhof (\-roegcl' hel ,"oorste), dat een das,,'and
aertig roeden grool \\'HS, en ten zuiden der KasteeJslraal ligt.
In de keuken hebben ,,,ij, in den haard, ccne groole ijzeren
,'ersletene vuurplaat ge"onden, versierd met een ","apen in
\zesticn k\\'ilrLicren. - lIet arhter~slc neerhof lag binncn de
\\' alle n, ten noor den \. a n Jen t u in.
Tot dit kn~teel behoorden nog de "olgende gronden: ten
oosten, ec n u i tpla nt op de Zink t, nlet schoonc hooge hoornen, en
eene dreef, meer dall t 200 voet lang, loopcrJde l"an de Zinkt Daar
de kerk yan ~Iunte; ten oosten een klei~c boomgaard, eD len
,,~eslcn cen groote olll\valde boofllgnard' en het kasteelbosch, te
zanlcn 16 dng\\"and 78 roeden groot. - Volgens celle schatting
"3n den jare J 712 was het kasteel nlet zij net \\"ee neerhoven ,
zonder zijne drc\"cn, c Jlacr consideratie g~nonlen t' hebben
, dat het Illacr co is een pl~clsc van plaisicr, en alsoo van \\'cy, nighc orte geen rercnue ", J geschat op cene \\'aardc \"an
i7 ·~8 pond 28 schellingen 12 grootcn.
In sOlnnlige schriften yindt men de \~nn Ririerc's en \T an den
Bcnltlcn's ook hceren VUIl Ra$selaar scnocl11d) uit hoofde ecner
hun (Ockolucndc renLe, die zij in Iern hielden ran de heerlijkheid "an \\'ocJputlc, in ScheIderode, en nlct hel bezit des
oudheerlijken kastceJs gcpaal'rl ging. I)czc rent \\·el~d gcheven
. op ccnc uitgcstrckhcid gronds van derl jen dag" Hod, aan "er·
schillige personen toebeboorcndc(f),

Dit naervolgheude is de grootte, rapport eode denombrement vaD
eenen lecne, twelck iel: onderschreven d'h-:,er Abraham van deo Remden,
filius d'heer .Abrah~m, ben houdende in leene ende manscbepe van m'her
Alberlus Josephus van PolteJsberghe, heere van 8er-chem en van den \Voelputtp, in ~Iackeghem driesch etc., ter causen van syoen leenbove ende
. heerlyckbede van den 'VoeJputle t.e ~fackeghem, binnen de prochie '9aD
(i) •
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Er was in ~runte eeoe heerlijkheid ingesloten, die gehouden
"·erd van den hcer van Rode, en veertien achterJccne'n had. Dil
goed vindt men in stukken fan de XVI(e en XVIIle ecu\\' onder
de benaming van heerliJkheid van Loore aangeduid, vermoedelijk nnar eenen van dcszelrs eigenaars, Jan du Qucsnoy, ridcier"
heer van Loite, zoon van Anloon, heer van Quesnoy en Loire,
en \'an Livina BeUc.
De eerste ons bekende bezitter was Jan Utenhove, na \\'Îen
wij opgenoemd vi oden zij De ,iochtcr Ph ili ppi na eten ho\'c; An na
\'sn Adorncs, echtgcnoolc ,'rin Jacob de Latroliens; daarna,
bij erfenis, Jan van Coudcnho\ e, loon ran Jan en van ~Iaria
van Amerongen, gchu~'d nlet Jacoba Triest, riic de heerlijkheid
achterliet aan zijne dochter Anna "an Coudenhore, echtgcnoote
van hooger genoemden J(ln du Qucsnoy, heer ,'an Loirc. Anna
droeg de heerlijkheid op aan hare nicht Joanna van Coudenho,·e,
gehu\\'d nl et J sn· Baptis t de La n noy, ri dJ cr, heer ~'a n 113utpont,

- - - ------Sehelderode COllsistel'Cllde dil m) n ,"oorzeydc IC(,1l in cene parlyc lanl gheleghen binnen de prochie \'an ~Iun«· .. tlaer ml'nl nocmpt Raessdaerceauler etc, ~ met eenen h~erclycken renteboecl dat!r meJ(> baende, hem
bes l reekende op dc:rth ien daghw:lnt lan ls lu uel min ofte m C:CI·! loebehoorcnde di"crsehe pcrsoonen~ wf'leken gronJt jacrlycl schuldigh is scs hal~lcrs
dry mudden cenen cop en half rogghe half e\'c nc, pachlmaLe, vier cappocnen
eode ses deniers parisls tsiacrs, naerl fcrclaers van de ren terolle . die daervao
is, Item \'ermag ter causen van mynen l'oorzeydcn leene te stellen eeneo
meyer, die erfven en onterfven magh met dé laeten, de gronden, die ter
causen 'van myncn Iccne ende heerlycken .tentebocek van my shtlhauden
5yn, en waer op de voorse:yde ~nlen hun, ' syn b(1sttf~c kendc. En als daer
ecnighcn grondt verw3ndrlL hy coope. soa hcbbe lek den thiendcn pcnnynct
van dnt die gh('ldcn, en als die yerwandelen by ,·erslerfle acht sehcllingheo
parisis '-an (·Ieken bUllJcre ofte achtthien pcllninghen \'ao elckcll persoon,
op die het ,"ersterft, en uaer \'ao sla(\n iel als ·heere ler Keure. elek voorseyL leen nay is toek.omende uytten hoofde \"an wylent myocn beer \"ader,
ende had hem ghesuccedecrt metten overlydcn van synen beer vader, die
het zelve vercreghcn harlde bij incoop1oghc otle deerele ghedaen tol laste
van wylent mther Jacques de Brvucom, baron van Rivieren, elc" staende,
dit myn voorseyde leen ter trouwen ende waerheden enz. Jn teeeken der
waerheid hebbe ick myn jcgens~·oordich denombrement onderleekent (Del
myn ghewoonelyck hanUeeeken en hier op ghedruckt myu cachet va~
waepen .. etc. (t 756). 1)
(H,. auvoren.)

"?
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Bel'cé, enz., (1636) (I). - Omtrent het midden del' XVII@ eeuw
vinden ",-ij het goed in hezi t \"a 0 Anton ia-Alcxa ndrina Doignyes,
wedu\ve van ~lark-An(oon·Albert de Preud'homme de lIailly,
burchtgraaf van Nieuport, als ecnige crfgcnanle \'an Anronia de
Haene, weduwe van Frans de lllascre, heer \'an Idc\\'alle.
De zoogenoemde heerlijkheid run Loore had eenc "ierschanr
met balju\v cn zc\'en schepenen, die kennis namen \'an nUe zaken,
rakende de van deze heerlijkheid afhangende gronden; zij besloeg
ecne uitgcstrckheid \'an 26 bundrr, en had cene rcnlerolle, die
jaarlijks beliep tot 28 stuivers 2 dcnicl's parisis, 8 kapoencn
en 58 hocndcl~cn. liet pachthof had cene uitgestrektheid \'an
!4-4 roeden, en ucvond zich aan de rechterzijde der straal van
den Ruspoel naar Je kerk. liet grensde ten noorden aan de
Bu islegc en ten \\'esten aa n de pastorij \'a n ~I u n te. Di t hoC was
ten jare 1643 geprezen tot de sommc ,'an t08 pond 9 stuivers
t den ier, en in t 750 lot t 52 pond 9 stuivers i denier.

(I) " Dit is den J'(Jl{cuouck cn I'cgi$lt'l' ,'all laee)'lycke renten, uu tel'
lydl to()Lf!hooJ'cnuc m 'her J all Ba p lis t dè La nno}', rnddcf., he~re ,'all 11 a u lpont, Brl'cllé, SandC', rtc, ~ in catlscil syuuc.·I' grst'lnedc \'r31lW Joanne ,-all
Coudruho\'r, 3c ' n dl' wl'kkc ocscu I'cnleLouc:k ~ll('ghr,'ell is Ly ,'I'auw Anlle
"311 CuUtl('llhoy(', uOllail ii,,'c \ all Loon' , eJl J~H'" te \'oOl'rJ) tOt,bellOorl h('ubendc.' 3l'U Jr Jan "all CouJt'lllw\'c, IIt'll1 tO('t'OllUllell syntl(' Ly $ucccssie ~nde
aOy,'ighcyl \'au wylcllut \'rauw .lUIlC \'3U .-\dOl'IlC~ ghescJlll'lle "an m'hcl' Jacob
de talJ'olicllS, t'll dnl'r tc YOOl'ell lOf'L(·hoort heLLf'IH,1t..· VI'au'" PhilÎpiuac
Uulc.\uho\·c, filin lu'l1(,I' Jans, Je srl"c l't'Ull' hacS' brslrcclt'IH]C op sekC'1'
gronden van ('.-f\'cn Linnru de prochicl vall ~Iunle endé daer onlreul, cnde
,"alt te belaelen tclckent Kel'S3\'onl. endc vermagh ter causen ,'au den sclfcn
synder heel'cJyckcdc ende uyl cl'uchle van syn vrrmoghen, vjeJsebare,
bailliu ende ze\'cn scllcpruell te s lellen in MUH t('~ tcl' pl3cls~n ghecosl ulncrrl,
ende alle de kCllllissc. t1>crrcht ende jnJicnltll'û darrmede Ic nemen clldp.
doen gcschien in justitie "all gronden, die in renten "an hem ghehauden
syn, tsy van ontcrf\'cnisse, erh-cnisse, ter betacJinghen Pilde achterstellen
van renten, doo4tcoopen, "'sndelcoopcn, ende andere qup.slien ende gheschillen, ler caUSén ,,'on de se)"c gronden tc moghen procederen in justitien
ende ter doodt van den erfachlighen ende \'an de gronden voorseyl, soo is
elck. bunder scbuldigh acht groolcn, ende ter veranderinghe en verwandelinghe by coope den Xen penning ,'an daL in coope in geIt gelden van den
lande, etc. (ftl56),
(Kopie van den Renteboek van kt leen, genaamd
ik Heerlijkheid van Wore. - Voormeld Hs.).
I)
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DE NATIONALE MILITIE
TIJDENS HET VERENIGD KONINKRIJK
INLEIDING
Na de val van Napoleon was Engeland de felste voovechter van de samenvoeging van Holland
en België
tot een sterke bufferstaat .
.....
De grootmogendheden hadden bij het eerste verdrag van Parijs in mei 1814 reeds beslist tot
een vereniging van België en Holland onder leiding van Willem van Oranje. Zijn titel van
koning der Nederlanden ontving hij op 16 Jnaart 1815.
De zeer monarchale grondwet erkende het principe van de scheiding der machten niet en
maakte de koninklijke macht overwegend . Willem I was zich daar goed van bewust. Zo greep
hij persoonlijk in toen in België de grondwet nloest \"Iorden goedgekeurd. Hij koos zelf de
1604 Belgische notabelen die werden opgeroepen onl hun stenl uit te brengen.

Vlaanderen stemde tegen terwijl er in Wallonië een kleine 11leerderheid was. Op 24 .08 . 1815
werd de nieuwe grondwet van kracht . (1)
NATIONALE MILITIE
De wet van 8.01. 1817 bepaalde dat naast "de vaste zee- en landmacht er steeds een nationale
Jnilitie is, waarvan in vredestijd jaarlijks een vijfde ontslagen werd" (art . 206)
Zij bestond zoveel I110gelijk uit vrijwilligers. Bij gebrek aan voldoende manschappen werd het
contigent door loting aangevuld .
Elke man ongehuwd tussen 19 en 23 jaar werd op de militielijst ingeschreven.
In geen enkel geval konden zij in de koloniën worden ingezet. De Koning zelf bepaalde bij wet
het aantal en de inrichting van de nationale militie die bestond uit de schutterij en de landstorm.
Artikel 206 van de grondwet bepaalde dat het korps evenredig moest zijn samengesteld op
basis van I man per 100 zielen.
De eenheden waren de infanterie, artillerie, cavalerie en trein.

SAMENSTELLING VAN DE CORPSEN
De contigenten voor elke provincie werden jaarlijks door de Nationale overheid bepaald. De
gedupeerde staten van de provincie bepaalde volgens dezelfde maatstaf de contigenten voor de
gemeenten.
Gemeenten met minder dan 500 inwoners werden met naburige gemeenten samengevoegd
waaruit het gezamenlijk contigent bepaald werd.
Het stond de gemeente vrij hun contigent geheel of gedeeltelij k in vrijwilligers te Ieverèn.
21

VRIJWILLIGERS
Elkeen die op 1 januari 19 jaar werd en niet ouder was dan 30 jaar kwam hiervoor in aanmerking. De maximum leeftijd kon worden opgetrokken naar 35 jaar voor hen die reeds in dienst
waren geweest. De kandidaat moest ongehuwd zijn en een lichaanlslengte hebben van 55
Rijnlandse voet (1,525 nl.). Oln als vrijwilliger, van een welbepaalde gemeente, te kunnen
worden ingeschreven moest men op deze gemeente reeds 5 maand gewoond hebben.

LOTELINGEN
Het gemeentelijk contigent werd bij loting aangevuld zoals bepaald art. 207 van de grondwet.
Elke man tussen 19 en 23 jaar werd hiervoor opgeroepen. Niemand kon zich aan deze plicht
onttrekken. Het was onder meer de plicht van ouders, voogden en regenten hun kinderen te
laten inschrijven.
Er werden 5 registers aangelegd (lichtingen) volgens leeftijd .
Zij werden alfabetisch op de lij st geplaatst.

VRIJSTELLINGEN \'OOR EEN JAAR (Art XCIV)
Door ziekte of omwille van bijzondere fanliliale omstandigheden kon men voor een jaar
verwezen worden, ook studenten in de Godsgeleerdheid en "de kwekelingen op kosten van het
rijk" kwamen hiervoor in aanmerking.

DEFINITIEVE \ 'RIJSTELLING (Art XCI)
Zij die 22 jaar waren en kleiner waren dan 1,565 m., misvormden of zij die reeds ontslagen
waren uit de land- of zeemacht. De geestelijken van alle gezindheden.
Alle enige wettige zonen wiens beide ouders overleden waren.
Alle enige achtergebleven zonen of kleinzonen.
Wanneer twee broers ingeloot waren, was de oudste vrijgesteld.

DE LOTING
De loting had plaats in aanwezigheid van de militiecommandant en twee leden van het plaatselijkbestuur. De belangstellenden dienden zo mogelijk aanwezig te zijn. De commissaris werd
bijgestaan door een officier en twee onderofficieren. Zij dienden de loteling onmiddellijk te
ondervragen en zijn lichaamslengte te meten.
Alle nummers werden op afzonderlijke papiertjes geschreven en in koker of ring geplaatst. Ze
werden vervolgens in een doorschijnende glazen fles gedaan. Vooraf werden zoveel opeenvolgende nummers te beginnen van 1 verwijderd als er vrijwilligers en vrijgestelden waren.
Met de uiteindelijk laagst getrokken nummers werd het contigent aangevuld.
Voor 1 maart moest de ganse lotingsprocedure afgesloten zijn.
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PLAATSVERVANGING
Elke dienstplichtige had de bevoegdheid een plaatsvervanger aan te stellen of zijn nunlnler uit
te wisselen. Deze bevoegdheid hadden ook ouders, voogden of curatoren.
De plaatsvervanger moest tussen de 24 en 30 jaar zijn en de vereiste lichaamslengte hebben.
Op deze lengte werd een uitzondering gemaakt voor zij die reeds in het Nederlands ofvoorma-

lig Frans leger hadden gediend. Hij moest wel de laatste 15 maand binnen de provincie wonen.
Gehuwden kwamen enkel in aanmerking als zij konden aantonen dat hu gezin financieel niet
afhankelijk was van gemeenschapssteun. Vrouwen kinderen mochten het bataljon niet volgen
naar eender \velke plaats ook. De kosten van de nationale militie waren ten laste van de
plaatsvervanger en lagen tussen de 2S en 7S FI.
Broederdienst werd vanaf 18 jaar toegestaan.
Art . C van de Jnilitiewet bepaalde dat : "Hij die een plaatsvervanger in dienst heeft, zal gedurende den tijd van achttien maanden, te rekenen van het ogenblik dat hij in dienst is

getreden~

voor denze]ven moeten instaan".
Lucien DE SMET

BRON :
Journal officiel du Royaunle de Pays-Bas. Tome Dixième.
8. ] .1817 "Loi sur I' organisation de Ia milice nationale" blz. 3 tot 273
(I) Een Verenigd Koninkrijk. R. Van Opbroecke.
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DE HEILIGEN SIl\10N EN JlrDAS

DE KERK VAN

~~~E

N TBR U G G E

Wat er over deze apostelen staat te lezen in het boek "Gentbrugge, 8 eeuwen geschiedenis" is
een be\VUst zeer kort gehouden stukje tekst. Voor wie meer wil weten over deze Heiligen,
waarvan de namen werden gebruikt voor zowel de oude als de nieuwe hoofdkerk van
Gentbrugge, volgt een uitgebreid epistel "vergadert uyt de H. Schrifture, Oude-Vaders, ende
Registers der Heylighe Kerke". In de schrijftaal der 18e eeuwen dus is aandachtig lezen wel de
boodschap!

- De Heylighe Apostelen Simon en Judas hebben zonen geweest van Maria Cleophas, nichte
vande Moeder Godts ende broeders van den Heylighen Jacobus den Minderen. Simon wiert
ghenaemt Cananeus, ende daerom noemt S. Lucas hem in 't Griecks Zelotes, ,vant Cana is in 't
Hebreeusch dat Zelus in 't Griecks is. Hij hadde dezen toenaem, om dat hij te Cana in Galileen
gheboren was, ende om hem van den H. Petrus, die oock Simon ghenoemt was,
t'onderscheyden. So was ooek Judas ghenoemt Thadeus oft Lebeu) om hem t'onderscheyden
van Judas Iscariotes.
- Men vint luttel van deze Apostelen in het Evangelie. Wij en bevinden niet, wanneer oft hoe
deze heylige mannen tot het Apostelschap zijn gheroepen gheweest: alleenIijck wort van hen
ghesproken, als d'Apostels in het Evangelie ghetelt worden, ende daer wort ghesegt, dat den
Heere verkozen heeft, ende Apostelen noemde. Ooek in 't Sennoon, dat onzen Heere in het
Avontmael dede ( ... )

24

- In 't Evangelie en wort gheen ander sonderlingh vermaen van Simon ende Judas ghedaen,
ende wij weten zeer

luttel~

iet dat zeker ende ontwyffelijck is van deze H. Apostelen: al is het

zeker dat zij in tt predicken ende verkondighen van 't Evangelie grooten arbeit ende veel
Mirakelen deden, ende ontallijck veel volcks tot het gheloove bekeerden ( ...)
- Alleenlijek zeght men dat den H. Simon in Egypten, ende den H. Judas oft Thadeus in
Mesopotanien ghepredickt hebben, ende dat zij daer na t'samen in Persien quamen, ende
hebbende veel volck tot de kerinisse des Heeren ghebrocht, ghemarteliseert hebbende gheweest
( ... )

- AI is eenigen boeck niet autentyck, al en heeft hij gheene authoriteyt oft verzekercheyt vande
waerheidt, daerom en volght daer niet uyt dat alle de saecken, die in desen boeck staen souden
val sch zij n (. .. )
- Soo haest als deze HH. Apostelen in Persien quamen, wierden de duyvelen terstond stom, die
tot dien tydt toe ghesproken hadden . Het ghebeurde dat eenen Capiteyn van den Coninek van
BabyIonien, 8arabach ghenoemt, ter oorloghe nloeste trecken tegen d'Indianen . Desen wilde
van zijn goden weten wat eynde desen oorloge hebben soude ( ... ) sy hem niet en konden
antwoorden, soolangh als Simon ende Judas, Apostelen van Jesus Christus in dat lant waeren.
De Apostelen wierden gesocht door 't bevel van Barabach, ende, na dat daer somrnighe
woorden onder hen geresen waeren, gaven d'Apostelen aen de duyvelen consent dat zij
antwoorden zouden: omdat men door hunnen antwoorde te beter soude bemercken, hoe
bedrieghelijck ende leugenachtig zij waeren. De duyvels antwoorden door hunne dienaeren, dat
d'oorloghen langhdurich ende bloedigh zouden zijn, van d'eene en d'andere zijde.
Als de Apostelen dit hoorden, en soo Barabach tot hen zegde: lek ben seer bevreest,
antwoorden zij: Ghij en moet niet vreesen want morgen ten dry uren zullen de Ambassaseurs
uyt Indien komen, om peys van u te begheeren, ende hen in uwe handen over te gaan, ende
sullen doen al dat ghy begheert. De Priesteren der afgoden spotteden met t'gene d'Apostelen
zeyden, arbeydende hen in den haet te brengen, als oft sy in het secreet met hunne vyanden
hadden ghehandelt. Maer den Capiteyn hield hen stille, om dat sy soo korten tydt ghenomen
hadde, om de waerheydt t'openbaeren. Hij dede d'Apostelen ende dienaeren van zijne goden
vanghen, om te straffen de gene die hy op leugens vinden soude. D'Ambassadeurs quamen
s'anderendaeghs ten dry uren, ende Barabach en twyffelde niet meer: hij wilde de Priesteren
dooden, maer de Apostelen beletteden het, segghende dat sy in het landt niet en waeren
. gekomen om iemant het leven te nemen, maer om dat aen veele te geven. Den Capiteyn
presenteerde hen veel juweelen en giften: maer sy en wilden die niet nemen. Hij leydde hen bij
den koninck van BabyIonien, ende vertelde hem wat daer met hen geschiedt was: hy verhief
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hen soo seer, om dat sy den gheest der propheten hadden, ende toe-komende dingen wisten,
als noch om dat sy

ootmoedigh~

deughdelijck, vredelijek, ende oprecht waeren.

- Op den Selben tydt waeren daer bij den koninck twee tooveraers, Zaroes ende Arphaxat
ghenoemt, die uyt Indien, daer den H. Mattheus predickte, die hunne boosheydt ende
bedriegheryen gheopenbaert hadde, ghevlucht waeren. Als deze de H. Apostelen saghen,
begonsten hen te vervolghen, ende om de Heydenen vervaert te maecken, ende de Heyligen te
hinderen, deden sy daer door tooverye veel serpenten komen: maer den H. Simon ende Judas
bevalen de selve serpenten dat sy de tooveraers selve souden bijten ende quetsen, sonder die te
dooden. De serpenten waeren de dienaeren Godts gehoorsaem, ende de tooveraers leden
groote pyne, ende liepen beschaemt uyt Babyionien, ende vertrocken elders, verkondighende
dat d'Apostelen vyanden vande goden waeren, ende hen hunne eere benaemen. Also bleven de
H. Apostelen ontslagen, ende sy bekeerden veel menschen met hunne predicatie ende grote
Mirakelen, ende den koninck ende syne huysghesin wierden ghedoopt (. .. )
- Op den selben tydt gheschiedt daer eene saecke, die de H. Apostelen wonderlycker ende
glorieuser maeckten. Eene dochter van goede gheslachte wiert te Babylonien bevrucht, sonder
dat men wiste wie den vader van 't kindt was. De ouders praemden haer, als sy in baerens
noodt was, dat sy segghen soude wie haer ont-eert hadde, om hem te kastyden. Sy om haer
selve te verlossen, oft om den vader te verberghen (die van kleynen ende verworpen gheslachte
was) oft om dat Godt t'selbe toeliet onl dies te beter syne glorie t'openbaeren, beschuldighde
eenen Diaken van d'Apostelen, Euphrosinus ghenoemt, segghende dat hy dit misbaer ghedaen
had de. Sy vinghen hem, ende brachten hem voor den koninck. Als d'Apostelen dit vernaemen,
ende sy wel wisten dat hy ontschuldigh was, begheerden sy dat de part yen souden komen, ende
het eerste-gheboren kindt met te brenghen, het wier! alsoo ghedaen. Sy bevalen het kindt,
inden naem van Jesus Christus, dat het segghen soude oft den Diaken t'misbaer gedaen hadde,
dat syne moeder hem op-Ieyde ende oft hy synen vader was: het kindt antwoorde, dat het
synen vader niet en was, en dat dien Diaken goedt ende reyn was, ende gheene vleeschelycke
sonde ghedaen en hadde. De partyen verzochten aen d'Apostelen, dat sy het kindt souden
vraghen, wie het ghedaen hadde. Sy segden: wij moeten d'onnoosele verlossen, ende niet de
misdadige openbaeren. Aldus wierdt de valscheydt gheopenbaert, den Diaken ontslaghen, ende
d'Apostelen kregen meerder gheloove ende eere.
- Als de Heylighe Apostelen t'gheloove te Babylonien gheplant hadden, vertrocken sy van daer,
ende ginghen door verscheydene plaetsen van het Rijck predicken. Sy quamen in eene
vermaerde stadt ghenoemt Suamiz, daer die twee tooveraers Zaroes ende Arphaxat waeren,
die de Priesters der afgoden teghen de H. Apostelen, als teghen de vernielders van hunne
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tempelen opstockten: ende deden soo veel met hunne woorden ende bedriegheryen, dat sy hen
deden vanghen. Sy leydden Simon nae den tempel der Sonne, ende Judas nae den tempel der
Mane, om dat sy die souden aenbidden. d'Apostelen deden hun ghebedt, d'afgoden vielen ende
braken, ende de duyvels vloghen daer uyt in ghedaente van zwarte Mooren seer roepende ende
schreeuwende. De Priesters wierden met soo groote rasernye ontstocken, dat sy d'Apostelen
met seer groote gramschap aenvielen en verscheurden. Het was te voren zeer klaer weder,
ende daer stont onvoorzienelyck een schroomelyck tempeest op, ende het blixemde so seer, dat
de tempelen vande valsche afgoden neder gheslagen wierden, ende veel Heydenen daer doot
bleven, onder andere de twee tooveraers, ende hunne lichaemen wierden in asschen verandert .
Als de Coninck, die Christen was, de doot vande H. Apostelen vernam, dede hy hunne
lichaemen te Babylonien brenghen, ende timmerde hen daer eene kostelycke kerke, alwaer die
bleven, tot dat die in naevolghende tyden te Roomen ghebrocht wierden, ende inde kercke van
den H . Petrus ghelegt syn.
- Den H. Judas Thadeus heeft eenen Canonicken brief geschreven die gestelt wort onder de H .
Schrifture, ende wort van alle de kercke voor soodanigh gehouden. In den welcken hij
voortbrenght eenen boeck die niet autentyck is. Waer uyt men kan bevroeden dat waer is,
t'gene wy hier boven ghesegt hebben, dat eenen boeck wel kan niet autentyck syn, nochtans
niet valseh.
- Men moet oock weten dat eenighe Autheurs van deze twee Apostelen Simon ende Judas
hebbende maer éénen willen maecken, daer nochtans de selbe twee, ende niet één en syn .
F. De Bleecker

BRONNEN
Generale Legende der Heylighen - 2e Deel
P. Petrus Ribadineira en P. Heribertus Rosweydus
Priesters der Societeyt Jesu
"Den Sevensten druck met veel Levens der Heylighen vermeerdert, met een Register dienende
tot de Sermoonen des Iaers" .
T'Antwerpen by Hendrick en Cornelis Verdussen, inde Cammerstraet, inden Gulden Leeuw.
Anno rvIDCCXI
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COMPONENTEN EN COMPOSITIE van de
HISTORISCHE ROMAN.
Serge HEIRBRANT aan de eer.

Donderdag 21 november had de plechtige uitreiking plaats van de Provinciale Prijs voor
LETTERKUNDE 1996 aan Serge HEIRBRANT.

Serge HEIRBRANT was Kabinetssecretaris van de Schepen van Cultuur Dany VANDENBOSSCHE en Burgemeester BEKE.

Hij werd op 9 sept. 1959 te Gent geboren, behaalde de diploma's van licentiaat in de Germaanse Filologie in 1982 en van licentiaat in geschiedenis (Centrale Examencommissie 1985).

Op 24 mei 1993 promoveerde hij aan de Universiteit Gent tot Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte - Groep Germaanse Filologie op het proefschrift :
"COMPONENTEN en COMPOSITIE van de HISTORISCHE ROMAN" een comparatische
en geneologische benadering ; Serge HEIRBRANT schreef bijdragen over de historische

roman voor o.m. feit en fictie in de negentiende

eeUVJ

Engelse roman (1989).

In 1995 publiceerde hij een tot twee derde van het origineel ingekorte en licht bewerkte

handelseditie van zijn doctoraal proefschrift, dat dit jaar bekroond werd met de Provinciale
Prijs voor Letterkunde (Essay en Monografie).
De overhandiging van de prijs ging gepaard met een passend programma tussen de verwelkoming door de heer Gouverneur, het juryverslag door Professor Dokter Ann MUSSCHOOT, de

huldigingstoespraak door de Deputé VAN DER MEIREN en het dankwoord door de laureaat
speelde Rebeca Ruso op viola da gamba op sfeervolle manier werk van Carl Friedrich Abel
(1723-1787). Uit de tussenkomsten noteren wij dat er voor de prijs vijf werken werden ingezonden waarvan er drie werden weerhouden. Het werk van HEIRBRANT was een vlot
leesbaar boeiend academisch betoog.
De prijs wordt op de vier jaar uitgeschreven in 1988 ging de prijs naar H. VAN DE PERRE.
In zijn dankwoord dankte Serge HEIRBRANT op aangename manier allen die hem in zijn
opzet steunden en de prijs toekenden.

Te betreuren de niet zo talrijke opkomst, waarbij slechts twee afgevaardigden van het coördinatiecomite van de Culturele Raad Gent, naast de Burgemeester en leden van de Culturele
Diensten van de Stad Gent.
Roger DE VOCHT
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I

Dienst Cultuur eindelijk uit de impasse.
Johan DECAVELE is maandag 18 november door
de Gemeenteraad van Gent benoemd tot DIRECTEUR CULTUUR. Hij begint aan zijn nieuwe taak
op 1 december. Volgend jaar trekt hij zijn hoofdkwartier op in het Museun1 V ANDERHAEGHEN

aan de Veistraat te Gent .
Begin mei 1996 was het 25 jaar geleden dat Johan

DECAVELE werd aangesteld tot Stadsarchivaris

van Gent .
De functie van Directeur Cultuur is hem niet vreemd, want hij nam de functie alles samen al zes

jaar

waar.

Eerst

als

vervanger

van

Antoon

WYFFELS, toen die voorlichtingsambtenaar werd .
De toenmalige Schepen VAN QUAQUEBEKE probeerde Johan VAN DE WIELE te

benoemen tot Directeur Cultuur doch DECA VELE ging in de tegenaanval bij de Gouverneur
en de Raad van State. De benoeming k\vam er

echter

niet

en

François

GEERAERT

werd

waarnemend directeur. In zijn huidige functie zal
Johan DECA VELE de musea coördineren) verder

vallen onder zijn bevoegdheid het Museum van
Volkskunde, de Dienst Monumentenzorg, de Dienst

Stadsarcheologie,
stadsconcerten)

de

het

Stads

Gemeentelijke

archief,

de

Raden

voor

Cultuurbeleid, de Dienst Kunsten en de bibliotheek.

Namens het Heemkundig Genootschap "Land van
Rode" onze blijken van gelukwensen.
- Roger DE VOCHT
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Gesticht in 1844
vzw Koninklijke Muziekmaatschappij

De Neerschelde
* Na het

Sde jaarlijks Concert, ingericht door de reeds meer dan 150 jaar bestaande Gentbrugse Muziekmaatschappij, is het ons inziens nuttig het reilen en zeilen van De Neerschelde beter
te doen kennen, ook bij de leden van het Heemkundig Genootschap "Land van Rode". Het jaar
1996 vlas trouwens één der hoogtepunten in de geschiedenis van deze harmonie, de oudste
culturele vereniging van de gemeente Gentbrugge.
* De tijd van \vandelconcerten, die de harmonieën en fanfares de naanl opleverden van "pinten-

maatschappijen" is nu wel - althans in de stad Gent - zo goed als voorbij. Dit zou kunnen
inhouden dat zo'n nluziekkorps zonder werk en dus zonder middelen komt te zitten ... Niets is
minder waar: De Neerschelde bewees het in het voorbije jaar door 15 optredens : achtnlaal te
Gentbrugge (Driekoningen, Dekenijfeesten Gentbrugge-Noord, Kluisfeesten, Rust- en Verzorgingstehuis Ter Hovingen, eigen inrichting in het Dienstencentrum en het opluisteren van drie
H.Missen), viermaal te Gent (tweemaal Kiosk Kouter., Dekenij H.Kerst en Palliatieve Zorgen
Sint-Vincentius). Tenslotte drie keer buiten de stad Gent (Provinciaal Domein te Wachtebeke,
8ebloemd Dorp Kanegen1 en Sidmar).

* Of er nu een kunstconcert betreft of een nleer uitgebreid, langer durend muziekfeest vol
stemmigs- en amusementsmuziek onder de naam "Het Gentbrugs Harmonieorkest", het kan
allemaal en de luisteraars houden er steeds een aangename herinnering aan over. Ook voor
1997 zijn er reeds enkele contacten gelegd en contracten afgesloten.
* Een feestelijk einde van het jaar - op de St-Ceciliaviering na - is zeker de eigen inrichting in

de polyvalente zaal van het Dienstencentrum te Gentbrugge nu wel geworden ~ De 5de in de rij
kreeg meer dan 200 aandachtige toehoorders over de vloer en na het prachtig concert door de
42 uitvoerders, waren 165 personen ingeschreven voor de maaltijd .

* Een aangename namiddag of avond vol bekende klanken? Telefoneer :
09/230.56.79 (Voorzitter WilfrÎed Patoor) of 09/230.80.27 (Secretaris F.De Bleeeker).

U krijgt kwaliteit voor uw geld!
Nieuwe muzikanten zijn vanzelfsprekend steeds, in onze vriendenkring, welkom!

MUZIEK LEREN? EEN NUTTIGE INSPANNING!
MUZIEK SPELEN? EEN HEERLIJK GEVOEL!
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ECHO'S uit het LAND van RODE
r

_
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CAFE 'T KUIPKE GAAT DICHT

.

Albert Kaes zal maandag voor het laatst tappen in 't Kuipke. F%

IJ PI

GENTBRUGGE - 't Kuipke is één van de
oudste en één van de laatste volkscafeetjes
in Gentbrugge. Het lokaal in de Schooldreef sI uit maandag 23 december definitief
zijn deuren. Het huurcontract van uitbater
Albert Kaes loopt ten einde en wordt niet
verlengd .
•<Op mijn 47ste werd ik bij
Tcxaco aan de dijk gezet en
omdat ik niet wou stempelen, nam ik een café over»,
vertelt Alben Kaes. Het café
in de Schooldreef bestond
reeds sinds 1932 t maar kreeg
met de komst van Albert
1984 een nieuwe naam: 'I
Kuipke, «Mijn zoon Gilbert
was Belgisch kampioen op
de piste en reed zichzelf tot
kampioen in 't Gentse Kuip-

in

kc. Daarom noemde ik het café
zo». De naam zorgde wel voor
enkele grappige situaties. «Bij
elke zesdaagse in de velodroom
van Gent kreeg ik telefoontjes
om plaatsen te reserveren.
Daardoor werd het café overal
zot n beetje bekend en mensen
k"\vamen.ook een kijkje nemen
in het Gentbrugse Kuipke».
De eerste anecdote die AIbert zich herinnert had met
voetbal te maken. «Het stadion
is vlakbij», vertelt hij.
Bakken ,'oor Schotten

Het Laatste Nieuws

«Toen we hier voor de opening aan het vcrbouv..:en waren,
streek er na een match een
groep Schotse supporters op de
puinhoop neer. Ik moest gewoon bakken bier aanslepen op
de bou\\-werf», lacht hij.
In de loop der jaren kreeg tt
Kuipke een vast publiek.

.· 1IOf..! we I ik nooit L"dH 1!raa o
café hield, heb ik hier heel vcel
vrienden. Door dit werk deed
ik ook vee) mensenkennis op.))
Café 'foor diplcHua

«Iedereen komt immers met
zijn problemen bij de cafébaas.
Een psychiater zou volgens mij
eerst twee jaar café moeten
houden voor hij zijn diploma
krijgt», vindt Albert.
J-Iet is spijtig dal dit caf~
moet verdwijnen»), vindt
vaste klant Peter De Greef.
(( Hier kwamen \ve om te
lachen, te praten en te Jlipperen onder vrienden en we
konden elkaar goed plagen
ook. Ik weet niet goed waar
we nu naartoe moeten». ' t
Kuipke laat vandaag vanaf
19.30 uur voor de laatste
keer het bier vloeien.
T:\l\;1A DE I\'IULDER
«

23/12/96
3]

"

Bescherming op l<omst voor
pettoresl<e Gijzenzeelse hoeve

FOTO PHILIP VAI>JO\.jT~IVE

Dit authentieke Gijzenzeelse boerenhuis en de onmiddellijke omgeving zijn voorgedragen als monument
en dorpsgezicht.

OOSTERZELE -

Het ge-

nlccntebestuur \vil het achtticnde-ceu\-vse boerenhuis en
de onn1iddellijke oll1geving
in de Langestraar in Gijzenzele Jaten beschennen. MonUJllcnten en Landschappen
startte een beschern1ingsproccd ure op. Het openbaar onderzoek loopt tot het einde
van dit jaar.
Het heemkundig genootschap
Land van Rode diende in 1995

ren aan\ raag in Oln de hoeve en
haar OJngè\ ing in de Langestraat
in Gijzcnzcle te beschcfInen. Aan
de hand van kadastergegevens,
\'an de laatste eigenares (Van
Durme- De Bruyckcr), het bock
"BouV'.en door de eeu\'ven heen"
en tekeningen van Heins uit 1904
kon het genootschap de geschiedenis V(1n het goed reconstrueren
en het belang \ an een bescherJlling o1otiveren.

Het Laatste

~ieu\\:s

:. 7 12/96

Een vern1cld ing op dc Fcrraris~aart {I ï7 1-17ïÎ " de kerkv\'l'gel
dk Véln de hoeve naJr de kerk
kidl cn de plaatsnJam "Stccnbt")rg", (onen volgens het Gcnoor)chap aan dat de geschiedenis
van de hoeve lnisschien zelfs tOL
een 111iddck'eu\vse )ile Illel v\'aIgrach ten tcrlJggaa t.

Dakkapel
De (lfdeling M0l1Un1cntcn en
Landschappen
\'(ln
AROI·L\;1
stante onlanos
een beschert"
rningsJ ,foccdurc op voor dit karakten ol boerenhuis uit de achttiende ecu\V on1dat het alle oorspronkl'lijke bou\vkulldige den1cnten uit die tijd bc\vaard
heeft. Typisch voor die tijd \\'aren
een dakkapel boven de deur, de
vensteromlijstingen, de lage deuren en de binnenindeling van het
huis. Het erf illustreert de vroegere \\'ooncultuur: een \voongedeclte nlel daaraan stallen aangebouwd. Op het achtererf vind je
nog een annpomp, een vvaterput
en een aardappel kelder. De hoeve
heeft met haar kleuren en versieringen ook een belangrijke volkskundige \-vaarde. Sinds 1834 be-

\voondcn achtereenvolgens de
landbou\Ners De Gevler, De Vos
rn Van Dunne de hoeve. In 1980
\,vcrd het landbouV\-'bedrijf stopgezet.

.

Olngeving
Ook de oJngeving is dc n10cite
van het beschermen \-\'aard. Het
olnhaagde erf, de aanpalende
percelen bou\·vland, de toegangs"veg en de voet\\'eg naar de kerk
vormen een bijna ongeschonden
~

~

geheel. Slechts t"vee t\vintigsleeeu''''se eleIllCnten kon1cn in dit
dorpsgezicht voor: een kleine betonnen loods en een bunker. Die
laatste da teert van rond 1934 en
vormt samen met de acht Gijzenzeelse bunkers een onderdeel van
de 227 bunkers die samen de linie "Tête de Pont de Gand"
vornlden.
Het openbaar onderzoek dal
voorafgaat aan de bescherming
van de hoe\'e en haar olngc\'ing
loop t nog tot 30 drcenl ber. (LOO)

I

I
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August De Baets schrijft
boel< over Melse geschiedenis
door André VLERICK
Me/Ie

stelling dat de gevonden palen
\vcl1icht bêhoorden tot een on1\,valling van de èer'ite nederzet" heb door ~tudie en opgravingen een vrij duidelijk beeld ting van de heren van .\r1eUe. Een
paaldorp op die plaats had gegekrege n van dè ivlelse ontstaansgeschiedenis, Ik ,vil die
ken nis Illeedelen voor ze verloren gaat", vertelt de 80-jarige \voon geen zin, daan'oor ligt het
veel te hoog."
A.ugust De Baets. Voor het zilveren jubileul11 Véln de heen1·
De vroegste i\1elsc geschiedenb
kundige vereniging De Gonde, die hij in 1973 I11ee stichtte,
schreef hij het boek Bi}'dn.1!1en tot de Geschifdenis Vüll ,VIelle. ,jk is De Bacts blijven boeien. Ondanks ht't verlie<; van veel \\'aar\vilde hiennee geen opvolger Blaken van De geschiedenis van
dc\'ol archiefnlJteriaal, door vcri\1flle, het standaardlverk uit 1962 van pater Verbiest, \vel
lies bij verhuizingen van de aden kele historische 1l1Îsvattingen uit dit bock op basis van
lninistratie en ,lechlè conservernijn opzoekings\-\-erk rechtzetten", vertelt de auteur. Als het ring van d<.~ grnl(,clltc-archievt'f1,
heIn nog \yordt gegund, volgen later 111eer "bijdragen/.
\\'i<\1 hij Silll1cn 111('1 de 1l1edt""\V(T~

August Dè BaefS is een

lTIOnU-

nlcnl: zo\,,'cl in J'v1clle als in 11liddens van hrcrn- en fJllli1iekundigen. Hij \vas Jls Sp'er politiek
actief VJn vlak na de oorlog lol in
197A. Ruinl veertig jaar is hij hczig nIet de st ud ie van de :\1d,c
gc~(hicdeni~. hij is conservator
Vclll het gl'nlccntelijk Il1USeUITI en
archivarÏ\ VJl1 het venllaarde
J\1ebc

DOCUIl1cn la l icccni run)

(naken. Gelukkig heb ik Inij al
die tijd ook 111et bekv"rarne en be·
ziefde nlensen kunnen oI11ringen", vertelt de auteur.
Het echte \"'crk voor het huidige
boek t'lcgon eigenlijk al in 1971
n1ct archeologische opgravingen
naar de 'poren \'Jn de in 1579
ven-voeste burcht ,,(ort ro~inc"
(}(1n de Kalvcrhage. Het archicfonderzoek en de re~l1ltatcn v(1n
hel veldonderzoek venvezen lllct-

.

kers van het

nlu~runl

een

~(hat

aan inforrnatie over de N\eJse
ontstaansgesch iedenis te verzc1Inelen. Een ded is intussen op
COJllJ1utrr innC\'ocrd
vcel kcnni~
t't
•
zit echler nog in zijn hoofd.
"Dat Jllncsl cr ('en~ uit. rk h . . . n
nu nog helder \'all ~(,c~L nlJ~H
\vie \\'ert hot' lang nog. In elk
ge\ al hen ik 'itof gen()eg voor nog
een pJJr boeken. Voorlopig heb

voor Faniilil'· en Heclllkunde. Als
ik nlij beperkt tot dc eerq(' ~1("1\1.
gcnea loog (fan1 il ie kund igc) i~ hij een de geldende theorie Over het nederzet l ingen en gcbou\\ en en
in Oost-Vlaanderen een begrip. McJse paallhlrp naJr het rijk der \vat er nu VJn ge\vordrn i","
Ver! cl)llega'~ heclllkundigcn be- f(1bcls. Die theorie, gelanceerd in
Aan reccnte geschie<.hehrijving
nijden heIn ook nIn zijn kennis 1904 door de J rchl'olong J. 1\1aer- \.vil de ,1uteur ht'\Yllst niet doen.
van oud c:;chrift en Middel·Ncder· ten<; de Noord hout, '" errl volgens .,Ze zou tc gekleurd en IC t'l'f1zij
land" een vak \vaarin hij nog De Bael~ nok nog door pater Ver- ti i~ zijn. I k ben k"n 'llottl' ja ren\tel'd~ Il'~ geeft.
biest in zij n standaardgc..,chiedc· lang p()ljtj(\l~ ~ll\\'I.~<.'\l\l. Da<1fO\"r
"Ik heb \'éHl Jnijn hobby een nis \'an ~1elle overgenolllcn.
De schrijven laat ik Ik\ cr Jan êlnde~
.
flinK decl va n n1ijn leven kunnen Bact s: "Wij kvvamen tOl de vast- ren over." (A VD)

~\<jeuvv'sbJad 20 . . 12.96

August De Baets bestudeert al ruim veertig jaar de Melse geschiedenis,

Begraafplaats Landskouter
kampt met plaatsgebrek
OOSTERZELE - Het ge111eentebestuur onderzoekt
nlogelijkheden onl de begraafplaats van Landskouter
uit te breiden. Stedebouvv
ging niet akkoord lnet de
grootste van de tvvee uitbreidingslllogelijkheden. Om het
ruimteprobleem tijdelijk op
te lossen maakte het gemeentebestuur een inventaris van de begraafplaatsen.
Het gemeentebestuur vindt een
beperkte uitbreiding van het
kerkhof niet aangewezen. Een
perceel aan de Bakkerstraat van
slechts 35 llleter bij 15 - dat bovendien niet met de auto bereikbaar is - vindt burgenleester Johan Van Hecke te \veinig, Nochtans kant s(edebouw zich legen

de tweede optie 0111 een perceel
zaailand van 100 meter bij 24 onl
te vonnen naar begraafplaats en
columbariunl. Het perceel ligt
iets verder van de Bakkerstraat,
maar is wel toegankelijk met de
auto en geeft via een buurtweg
toegang tot het hooiland da t
paalt aan het bos.
Voor zo'n grote uitbreiding is
een bpa nodig en dal kost extra
geld. Met het genleentelijk struct lIurplan op stapel, probeert de
ontwerper de plannen daar in te
kaderen.
Het genlcentebestuur liet een
inventaris nlaken van de Oosterzeelse begraafplaatsen. Voor
Landskouter kan dal leiden naar
een tijdelijke oplossing onldat er
zicht is op vrijgekornen begraafplaatsen, (LDO)

Het Laatste NielJ\.vs

Gontrode houdt zijn I{erk
MELLE - Gontrodc houdt stellingskoslen aan het gebouw
zijn parochiekerk. Dat deelde torenhoog leken.
Volgens burgenlcestcr de Poller
burgen1eester Edouard de
hield het schepencollege op
Potter Inee tijdens de ge18 novel11bcr een vergadering
1l1C'en leraad szit ting.
Er \varen stcmn1cn opgegaan
onl de kerk af te breken en te
vervangen door een ITIodernc,
kleinere kapel. Dit omdat de her-

Ol

D-LEERLI~GEN

GEZOCHT

.-\l1e oud-leerlingen van de Broederschool
St . -\NTONllTS uit de \i an Houttetraat te
GENTBRlTGGE ",'orden verzocht zich kenbaar te nlaken.
Uien'oor komen in aanmerking alle leerlingen
vanaf 1910 tot 1966.
De bedoeling is een schoolreiinie te organise-

ren.
Zij kunnen zich schriftelijk melden bij:
François V~-\N DEN "0\7E, Braelllstraat 74,

9050 Gentbrugge.
Graag legel \'an 17

34

rr. insluiten

\'001'

antwoord.

over het problceln Inel de provinciale technische dienst, mensen
van het ministerie var, de Vlaanlse Genleenschap, de vicaris, de
pa :>toor en de voorzitter van de
k~rkfabriek. Zij k\·\'amen tot een
kostenraoling van 18 miljoen
frank. De kosten liggen zo hoog
onlda t er jarenlang niet naar de
kerk is onlgekeken, moest iedereen toegeven. Maar de vergadering meende ook dat niet alle
werken hoogdringend zijn, sommige werken kunnen worden ingeschreven op de gevvone dienst
en de meest dringende, zoals de
renovatie van de monelen, op de
buitengewone dienst.
Het voorstel van financieschepen eroo om de kerk door een
kapel te vervangen werd door de
vergadering venvorpen. Gontrode
mag zijn kerk niet verliezen.
Volgens de Potter komt de vergadering op 21 jafoluari 1997 "::er
bijeen om de dringendste pIJnpunten en een gefaseerde renovatie van het kerkgebouw te bespreken. (AVO)
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