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WOORD VOORAF 

Geachte Lezer, 

Het jaar 1997 is voor het Heemkundig Genootschap "LAND van RODE" in verschillende 
opzichten belangrijk. 
Als jong secretaris, in jaren dienst wel te verstaan, van het Genootschap wens ik de eerste te 
zijn om deze belangrijkheden naar voor te brengen. 
In de eerste plaats viert het Genootschap dit jaar de uitgave van haar HONDERDSTE TIJD
SCHRIFT, namelijk het vierde nummer van dit jaar. 
Tevens kunnen we ons opmaken voor het vieren van het 30-jarig bestaan van het Genootschap. 
Gesticht op 7 juni 1968, is 1998 ons jubileurnjaar. 
Dat deze 30 jaren niet steeds over rozen zijn gegaan, zal wel niemand verwonderen die in het 
verenigingsleven zit. Het huidig bestuur, waarvan als bestuurslid van het eerste uur enkel nog 
de heer Dirk W AMBACK overblijft, heeft steeds getracht met beperkte middelen een degelijk 
resultaat te bereiken. 
Hopelijk kan de jubileumviering doorgaan in het voor het Genootschap, reeds sedert 1991, 
voorziene 1 ste verdiep van het Kasteel de PELICHY te Gentbrugge. 

Het is niet mijn bedoeling hier de geschiedenis te schrijven van het Genootschap, daar zullen 
andere meer bekwame personen later op terugkomen. 
Het is echter wel de bedoeling een oproep te doen voor medewerkers. 
Het verder bestaan van het Genootschap hangt af van vrijwilligers die zich willen inzetten voor 
de activiteiten van het Genootschap. 
Er is dringend nieuw bloed nodig om de volgende dertig jaar in te gaan. Men dient werkelijk 
geen as te zijn in de heemkunde om je dienstig te kunnen maken in het Genootschap, er is 
voldoende werk voor leken in de heemkunde. 

Kandidaten kunnen steeds terecht bij de voorzitter de beer DE Vocht Roger. 
Telefoon 230.56.01 

Heemkunde is nodig en nuttig. Het verleden maakt de toekomst !!! ~ ! 

1.10 van ce Uni. 
van ae Uuoevers van 
ae PerlOOletfe Pers 

Namens het bestuur, 

Werner CALLEBOUT, 
secretaris 
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, Andere voorname leenen te Munte waren: 
De A/otle, liggende ten oosten van den Neeren-Haandaard, bij 

de straat van de Biest onar de kerk. Dit leep hing van den heer 
van Rode ar(f), en bestond io de XVI· eeuw uit eene behl1isde 
en omwalde motte, met brug, singels, boomgaard, enz., ter 
grootte van een half bunder t"oec en twintig roeden; \'oorls uit 
, sekeren heereh"C'ken rcntbourk, illhoudendc di\'ersche hoen ... ., .. 
• der en.. en cl epe nni n c k ren l en, end e me l te np pen die i ene n d e 
c hcerclyrke \'ermoghen, soo van thiende en penninck nis 
• ander~ints, te ~fllnte cn Landskouter, ende noch neghen en 
, tachtigh roeden Jants met een "ij\'erkcn daer inne gheleghen, 
• ghcheeten het eteyn 'Y'altcken, • en verschcidene partijen 
land en meerseh, \'an ,,"clke "'ij nocmen : bet lijei" or Liel"ïne 
Walleken, de Oude I/of, ook de Jleierij ran Jlullte geheeten, 
de l'ondelnlallstede, :\an het Hekkcn tcr Hussclt, enz. 

De voormelde l'enterol \\'U.5 in uI'ic derlen gesplitst. liet 
eerste deel, \\'elks eigenaar recht bad eenen (neier aan 
te stcl1en, bestrekte zich op tien bunder land, en beliep 
jaarlijks tot 9 schellingen 4- deniers parisis, in penningl'cnte, 
en tot drie en dertig hoenderen en halr. - Het t\\'ecdc deel, 
\\'anrtoc insgelijks een meier behoorde, \\'erJ gebe\'en op 
ongeveer zeventien bunder land, te ~fuote, en bedroeg jaarlijks 
4- ponden 7 schellingen parisis, vier ganzen, twee halsters 
haver en t\\'ee hinnen; voorts te Landskouler, 26 schellingen 
parisis, vier ganzen, l\\'ee halsters ha\'er en l\\'ce hinnen.
Eindelijk het derde eieel, gelicht op grondc·n te llunte, was 
hct derde van de Rallsrente, ,,'aarover ,'erder gehandeld \\'ordt. 

De ,'erschil1ige dcelcn deler rente, \\·elke teD jare i ~~8 
toebehoorden aa n Lieven Dalnast, ZOOD \'"an Pieter, namelijk 
het eersLe, bij koop van de wedu~'e en weezen van Jan 
d'HaJnere, en het tweede, benel'ens het derde ,'an het overige 
deel, bij erfenis van zijne moeder Jacoba van der ~Ioeren, 

(f) Volgens de afschriften uit de heerlijk.e renteboeken ,oao de ~olte, uit 
het voormelde Hs. 
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dochter vnn Pbili p, werden op\'olgenlijk het eigendom van 
Maria Damast, dochler \'on Lieven, gehuwd met "Tillem \'an 
den nosschc; later, door erfenis, van Joanna \"ao den Bossche, 
dochter \'an laatstgenoemden (1626), erhrgenootc \ an Lucas 
de Steur, die tic \'crschillige deelen der rcnt, benevens de 
.iJ/otle eo medegaande landen tcn jare t 654. verkocht aan 
Christiaan t'Scr\\'outcrs, wiens zoon Karel-Rubrecht CSer\\ou
ters, heer van Tollenarc en Ter Lakt, er in t 752 eigenaar 
\~an \\'8S·,!). 

Het Upperho(, zoo genaamd in de heerlijke renteboeken 
van het j8Rr i :568 (2), bestond, volgens het landboek vaD t G54. 
in eene behuisde en be\\'aJde motte, filet singels en neerhof, 
\\'8S 5~4. roeden groot, en gelegen op de Biest, in bet begin 
en ter Ii n kerzijdc \'8 n uc nnar de kerk leidende sl raa t. '" ij 
vinden dit goed en ue l,,"ce navolgende Jeenrenten in hel 
midden der X\TIe CCU\V gcdeellelijk "crcenigd alsroJgl : 

10 De RaIlsreIlfe, nadien de Budsi1lrente genaamd, gehouden 
\' a n den he C I' \" a n Ho cl (' ,op 0 m ( re n lel f tJ u n rl er 1 il n d, b 0 sc h 

(I) .. J()r Clarisliacus t'Srl'woul('r's by coope in t jaer i63'{' van Lucas de 
Steur' als bcdi~Jlrly('k JllnU 0\'('1' JnnJ) (· kell \"all dru Bossche. filia Guillal1mc 
sync hUYS'TOUWC, ha~r lot'öckomcll Ly d('n o,"erlydcn ,"an hacre morder 
Mal'ia Damasl i ut' jaer t ü26, haudt eeH leen bi nnro ~'\1 n te, ghcllaeru pt d~ 
Mote, groot lwee dachwanl, oost de slrale, suyt de meycrey ,'an ~funte. uoo.'L 
Jan Kellcns, aCll weleken lccne toebehoort dry cn dcrlich hocndcre. 
acht schellingen nrghen deniers parisis tsi3('rs .. e~ncn meyer die l'recht 
heert. etc. I) lA{,cl.ri{t uit hel Leenbol!k t'an Sc/'elde,·od.t', Botltdare 

e" AI unie. - Y oOl'mcld 8s.). 
ErfbrÎef van de Motte ten voordcc.lc "'\'an Jol' ChrÎstiaen t'Scrwoulers, 

29 A ugusli t ij3'. (IJand$chn'fl al, voren). 
(~) • Jo' Guillaume de Grave by mangelynghc van Go\'aerl \Veylens causa 

uxoris als hoirs van Loy van Meulenberch over Goyaert van ~fculenbercb, 
uyt syne behuysde hofstede aen de Biest gheleghen, groot een dagbwant, 
'\\'est de voornoemde Biest, noort Gillis de Durpere, zuyt jonckvrauw 
Marguerite van der Moere m~tlen walle ende baer uppeJ'hof. Een boen en 
y deniers parisis t'sjaers. ,. . 

(Copie I uit het "heerlijke Renleboek van de Motle. -
Hs alsvoren). 

3 
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en .meerscb, te l\lunte, met recht van eenen meier CD een jaar
lijksch inkomen van 8 deniers parisis , behoorde in i ~!)8 , 
voor een derde deel, aan Lieven Danlast, zoon van Piefer, 

·uit hoorde \·an zijn moeder Jacoba \'80 der ~Ioercn, zooals 
hiervoreri gezegd is; de t\vec annere decJen \\'aren op gemeld 
lijdsrip het cigcndoln van Jacob Budsi n, bij errenis van Geeraar
dina '"an der Zickelen, zijne moeder, vrou\ve "nn Karel BudsÎn ; 
cn \'óor haar, ha ren rader l acob \'3 n der Z ikclcn, ridder, 

heer '"an Xazarclh, uit hooCcle '"an zijne cchtgcnootc Jacoha 
Rijm, dochtel- \'an Bouur\,'ijn en '"an Jutta \':\n ~Junte. 

Na Jarob Budsin, k'\'anlen die ("'cc derde declcn aan )Jar
gareta Oudsi n, cchtgenoote "a n II end ri k :\ nchcrnan r, heer v R n 
Poezele, cn hun zoon J~cob ..\ncherllant, heer cicr \'oorJllclJc 

p J a als, die de t \\" e c ei c e [ c n cl c r ren t "c r kOt h l 3 anP iet cr cl c 

Polter , n3 ,,"icns overlijden, len jare 171 J, zij het eigendom 
,,'erden van zijnen broeder Jan, schepene der Keul't! \'an Gent. 

Ten sterfbuizc '":1n dezes dochter, llaria de Pottel', \verden 
deze declen der rent, alsmede het Goed lel~ Doorent, (e JJunte, 

en de Rent t"all lJu9genhout (I), door Frnns·Paschaas de Potter, 
gehuwd met ~(aria-Joa n na Goethals, aangeka"cId, na \viens over
lijden, in i7~9, het goed gecrfd werd door Jan-Frans de 
Potter (2'. 

En 20 De rente van BU9gellhoul, ook leen vnn den heer \fan 
Rode, bedroeg (3 [nud koorn, 6 t li mud harer en t 5 pond parisis, 
i n het jaar; zij ,verd gel icht op gronden te ScheIderode, ~J n kegcm, 
~Jelscn, Bortclarc, ~funtc, Gontrodc en Lemberge, behoorde in de 
eerste helft der Xye eeu\v aan Boudewijn Rijm, en in 1487 aan 
Geeraarrlina van der Zickelen. Xaclien k,vam zij, gelijk de Rails

renZe, aan de AnchcnlAnt's, \"30 ,,'elke Jacob-August Anchcnlant, 

(I) •.. , .Eeue behuysde hofstede met de schueren, stallinghen endp. "oor
dere edificiën. boornen endp. caUheyleo daer op slaende, miLsgaf:ders de 
landen, bosschen ende meerschp.rL .• , groot int gheheelfl t'l'ee en ycertich 
bunderen ... ghenaemt hel goet ten Doorenl ... " I) 

li\'ot. Act., or 2~, bi. 29::». - Raad van \Ylaanderen). 
(~) f{ot. Act., nf t32, bI. 699. 
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beer \'an RonseIe, haar Icn jare t 71 f aan Jan .. "TiJlem fSO den 
Bossche, Rd\'ocaat in den RÜRd van "laanderen, voor de som "80 

~200 gulden verkochl ('). 
Hel Upperho{ \vas in 1654 bc\,"oond door Frltdinand Anche

mant, heer van nrool1scndc; de gehecle bCz}lling der errgenamen 
\'So Jacoba Budsin had in t654 eene \\'aardc van f80 pood 

t7 schellingen t denier parisis. 

Ovel~ Hall,ç Bets9oed, het\velk S!NDERGS op de landkaart des 
gr3afschaps \'nn Aalst, in zijne Fla1zdria Illustrata, onder 
Jeze bellaming heeft aangcduid, hebben \\'ij geene bcl:lng

rijke bijzondclthcdcfl ontmoct \:?'. Jnn Bette, ItidJcr, heer lao 

Lede, Angrcllcs, cnz" in i 600 gchu\vd l11et Joanna de DCl'ghes, 
dochter \'an Fer.ty de Glimes, baron van Grimbergen en 

heer van Buggenhout, cn l'an Anna Slerc.k; vrouw l'an Bucquoy, 
enz., was afkolDstig VRn Simoen Bette, ridder, die leeTde io 
1582, en van Calharina Rijm. 

lIeL Goed (er Hasselt bC\'ond zich in de "'ijk van dien naam, 

ten noorden der Hassellslraat, die ran ~Ioortzclc naar Daalken
hekke leidde, len zuiden aan het leen can Sicleers, ten 

\vesten aan Jan Dams-stcdc, op den hock der genoemde slraat, 
en den oosten aan de Paaleckcn. IIct lnndbock '"an ~Iunle ' ·ao 
iG45 geeft hct op als c de behnysdc stede, dacr Anthonius 
, van ,,. cdcghem te \\'oncn placht; » zij \\'as i 4- 7 roeden groo: 

en het eigcndonl rau Ernst bal'on ran Ri\'icre, bezitter \'an 
hel kasteel ter Zinkt. 

Onder de lecncn "inden wij nog in t G~5 de ,'olgrndc groote 
pach th oven : 

(t) I\·ot. act. van Jarob Cou~s~n" 1706· t 7 J ' , bI. SJ9, (Raad "aD Vlaand.) 
(2) Ct Item de kinderp.n van Jr JaD '»clS, 0\ er joncl\"rou~' ~Iarsarelha 

"an der ~locrclJ, hacrlicdcr gl·ool\·rau,,·~ .. - over Claeys "nn der Moeren ende 
te "oren \'an Jan yan Denne, ,'an 8U roe-d.en lants, ctc., (I :SliS}_ • 

, (Uit het hee-rl. Renleboek van d~ .tJoflt. - Hs. als,·oren). 

5 
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Het Goed ter Heide, bij Rottelare, omsingeld en omwald, en 
van eene aanzienlijke uitgeslrekheid. Een deel er ,,"an werd ten 
jare -1643 gepacht door Jan en Mathijs Ongbehae, en behoorde 

-toen BAn Jncob en Bertolf de Paix, enl medegcl'echtigden. 
De Meierijstede, eigendom der ramilie " Van den Eechoute, 

beeren van Pumbeke, op gemeld tijdstip, was 2:>4 roeden groot, 
en in de XVII- eeuw onbehuisd. 

, 

Het Hof ten Ruspoele, het eigendom van Jnn \'an Liebekc, cn 
27~ I'oeden groot. 

I)c Lalll'beenstede, ~root 20·~ roeden, en de Stede teil Steelt
datume, groot 198 roeden, beiden nan Jan "reylens; <ie Strepe, 
in i6i.5 nan Jan Ponts; dc Jorelt Fransstede , beneden den 
nckcl'i k konter, groot G ä7 roellen, int 6',.5 on behûisd ; de Von-

. dclnlanstege, ten zuidoosten van den Ruspoel, op hel Vondelkeo, 
bij SchrJcJe,,'indcke, 3SG roeden groot, had, onder andere, 
tot bezitters "". cJ'Harncrc, \'óor, cn Lllcns vnn RranJcnburch 
in i643. 

Eindelijk "inden ,,"ij nog Inelding gcrnankt \'nn Kefeleerstede, 
een half buncJrr groot, te Riesl; de lllarestede, de Cortekens
stede, vaD 350 roeden, dicht bij llotlc}(lre; bij 't Hekken; tie 
Stede ten Daalken, 218 roeden, op ter Hasselt, bij ~Ioortzele; 
de Hoenderlnansstede, '"all t i 9 roeden, op Hasseltkouter, bij 
rtfoorLzele, in i 643 onbehuisd; Clays van A/unte-stede, op den 
boek. van den Groenweg en van de straat \"ao Ruspoel naar 
Scbeldewindcke, enz. • 

Na de ruiling der gronden, die aan de Sl.-Pietersabdij be
hoorden, tegen de heerlijkheid van Zce\"ergcrn, die het eigendom 
was van den heer van node, had ,·oormeld stichl, na \"erJóop vaD 

tijd, \\Pcer ande,'e bezittingen verkregen, namelijk in t 240 en 
in i356, op laatstgemeld tijdstip \'an zekere Elisabelh Lichtvoet. 
Weer had de abdij die gronden in leen gegeven, zelrs aan leden 
des heerenCamilie van ~funte, zooaJs hlijkt uit het leenboek der 
abdij van het jaar 157!S, alwaar stant: • Gillis van Afunte, Ghee
• rards zone, den oesr~avel van Ruspoel te I1 deniers tsiaers, 
• te hulike VI deniers; ter doet XI I cleniers. 
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• Die ael nlocssenc van Scot.e Piele.'s <\vcr Gillisse, Gheerarcl, 
c sone \'&n ~Iunle, IV wagben caes jarlix afgecocht •• 

De akte \780 den hier bcrloclden \"erkoop meldt, dal het "-aren: 
, allc die cazen, die de ,"ornomde clocster van Score Pielers 
, Gillisse '·ors. jarlix sculdich \vas ende hy ,vas houdende 
l van minen hecre den Rbdt ...•. als in Jeclle, ende bier or 50 
ekencic henl GilJis Inct sinen \"ooc.ht vorseyt \·3n al tal hetaelt 
c cnde ,\~el \'ernoueht, in deser manieren naer volghende: 
, dal Gillis \'nn ~Junlc \"Ol~nomt - ende Boudin zijn lone tharre 
I hcede lire Jane duerendc zullen hebben, hefTen ende 

, behoudcn allc dic thicndc, die den ~"ornomdcn clocstre toe
c behocrcndc cs binncn der prochycn "an ~fuDte, ende de 
c langst ]c\'cnnc "nn hem becden jnerlix ghc\'rn een pond 
c gl~oclcr lornoyze, der aelnloesscncn vors. telken Sente ~farien 

c Liehtmcsse. - Ende 5tnppanfs alsoe znen alsc Gillis ende 
• 

c Boudin beedc zullen sijn comen '"an Ii\'e ler doet, dan zal de 
« \"ornon1dc tiende Zl1\'er ende ,'rij ,,"cder conlcn der aelmoesse
• nco vors (I). • 

De tienden "an ~Iunte \\'erdcn, roor hel groolste gedeelte, 
door den aLt rnn St.-Pietcrs gelicht. Ten jnre 1248 ,,"erd lussehcn 
den preln(ll van dil sticht en den pastoor ran ~rnnlc ccnc QrCl'cen

komst nopens de no\"alc tiende gesloten. In eene klooslcrrekc

ning der XIVf' ecu\\' lelcn '''ij, dat Boudewijll tau J/unle de 
abdijtiende gepacht hnd roor ecnr som ran t 2 pond '5 jaars; 
in i :>45 bed rocg ze J'eeds 72 pond parisis. Ten lijde van VA~ GESTEL 

waren cr niet min dan \"ijfticn tiendehefTers, namelijk: 10 de 

aalmoezcnij '"an St.-Pielcrs; 2u de pastoor \'3n ~funlc; 5° Ernest 

vsn de Rivlcre (de ei9ht'llthiende), in i ~~2 aan 'Villem ,·aD 
"Tanlwijk, keizerlijk raadslid; 4° de kerk "an ~'Iuntc (de lamp
'teuthiellde); 5° Jan Bale ('t vosseuthiendeke), in 14~7 aan Isabella 
Hoorincx, en in i :>:>2 aan Joost BJanckaert; 6° de kerk van 
Scheldewindeke (St. Christoffelthieride); 7° de pastoor van Sçhel-

(f) Charter, t'au St .-Pietersabdii. (Provo Areh.) , 

7 
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dewiodeke; 8° de kerk van Balegem ; 9° de pastoor van Balegem ;, 
tOo de kerk '·an Moorlzele; 1 f 0 de pastoor V:ln ~foortlele, allen 
een deel der Leellhautere thlende; 12° de,kerk van Baaigem' . , 
(Onser Vrouwen thiende); 13° het hoC te Baaigem, dicht bij de . , 

de kerk; t(.o Lie,en d'Hamere, ZOOD van Joost, in in!}2; en 
t:)o Jarr van Eeckhaute. 

Burgemeesters van JJ/ullte (I). 

Geeraard \Veylens . • • • • • • • i72~ 

J oost van Loo • • • • • • • • • ·1739 
AntooD fJaesehevt • • • • • t751, t754-

• 

Const.a nt de ~I u Ider. • • • • • • • I ï85 

A.-F. De ~Joor • • • • • • • • • i826 
J .-B. va n den Remden. • • • • • 1827 
Baziel de V'rceze. • • • • • 1830 
J. van Gansberghe. • • • • • • i 8 .• 

R. Haesebeyt. • • • • • • • • • t 8 .• 
Jozef La teur • • • • • • • • • i865 

111. 

GESCHIEDESIS. - Er zijn, gelukkig voor de bc\·olking van 
f\lunte, nlaar \veioig geschiedkundige feiten, le dezer plaatse 
voorgevallen, aan te boeken; dil is hoofdzakelijk te danken 
aan de afgezonderde ligging dezer gemeente, en aan de omstan· 
digbeid dat zij, uit hooCde van haren heu ... ·clachtigcn boderu, 
'\\'einig tot het nedersJaan van groolc legerkorpsen geschikt 
was. Er valt even\veJ schier niet aan te twijfelen, of gedurende 
de middeleeuwen zal het heerlijk kasteel \'an rtIunte meermaals 

(I) De lijst dpr baljuws, die ook Sch~lderodp. en Bottelare bedieoden, zal 
in de mOllographic van eerslgenoemde gemeente med~gedeeld worden. 
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bet Jot ondergaan hebben vao zoovele anderen io de nabijheid 
'der stad Gent, die door de eene of andere oorlogende partij 
grootendecls '"C.tO ictigd of afgebroken \vcrdcn. Tijdens den oorlog 
tusschen Sptlnje en het met 1101land ,'crbond'cne Frankrijk, 
olDlrcnt heL lujdden der X\'llo ceu\v, \vcrd ~Junle door de 

vrecillde soldaten geheel \'cr\\'oeil. In 1644, naluelijk, wel~d 
de kerk 'wan al hare kost baal-heden beroofd, en \vas de nood 

· jo de gClncente zoo groot, dat de kerk gedurcnrfe drie jaren 
bare renten en lienden niet innen kon, daar alles door de 
soldaten rernicligd ge\\'ol'den \\'as. Iiel is te onderstellen dat 
de tempel loen gedul'ende zekeren lijd gesloten bleef, aan
gezien hij nog in t6 ·1-û 'wan alles ontbloot \vas, in 16;:;1 de distels 

en dool'ncn op bet ker-khoC groeiden, en gansch de omtrek 
ver\\'ocst Jag. \Vaar vroeger yruchlen \vcrden gek\\'cekt, graasde 
dan enkel ,·ee. 

In i 64.9, gedurende den oorlog tusschcn den aarlsbcl'log 
Leopold cu den koning '-an Frankrijk, ,vcru ue oLlde pastorij 
met het daa ri n aan \\rezige kcrka reh ier door de Fra nschcn 
aan de \'Iamnlen overgeleverd. OJnlrcnt cenc hal\·c eeuw nadien, 
bepaaluelijk in hel jaar -1696, \\'erd het dorp nogmaals door 
de Fl'anschcn, die te Sintc-~Jaria-Oudenhore onder be\'el ,·an 
,.Tillcl"oy gelegerd " -arcn, L)(~(fllIcigd. De ingezetenen ,·onden het 

dillnaal gcraadzaarn al de kCltksieltadcn Jn \'eilligheid te stellen, 

ten cincic deze aan de roof- of \"crniclingszucht des '.-rccmdeJings 
te on til' e k ken ~ r) . 

In den Patriottentijd "'CI'ei ook te ~[U()tc een \"rij,,·illigerskorps 
ingericht, dat s3nlcngcslcld \\'as uit cenen knpilcin, met name 
Jacoh rnn DoekstacIc, ccncn luitenant, ccnen sergeant, l\vce 
korporaals, ecnen banierdrager, \'aandrig, tronlmelaar, fijfelaar 
en ontvanger, en 57 ,vachten. ~Ien treft hun ne namen aan 

-----

. (I) te Item betaclt over het vluchten \·an alle de kercke Ol'namen ten, 
als wanneer r irleroy 'gecampeerd lagh tot Sinlc ~Iarien .\udenhove. met heL 
baeleu van voorn. ornamcnLen, VI. sch gr .• 

l Kerkrekelling van 'I (96) 

.. 

9 
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op de :S,. en ~:Se bladzijde van tt Reqister der Broederschap van 
't R. Kruis, dat in hel kerkarchiefbewaard wordt. De Patriotte~ 
badden gaarne den heer Jacob-Frans-Adriaan van deo Bemden, 
toenmalig be\\90ner :des kastecls van ~Iunte, aan bun hoofd ge-~ 
zien, althans hem onder hunne aanbnngers geteld, en zij meenden 
dit niet beter te kunnen verkrijgen rlan door eeoe bestorming 
van net kasteel ..••. Houten kanonnen \verdcn er zelfs ,"óor geplant. 

liet is te onderstellen dat de ~ll1ntcnaren hun doel bereikt 
hebben, daar een e\'entjjdig handschrirt ons met de volgende 
daarop betrek hebbende gcLcurtcnis bekend maakt: •... Aelst, 
eden 3 Septembre t 790 : lieden is alhier solcmnelyk ge\vyd 

c het schoon \'aendcl, opgcdrnrgcn door d'hrer Jacobus Fran
I ciscus Adriacnus \'aD den Bemden, hee.'c "an Racsselacrc, 
c sen het corps "o)onlaire dezer parochie, het \\'elcke len nlee
• deren dccle bestnet uit jongmans, Î\'C'rachtige '·ndcrlandcrs en 
c eerelyk \'[Ul gedrag; ·s mOI'gros onl negen UCI'CIl is het zeh'e 
I corps, \"onrgrgacn door den ecrwacrden beer pastoor ende 
• hunnen capityn, opgctrockclI met hunne teckeuen \'an eere 
• en slaende tronlrneJ naer het castcel \"an den \"oornocnlden 
c heere, ende hebben aldaer om hunne dankzegginge te bctoo· 
I nco eene sal\'e JJyt de rllousquctlerye gegeven cf) •• 

Het vrij\\'iJ ligerskorps trok den t 2 J uil 'tt n laa tstgemeld jaar 
naar Gent, om er op de Vrijdagsnlarkt den ecd yan getrouwheid 

aan de Staten te z\\'eren. 
De laatste gebeurtenis, die voor de gemeente cenc nJgemcnc 

ramp geacht werd, \\~as het slui ren der kerk door de Fransche 
republikanen, gedul'ende drn • besloten lijd.. De pastoor 
hielp zijne pnrochianen noglans zoo\"eeJ, als de ,tervoJging der 
vijanden van God en godsdienst bet bem ,·eroorloofdeo. 

(r) Voorlneld H,. 
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IV. 

KERK V . .\N ~JU~TE. - De kerk dezer geineente, toegev.'ijd 
aan den hei rigen Don ifaas, bisschop van ~f en lz, \\"ord t ,"oor 
de eel'stc nuud genocnld in eene charter vau den jare i 129, 
wAarbij Burchard, bisschop van ' Kaolcrijk, haar aan de 
St.-Pictcrsabdij van Gent overgeert l t}. ~ 

Dil be7.ilrcchl \\~cl'd ten jare f i 87 door paus UI'baan 111 

bekr,lchtigcl. 
De oude kCI'k '"an ~Itlnte is in eelle der schilderachtigste 

plaatsen van hel land van Aalst gelegen, op ecoe tamelijk 
groote hoogte, aan eten boord van ecnen rijk belommerden 
bollen weg, en omringd van een schoon kerkhof, hel,,·clk 
door eenen nlct hoornen beplanten Kalvarieberg bebeerscht 
\\'ordt. Onar cr slechts \\"cinigc huizen in de nahijheid des tem
pels oprijzen, cn deze Cl' als in het gebladcrte verscholen is, 
Lekonll de plaats er een gansch eigellanrdig karakter door, 
en voelt de Christen er zich lot ingelogenheid en gebed 

geneigd. 

ti) l( In nOJnin(' sanclar Pot individuac Trinilati:\ Bnrchardus Dei gralÎa 
Camrl'Dcensl u In <'piscolluS la m fulu,.is q uam prrs"lllibus in perpetu u m. 
Cougl'lJa paslol'alis officii solliciludinc eomlnOllemus uL in fJ~mosinarum 
nostl'arum exhibilionc ex scriptura 'Juc nil (C seile cui des el erit gratia in 
bonis tUlsmultunl discrt:li Înuclliamus ". Igalur reurrendi (ralris noslri 
ErnuJfl dc Sanclo PcLro Gandcnsi abbatis reli~iosae petilioni, asscnsu 
ecclesiae ucsLl'ae cOIHlcscclldimus, ct alLare de ~(onlhc" quod est dimidium 
ecclcsir, libcrum ct sine pt'rsona, salvis nostris et minislrorum noslrorum 
debltis, prcfala(' Sancti Petri Gandensis, aecc1csÎae cui preesl~ eoncedimus. 
Ut nu~em ll'aditio ista aeeclesia inuiolata permaneat, conseruatoribus pace 
asssignala, in preu3ricalores quoad J'esipuerint. maledietioncm tllendimus 
.et sllbsignalo ca[}oni~ .. testimonio, apposila suhimaginatione nostra huius 
decreti nostri pagintni confir maml1$... •.•• Actum anno incaroati yerbi 
MCXXIX ..•• '. I) 

(Charterboek va" St.-Pieter., nr Xl, 93;. 

1 1 
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De bouw der kerk is zeer oud. Oaar deze ten jare i862 in vei-
,. alle n t oes la n d wa s, end e k e r k r a a d ga:) r ne ce n e nni e u we ... 
tempel bekomen had de, zoo werd cr de uitoerening van deo 
goddelijken . dienst gestaakt, die inlusschentijd in ecne tot 
kapel ingerichte kamer der pastorij ,"crricht werd. De provinciale-· 
conlm issie der gedcn k bou\\'en, na een nnu\vkcurig onderzoek' 
\9 a n den b 0 U \v der 0 u cl e kc r k, oor d cc I dcc \' c n \v el dat deze 

te herstellen, en '"oor de godsJienstqcfcning geschikt te .naken 
was, door cc n igc dcelc n va n den ho 1I \\' i n den zel f,fc n srijl 

te \"crgrootcn; a Id us lOU an n he l \"Cl~ la n ge n ti C 111 gClncc n Ic CD 

te'"cns Dan dc \venschclijkhcid onl ccn (Ioor zijne oudheid 

zeer merk,,'a31'dig gebou\\· Ie be\\"arcn, "oldnan gc\\'ordcn zijn. 
De slcchtc toestand der kerk k\\'anl, inderdaad, nlinder 

'"oort uit \'cr\"al, rlan "'cl uit gebrek \'nn cic noodigc her
steil i ng. De nl u ,'cn cn oe loren \\"a ren nog zeer stevig, 
en Inocsten slcchrs behoorlijk gesteund \vorden; de klok t 

scheen ook te Z\\raar lr. zijn "oor den toren, en bracht 

schokkingen te \"eeg, die de ingezctenen veronlrustten. ":'at 
el- van zij, cr \\'el'rl op l'cnc andere plaats cene nieu\\"e 
kerk opgericht, doch onder u i tJ l'lU kkel ij k \'crbod van de 

ouoc gehecl of te breken. 
Dit merk\\taal'dig mirldrfeeu\,·sch monument is zeer onregel

matig, nlet bl'cek- of bloksteen (moëllons~, en \vilten t.ard~lecD 

gebou\vd; hel is "erscheidennlnal veranrlcrd gc\vordcn, bet 
binnenste, ondel' andere, ten jare 178ö. I)c ker'k had aanvnnke .. 
lijk nla~u' cenen beuk. H et koor ei nd igt \0' ierka nt. 

Aan de buitenzijde is de gereI, ter hoogte run tic arcaturen 
der spitsboog\'cnstc.·s, doorsneden \an kranslijsten, die deze met 

elkaar vcrbi nrlcn. Onder de \"en~tel's loopt een band. 
Voortijds \vas het koor rerlicht door een spitsboog\'enster" dat 

gestopt ge\\'ordcn is. In den zuidmuur, waaraan geene verande· 
ring is toegebracht, en die tot dcn oorspronkelijken bou~, 

mogelij k tot de X Ie ceu\,~, behoort, bcnlerk t nlen drie kleine 
spitsboogvensters met schui nten, \'erscbi 11 ig van breedte. Aao 
den buitenkant bemerkt men in dezen muur het spoor \raD l"'e6 
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rondbogige deuren, ook ongelijk van hoogte, en beden toege

metst. 
De puntgevel had cen spitsboogrensier zonder nrgesnedcn 

schraagkant , boven de iogangdeur met yolronden boog. 
De toren rees in het Dlidden op, en rustte op vier rechte 

voelen; hij is aan de basis vierkant en daarboven achthoekjg; 
I 

zijne spits is met schaliën ~edekt. Hij \,"ordt \'erlicht door 
vier vensters van Spilsbogigen ,"orm. 

Hel gcheeJc van den bOll''', namelijk, de beuk en het 
koor, bchool'cn VOOl' het groolsle deel tot den stijl ,'all het 
begin der XVle ecu\\t, hoe\\'cl de oorspl~onk('lijkc bou,\"ingen 

l'eel ouder zij n. 
lfet houten gewclf, dat met figuren beschilderd was, \\'crd 

ten jare t 78~ bepleistel'rl. Er \\'aren oo~ geschilderde gJas"cn
sters, en deze \\'erden omtrent bet einde der vorige eeuw, 
romdat zc de kerk zoo duister maaktcn • \'ernieligd •.... Vóor 

de "crminrfering der kerk, die thans maar tol den toren reikt, 
bedroeg hare lenglc 23 nletcrs 70 centimeters; de breedte is 
gelijk geble,·cn, nalllclijk 6 meters 70 centimeters; de zijbeuk 
is 1 t nlclers lang, cn 4 meters 85 cr.nlimetcrs breed. De dikte 
der kolonlmen beloopt lot iO, die \'nn den nHlur lot 95 centi
mrtcl'S. 

Bo\'cn de pilaren "3n het hoogaltaar prijken nog de 
v .. apencn der fruniliën vnn Riricrc{t) en Anchemant (2). De kapel 
of het koor vnn O. L. \"rou\\·, nercns den beuk, \\'crd ten 
jare tGI3 gCbO~l\l:d cn datzelfde j~:lr gC\\'ijd door den pnstoor
deken van ~rerclbcke. Tc oor(lrc)ell naar den bouwtrant zou 
men \\'ttncn, dnt dit gedeelte tol de X\'le eeuw opklimt. 
( Die kapelle of elloor, • lOO lezen "'ij in een aanteeke
ningsrcgistcr der ,·orise eeuw, behoorende tot het kerk
archier , • is eerlijds gesloten ge\\'r.esl nlct eelle deur, en 
• men was van intentie van denzelven te trecken zoo lang 

(t) D'argent à lrois fleur& de ly' d'azur. 
(2) D'azur à troi, rOC$ d'échiquier d'or. 

• 
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c als de kercke, plaer de troebele tijden hebben bel lci)

c hal\'en doen opsluijtcn geliJck het nu Dogb is •• Deze breedé 
zijbeuk wordt verlicht door drie "enslers met kruiskozijnen,. 

,van dl'ie ,lichtvakken , waRronder een gestop1 ~ aan de bui" 
tenzijde. i's bij geschoord door drie ' .met dubbelen. 

. uitsprong, en een band van \vitten hardsreen loopt "beneden 
• 

den nlUU r ter hoogte \'8 n t· nlelcr" Deze zij beuk is in bak-
steen gebouwd, en in t\\~CC bnlkruimten \'cr,lceJd, \\'clker 
pilnrcn door ccncn deksteen nlct dubbelen afgrsncdcn schraag. 
kan t onderslcu nd zijn. 

Op het kerkhor., dat te dezer plantsc blijrt t treft men 

o,:erblij fsclcn aa n \'an ee nen gebcclJ hou\\'den kru is ~·cg. De 
sacristij der oude kerk ,veret heruoll,,·d in IG29. 

De oude kerk zal, na bchOOItlijk hersteld Ic zijn, benut

tigd \vorden fot zondagsschool of congrrgatiezaal. 
Den i e ti \\" e j s, bch ral vee C 11 i g C \ \. ij z i gin gen, geb 0 U \\ dna ar 

het plA n \'a n DE PERR E- ~f O:ilIG~Y, te Gen t, en \\-as i n i 867 
voltooid; zij is in ROlnna nsc hen stij I, en he \"1. l dr ie beu ken, 
sa men gcs te J d u i t v ij r b n 1 k r u i m ten, cl ie door zes \" e n st e rs \' r r Ii eh t 
zijn. In het koor, dat rond eindigt, zijn t,,·cc vensters. Roven 

het punt, waar de pilaal'bogen van drn beuk zich \'ereeni
gen, rijst een in den muur gc\\'crklc pijler, ciie zich met de 
gewelfribben \'erbindtj boren icclcrcn pilanrboog, in den ndd .. 
dellleuk, is eene dubbele nis, bcstenld om de beelden der 
voo rna a m s ten p os te 1 en \' :Ul het ) ft n d l eon t \' a n gen. 

Het benedendeel van den voorgevel is, ler hoogle ,'nn t meter 
1 ~ centimeters, bekleed nlel ,vitten hal'dstcen; bo'·en de 
inga ngdeur is eene rosace vnn gel ijken slee 0, ,·erdecld in 
acbt lichtvakken ; de gevel beert ook twee nissen. 

De rondbogige vensters hebben rlrie lirht\"akkeo en zijn 
voorzien van schni nten. De toren, die bO\'en de ingangdeur 
oprijst, is vierkant, en ann de hoeken versierd met inge
werkte pijlers van willen hardsteen; de spits is met schaliën 
gedekt. 

De nieuwe kerk bezit drie altaren, toegewijd aan den 
• 



btiligen DonifA8s, o. ~. Vrouw, en Sin~ Jozer. De schoone 
dkenboutcl1 comruûnicbank, • 9l f' van AI. Jan-Bapti&te van 
Ga",~berglte, schalIn eester dezer kerk., dagteekent 'oaD 1867, en 
ft'erd gebccldhou\\'d door IIAVM!~, \'an Gent, aan "'eIken kUDsle· 
Daar ook de ver\'nal'diging ,'an cenen nieu\\'en eikenhoulen pre
dikstoel, in den stijl des kerkgebou\\'s, i~ opgedragen. De biecht
stoel, zonder kunslwaarde, is ran 1772, en kostte 25 pond. 

~fen treft in de kerk cen zeer oud bçeld aan "an de 
• 

H. Appo)onia, in eikenhout, cn geschilderd. De doop\"onl der 
oude kerk YCI~dicnl lJc\\'aard te ,vordcn; zij is in Llau\ljcn 

hardsleen, en behoort tot de XVe ecu\\'. Ecnigszins geschonden, 

zol zij door de zor6en '~an den heel' pastoor hCl'steld, en 
in den nicu\\'cn tempel herplaatst "porden. 

Uit de oude kerkrckeningcn blijkt, dat er in bet jaar t64t 

ten beeld vnn den kerkpatroon werd \"ervaardigd, en dat de 
-schildcrij op het hoogaltaar dagleekent van t 73". Dil doek, 
benevens dat, \\"elk in het O.-L.-'''rou\\'ekoor bangl, '"crdient 
echter g('cne pJnats in de nieu\\'e kerk, en ver\'ing eene andere 
schilderij, die ten j;tre t 705 celJc groote berstelling of her
~oek;nb ondcrgnan hacl (I). Hetzelfdc jaar kocht de kerk ook een 
,gcs n cd ene h ris t II S hl' e I cl i n hou t , t1 a 1 5 pon d tOs c heil i n gen k 0 S tl e (2) . 

Deo lJ dek c r k rc ken i n geil In a keu 0 n s h c ken d met e C IJ i g e 
gebruiken, die verdiencn aangcstipt te "oordell. In 1672 

bestond hicl- nog de gC"'oonte, op de voornaamste feestdagen 
den communicantcn \\'ijn te gcven (3J. Op ,'crschcidcne feest-

(t) ca Item bcta~]l ncn den h<"cr pastoor de somme ,pan twec schellinghen 
grooten over de It~\·r.ringhe van tv.'ee oude sJapelakcn .. geëmployeerl door 
den schilder tol reparalie van de schildeJ'ye deser kerke. ..•.• • 

(K erkrekN1ing t'On f 705). 
(2) Cl Ilem bclaell aen Arnout Coppens, becJtsnijder, de somme van vijr 

pont en lhiell sch~llingen grooten, dal OTt.r de le\'eringhe "su een~n gesn~den 
Christus aen dese-kcrcke. J) (Idem). 

(3) Cl Item noch bctaelt aen Olivier van de.r Cruyseo, over leveryngbe van 
vier potten wijn, ten dienste ,'an den communicanten van Munl.e, ten 
advenanle van f scheIl. " gr. elcken pot, comt ler somme van ~ seh. 8 gr. • 

° (Idem van t 7!). 
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dagen, namelijk op Ste.-Appoloniadag, den derden Mei, den vijf..; 
den Jllni (feest van den kerkpatroon), deo Zondag na Ir.-Krui$4 
verheffing, St.-Andriesdag en Passiezondag, wel-d de pastoor
in zijne bediening geholpen door pnters, wier getal (O~ 

vier belie·p op Ste-Appoloniadag, "op welken naar de kerk eene+ 
wijd\'ermaarde begankenis plaats had. Op Passiezondag ging eene 
procc~sie uit met de reliquicën van het H. Kruis, ann de kerk 
ten jare t718 door den Paus geschonken; dien dag \\Oerticn 
den vreemden prcltikant 8 schellingen hetaald. Behalve deze, 
cn de olnulcgangcn op de Kruis- en St.-~Iarcusdagen~ ging er 
nog eene processie uit den 5 ~Jei, op St. .. nonirnastlag en kermis
zondag. Elke godsdienstige sloet \V'crd opgelui5ler(f dOOl' speel
lieden, trolDluclaal's, nUilSpclcr~ en pijpers (I). 

De broederschap van het H. Krui~ "ocrd opgericht in -1627, 
door Jacob Dooncn, anlttsbisschop "an ~fechclen, en ,,"erd 
in t iDO door Jacob ran den Dcmdcn, bezitter ,-an de oud
heerlijke goederen '"an )(unte en koning van het scherolers
gilde te Grot, met een kostelijk vaandel vereerd (2). De pastoor 

Aroout Gooscn stelde de zaterdagsehe, en i\lbert R~ornaD 

de vrijdngsche mis in, de Jaalslc tcr ecre van hel 11. Kruis. 
De pastorij stond ter begeving van den -abt '"an St.-Pieters 

te Gent, nadien ,·an den aartsbisschop ,,·an ~Icchelcn, die deze 

(I) Cl Item belaelt sp~ellied~n, vaendragr.I's, lrolnmelacrs, fluylf'rs, 
m itsgrs. zang('rs ende pypel's, die de omlll<'gnn öcn (Iuamcil \"CI'eCfen J 

8 s. gr. n 

~c Ircln noch belaelt aen l wee' spcellicdrn endc cellen lanlbocrijn, die den 
ommcgBnck. \Oerhl'erdcn, bij con~cnt \'3n den h~er pastoor op de kercke
wijdynghe, te "·elen O\Oer de jaereo 167:l ende 1673, tsaemen ter somme ,-aD 
"" sch. 6 gr • (Idem \·8n t67:2.) 

(2) ~ D"herr Jacques van den Bcmde, koninck van hel gulden der scher
mers lot Gendt, aen wie hel casteel endp. pachthof met noch seer considerabel 
go~dcJ'en binnen dese parochie toebehooren, heeft \'crecrL een kostelyck 
vendel, \'erclert me' heL H Cruys cnde inscripti~ in "oe ~fgno l'inres .. l'sn deD 
anderen kant : Brotder,ehap van 't /1 Cruy8 fol ~'Iunte, Lande van jeU' 
1790, enc\c van bOl-en de \\"aepen yan mynheer Van den Bcmde, met O. L. • 
Hem el\'sert •• 

(Regi, ter tJ4ft '1 BroederIchap van '1 H. Krui,. - Kerkarebief.) 
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plaats, waaraan groolc \yoordeclen gehecht ",,'aren, gewoonlijk 
aan een zeer geleerd priester of aan eencn pritnus der Hooge
schooi van Lcuven opdroeg. Xopens de inkomsten '.an den 
pastoor vinden ,,,ij in een tot het kerkarchier behoorend Hand
boekje het volgende Clftngcduid : 

« •..• Item 500 heeft dcn pasloor van lluntc gcheel de 
. , vlecschthiende van Janlnlcren, \"iggeneD ende gansen. 

t: •••• fleln profiteert dell pastool- yall de kerckc eenen galden 
• voor het haelen van de heilige Olie. Item eenen gulden 
c VOOI' het \vij den \'H n de Lichlln is kei rs.en. 

c Itenl dry pont Sl'oote voor hel traeieren van de paters 
c op de nflaeten (,'an hel Ilo Kruis), te \vcten op den derden 
, ~fcydach, \'ollen aflaet; op den :s !uny, patroonsdagh ,'an 
c de kercke, tn op den Zondag naer H. Kruys\"crbeffiog, 
c als wanneer de kerkwydinge gevicrt "'ordt, ende op St.-An
cdriesdag, cnde op den dag "an de H. Apolonia, "ier paters, 
, cnde op den Passiczo ndag oock aflaet \'a n het H. Kruys .... ende , 
c 's 'Vocnsdags i n de goede \\'cke "nn te hel pen biecht hooren .• 

De kO:-itcl' ontYÎng jaarltjks \'an den pastoor 5 pond gl'oole, 
sedert het jaar tfl80, \\'anneer de aLdij \'an St.-Pieters de 
baal' in ~Iunle loekolllcndc tiende élan den pastoor afstond. 
Er rees Lij den nnn\'ullg der XV'llIe ecu\\' over deze 
"ergclding een proces op in den Raad van '~Iaa(}rleren, \\'clke 
in 1700, ter gllnsle van den koster J .-B. Piens en zijne 
nakonlers, de conlpclcntic op 5 pond grootc bepaalde. 

De pastoors van ~Iunlc schijnen tol in f642 geene hun 
eigene \\'oonst gehad te hebben, inlmcrs Jan-Baptist de Lannoy, 
heer van Loire schonk in gCOJcid jaar eene kleine plaats 
or plein, dicht aan de kerk, om er eene pastorij op te bouwcn, 
voor eencn stuiver 's jaars cn op ,·oor,,·aarde, cene jaarlijksche 
inisse te zij ne! gcdach lenis te lezen (I) Dp, pastoor Pieter 

- (I) u Den OndCf!\chrcven kcnnc midls desen gejonl en uyL liberale girte 
gegeven te hebben in der eeuwigheyt aen de kercke van ~Iuntc eene plaetsc 
ofte pleyn liggende bij de kerckmuer, Doort de Vier$~, strekende buytcn 
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Wienberch, die de kerk ten jare 1~60 bediende, bewoonde 
een kasteelken op Ter Biest, als blijkt uil bel denombrement 
van het land van Rode op gemeld tijdstip neergelegd, e~ 
waarin men leest : c •••• Pierre Wienberch. en Bon lie" el. 
n,anoir en Alfunte ter Bies... De oude pastorij· was ~eI8Sl\ 

met bcerlijke renten, namelijk ann Budsin (later De Potter), 
vijf meukens rogge en ha\"cr (Gnvcl'schc fllaat) ; aan den markies 
\'lHl Rode, drie kapoenen cn vijr henncn. en nog "'ier stui\'ers 
in penningrent ann den kostel' en de nrlnen ""an ~llInte. 

Ten jare 1783 \\"crtl door pastoor, ualju\\' en schepenen 
van ~llIntc den KcÏ1:er een verloog loegestuurd, ,vaarin gemeld 
,verd dal al de gcbou\\·~n cn hUlden '";Ul de oude paslorij, 

bij gebrek '-nn aflossing, ,\'aren verbeurd \'erklaard, hehal\'c de 
drie \'ijfdrn hunner inkorustcn, die den pa~loor grInten \\'aren; 
en ciat de o\"crlcJcne herder een henl loebchoorend gcuOU\V 

en een stuk lands, Ier grootte van) roeden, gezalnenlijk 
geschat ter \\"aardc \':-.n 2100 Braba n lschc gu Iden, verkocht 
ha,1 om cr cenc pasturij op te bou\vcn, onder beding, 
zjjne ziel in ccncn jnnrlijkschcn dicn~l indachtig te zijn. Zij 
vroegen, dien koop ondel' gemelde yool',vanrden Ie mogen 
sluiten, hetgeen door JOlef I1 Lij urie\'e van 29 October 
t 783 ,verrl toegestaan : I>. - De tegen ","oordige pastorij werd 

ten jare i858 met een verdiep vermeerderd, 
De kerk van ~runtc bezat \"roegcr twee klokken, welke 

ten jare 1637 ,"ernieu\\"d \vcrdcn (2). De groole klok, "regende 

de hacge, \Poor eencn stu)"\'cr 's jacrs, en mel obligatie daL alle jaeren. 
eeu'wiglyk ende erfelijk sa I gedaen "torden cene missc tot het welv8('ren \'an 
hun buysgesin van mijnheer ende vrau"pe van Loore ende mijllhl!cr vaD 
Bercke, en dal om aldaer te lnaeckl'n ende stellen een huys lol dienste vaD 

de kercke ende pastor dtn 20 Ju ny 16~2 " 
(Get.) J "ti .. BA P. D' LANNOt. 

. (Kerkorchl·ef). , .. 
(I) Oorspronkelijk stuk op perkanlcnl, met 's Kelzers hnndleeken. en ZIJD 

goed be"'aard wapen in rooden ~·as. (K"karchief)· 
(~)4& Item belaelL aen ~I. Nicolaes Chebatteu, clockgiete;, over de lc\"eringhc 

\'80 de clockeo van ~IUDLe, de somme van ~2 p. 13 seh. , gr .. • 
(Ktrkrekenit&g van f ~/). 
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6~O i/2 pond, werd zeven jaren later te St.-Gooriks-Oudenbove 
door Nicolaas de Lespryne hergolen (I); de kleine, die '97 pond 
woog. we~d hergoten in t7t6, door deu p8stoor-dckcn van 
Oordegem gewijd en opgedragen aan hel H. Kruis. 

De tegcn\voordigc klok dagteckenl ,·on hel jaar i8ä2; zij is 
\'ersicrd JDeL de beelden der twaalf apostelen en des kel'k
patroons, en draagt het "olgeode opsch.tirt : 

IN UONORE~ DEI OPT.!!I IIARI~I ET SCB PRAESJDUS 

BE A T A E M .~ R I A E V I R G I ~ IS ETS.' ~ CT lBO ~ I F A C 11, E ceL E-

5 I A EDE ~I U ~ Tt; PAT n 0 ~ I. P ., ST 0 ft E C. J. A. BE A U C . .\ ft NE. 

ME REFUDERU~T LO'''ANIl SE,"ERI~CS "'S AERSCHODT 

ET FELIX \'AN ESPE~, A~~O DO)ll~1 MnCCCLII. 

Wij replen hooger van den Kulrarieberg van ~unle. Deze 
plaats, vroeger de Ga/genberg, werd tot dit gebruik geschon
ken cioor den graar van Nieuport, die zich enkel bet hout, . 
op en rondom den berg ,,'assende, voorbehield. \Vij hebben 
in het kerkarchief niet kunnen ontdekken op welk tijdsrip 
die Kal\'ariebcrg \vcrd opgericht, Z'Oodat dit in de ~XVle 
of nlÎnstcns in de eersle helft der XV') (e. eeu\\' nloet gc\veesl 

zijn. Ten jare i 61.1 stonrl hel kruis cr reeds, cn \\'crden 
er t",cc nicu\\'c kruisen 'oor de mooltdenaars, alsook de twee 
beelden van ~J[lria en St.-Jan geplaatst. \?olgcns hct Landbock 

,'an f 645 bestond de pinats in c ccneo omme\vaJdcn bcrch, 
« gr'oot 58 roedcn, paclcnde zuyd cn "·cst de Kcrkcreldcn 
c ende noort het kerkhof». ~Ien plantte er in i 64~ linden 
op, welke er ten jare 1783 nog stonden, en tot bujtcnge-
\\'oon dikke, prachtige boonlen \\raren ge.groeid. De gekruiste 
Chrilus, die de bidplaats nog ,·ersiert, is cene gift, (e.n jare 

(t) Cl Item betacJt aen Gillis de '\" I!,·er ,'oor te gaen naer Sc. Gooricx, 
deo XIIU AuguSly t6", als de groote àocke aldBer argoten wiert, XII sr. 

(I (Lem helaelt sen d'heeren Jaques ende Lieven van Larebeke in Ghendt, 
bij transporLe van M. Nicolas de Lespryne, clockgieter, over bet ergiet..en en 
verswaringhe \·an de meeste elocke, de somme van een bondert en eE'n 
gulden 12 stu\'ers. ft (wkrekening van f tU'). 
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of 738 door Abraham van den Bemden gedaao. Dit beeld, uit
bout gesneden, is vervaardigd dOOl- J. CNUDDE, van Gent\l) 

De Fransche Republikeinen stelden dien berg, onder dea 
naam vun gewi!ed, meermaals te koop, doel. niemand wilde. . 
er geld op bieden. Nadien is hij verhuurd geworden, en alzoQ 
laogzamerhand in andere handen geraakL(~). Deze Kalvarieberg' 
is zeker een der schoonste, welke in deze gewesten aao-, 
getroffen ,,·orden; bet ware \venschel ijk dnt h ij door de zorg 
der gl'oote grondeigenaren in deze gernccnlc \'an eenc doel
matiger bid plaats, i n den tl·ttnt der onde kel-k, '"oorzien eo 
schoon ondel'houden wierde. 

Aan de Ii n kerzijde der groolc poort '·an het kasteel, zicht 
gevende op de ~ieu\\'st raat, bestond loL onl tren t het jaar 
t83;) eene fraaie bidplaats, gansch oYCrlOnlmCl'd door ecnen 
schoonen ouden eik, cn te dier plaatse door de \·roegere 
bezitters 'fan het kasteel 0p6ericht. Bij die kapel - zoo de ,'olks
o\'erlevering luidt - was door de Hollandschc soldaten van het 
leger cier l~ondgellooten, gedurende hu n verblij r a Ih ier of 
in de naburige geluecnlen, een schal \·crborgcn. Langen lijd 
\\'crden er, uit dien hoofde, gedurende den nacht opdel
vingen gedaan door ingezetenen ,'an ~Iunte, die in den waan 
\'erkcerden aldaar een fortuin te zullen ,·inden. 

De pastoor Rijkaard ServilJs, die van t 650 tot i 61.~ de 
kerk van ~I unle bediende, kocht eencn stal '"DUr oe som 

(I) ca Den heer Pastoor eude Baillu der prochic \'an ~Iunle ctrtijiercn 
voor v .. aerachtig dat ,,'ylent d'heer Abraham van den Bcnlllcn, filius Abraham" 
heeft belort te jonnen ende gheven ecnen Chrislus met hel cruyce ende 
L'gonne hy ecnighc maenden voor zyn doodt heen doen maeckcn. Ons 
l'oorconden deSp.D tS Maerle t738. Albertus Rooman, pastoor van ~Iunle; 
Motte, baiJlu . 

• Gemaeckt by den ondtrschreven heelthouder eenen ghesneden Christus 
van liodenhout, levens gl'Oote, •.. t'saemen I t p. 6 s. 9 gr. ft 

J. C~VDDE. 
( J" oortneld 11,.) 

(2) Aanteekenlug op bel register van hel II. Kruis. {Ke)·karchie(J. 
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,an t~ pond, om er eenc school op tc richten, ,,·clke omtrent 
bet jaar i 790 bij de kerk ,,·erd verplaatst. liet gehouw werd 
door de giften van eenige ingezetenen tot stand gehracht. 

10 het kerkarchief zijn geene stuks meer \'an ,·óor de 
XVlle CCU\v. \Vij ,~inden er, onder andere, eCII rcgisler 
setiteld : A 1l1lotationes varia quas ex pluri,n is {ragnlelltis 
'mulluIll in a,·chivis pastoralus de Jfullle dispersis collegi, 
~ et fidelis~i rlle 1)ro u t in venÎ et selo in sequell tibus doeebo, 
\'crzanleld door den pastoor J.-IJ. Balen, in i7S5; kcrkreke
Din g \' a n de X V I lee n X V lil c , ent i e n cl c b 0 r. ken "a n de X V I e 

en de XVI Ie eeu\v; registers der broederschappen "an het 
'H. Kruis en van de Gedurige Aanbidoing; processtukken, enz. 

De oudste grafzcrken, die in de oorspronkelijke kerk lagen, 
zijn onleesbaar gcJ\\·ol'den. \Vij hebben de twee \'olgende 
o\'crgcschrcrcn uil rencn bundel grafschriften, verzameld 
door den prjestcr "Tcn13crc, \'nn Gent, Oflllrcnl uet jaar i 790, 
en den hecl'c G. \'A~ I100REBEKE tocLehoorende; beide ,,·orcien 
ook in ec () handsch ri ft der XV 11 ti ecu\\', berustende i n de 

Bibliotheek "an llurgondië, te Drussel, \ aangetrotTen : 

lIirl'Iic111 hrgl'3\'en Jan \'alt ~Illnlc, mij ll ' );l'rll'U van 'lacJlJe
rru pandit'I' was, die stal'f .\" 13tii .'IHlc fll'atl' ie:'( mijllshecl'cu 
IIc nd,'icx dochter van Jel' CaJlll'l'cn. dir slarf 13~i . 

IIl{'" licht Legra"(,11 Godc.'\'acrl van ~!unt~, die starf Ao J 408 
('ude Calhclijnc ,'an dc.' GI'achl, sijn wijf, die starf Ao t4OO. 

Op eencn blau\varduincn zcrk, overdekt door een ".ilmarmcren 
blad J leest men : 

Scpulture van m'her Frans Dionisius van den Bcmden, C' Abra· 
ham, o"crledtn 7 dcccmbrc 17~. 8udt 53 jacrco cnde jonckvr. 
Calharina ~I01'c1, fA Carel, syne huysl'r, o\'erleden den (15 ja. 
n,uary t 77 th t·saemen geprocreerl he bbende Jacobus Francis
cus. Bidt voor de zieJen. 
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PastOOT$ van JJlunte. 

Daniele, prbl·. de Munte • • • • • • 1230 
Pieler Wienberch • • • • • • • • t460 
Arnoul Goosen • • • • • • • • • 1~72 

Joost TOl-re • • • • • • • • • t :s ••• 
~f art end' fIn rll Cl' C • • • • • 1532 
Joost de Beer • i~~O • • • • • • 

Jan \-aa den nosschc • • • • • 1595 
_\ nselm Bccckaert • • • • f60~ 

Joost Lckcburoe. • • • • • • IGI3 
Rijkaart Scr\'ius • • • • • • 1630 
Gilles de Clcrcq . • • • • 1645 
IlicrOD\'nlUS '·ernlunl . • • • • 1669 
Bourle\\-ijn van \Vitvclt • • • • • 'IG78 
CorneJis \'aD Gestel (I) • • • • • • t685 
Jan Pau\vels • • • • • • • • 1688 
J .-B. Pol\'n • • • • • • • • • t69t 
AJbrecht Rooman • • • • • • • i72~ 

Jan-Frans de Rouck • • • • • • • i766 
Jan-Baptist Baten • • • • • • • • i783 
B. \' erbr8eckcn . • • • • • • • t827 
C.-J .-A. Beaucarne. • • • • • • • ~849 

J. -F .-J. faD der Donckt • • • • 1856 

v. 

"Tegens de Rederijkkamer, die in de vorige eeuw te ~funte 

bestond, is ons niets anders bckrnd, dan dat zij in i 761 
•• 

te Gent niet min dan 700 argunlelllen Jiet drukken, om biJ 
hare \:oorsleJlingen benuttigd te 'W'orden. lIet ~enoolsch8P 
droeg den titel ,'an Boeren vall Jfunte. 

(f) De l"erdienstelijke geschiedschrij,·er . 
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VERDJE~STELIJK ~A~, TE )1(j~TE GEDOR[~. - Pieter d'"HatJle1·e, 
ge\\'oonlijk Ila'llers, en in hel Larijn Petrus Ha11leritl,\ geheeten, 
werd te ~Iuntc in hel jaar i 5iO geboren, en behoorde ,,·aar
schij n) ijk tol de ram i lie cl 'I hllnere, d ie nog op het ei ode del' 
XVle CCU\\" uilbestrelde goederen te ~lulllr brzat, cn "·3éUt'HIl 

wij een lid, Pielel' J'Jlamere, als pa~loor \-an ~IUlllc aanse
lcekend hebben. lJieter d ~ Ha'llere ,,·ij(hle zich aan bet geestelijke 
le\·en toe, t.'ad in de orde der Jezuïeten, en ycrbleef langen tijd 

te IJpcrcn, \\'aar hij den 24 Juli iG40 in den Heer ontsliep. 
n ij maakte zich bekend a Is godgelec.-uc en als kansrI

redenaar, ondcr\\·ces de hunlaniteilcn en de H. ScbrHI, en 

schreef de ,·olgende Latijnschc ,,·erken : 

I. Quadri9a J'ic,ati!i, Tractatfls quatuor cOlltiuells 111 sequens 
pagina dec/aral. Opera Cll iusdalH !>ah'is e societ Cl te J esu. 

Ipris, eI 'ypu9rap/'ia Frallcisci Belleti, ...lt. DC . .. r. 
Ee n boc kin - -I 20

, ,. a n 25 I iJ I ad zij ei e 11 , U n t t c f\ (' u Jen i IJ 

iGIG rn 1GG4 hcrdrukt ,,·crd. 
11. Quadragillta COllciones iu A drelltllnl de A 7lJluntiatio1le 

rirgi1lis J/atris et lYerbo Jllcarllato auctore Petro I/Otllel·i·o 
soc. Jcsu Presbytero. Subjicittn- terge11u·llus 11lde:r, COllcio
llatoribus perconll1zodus. A Iltl~erpiae ex officilla PlalJtinia7la, 
apud BalthasareJu Jforelloll, et l r idua1u Joa1illis J/oreti, et 
Jo. ~'leursillJn, 1628. - Een boek jn·_~O van 556 bladzijden, 

zonder de opdracht en de tafels. 
111 .. J/enologiutn Sallctorufn. In-folio. 
IV. COnCi01JeS de S. P . .A''-. /gnatio lJer ejus octat:a'lI. 

Bij d,vaJing zeggen ArG. en AL. DE BACiER, in de Bibliotltèque 
des Écrivains de la Conlpagnie de J ésus, dat PIETER D'HAMERE 

te Bergen, en DE SMET, in zijne Descriptiou de la ville et 
du corn té d'A lost, dat bij te Aalst geboren is. 
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Na al de heemkundige bijdragen die we in ons 
tijdschrift reeds brachten over de gemeenten 
van het Land van Rode, vonden we het nuttig de 
figuur van Frans DE POTTER uitgebreid naar 
voor te brengen. 

Frans DE POTTER 

Frans De Potter, die in Gent werd geboren op 4 

januari 1834, is voor veel mensen een totaal onbe

kende. Enkel bij de Gentenaars die geïnteresseerd 

zijn in het verleden van hun geboortestad is hij een 
begrip. Zijn onafgewerkt boek "Gent, van den oud-

.. 

sten tijd tot heden. Een geschiedkundige beschrijving der Stad", in acht delen met meer dan 
4600 bladzijden, vormt nog altijd een graag geraadpleegd referentiewerk voor de Gentse 

heemkundigen. Met zijn vriend) Jan Broeckaert, schreef hij 46 boekdelen over ''De geschiede

nis van de Gemeenten van Oost-Vlaanderen", en dit is nog maar een deel van zijn meer dan 
200 publicaties. 

Als volkskind genoot hij alleen maar lager onderwijs. De Franse taal leerde hij op de avond
school in het Pakhuis. Hij werkte zichzelf op tot een van onze beste geschiedkundigen. Frans 

De Potter was tevens een van onze bekendste jounalisten. 
In 1856 werd hij medewerker van "De Beurzencourant". Toen dit blad in 1871 overging in 
"Het Fondsenblad" werd hij er hoofdredacteur van. Hij gaf ''De Flamingant" uit, stichtte ''De 

Vlaamse Wacht" en was medeoprichter van "Het Belfort". Bovendien werkte hij nog mee aan 
tal van andere tijdschriften. 

Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het "Davidsfonds", waarvan hij gedurende 26 

jaar de secretaris was. Toch was Frans De Potter aanvankelijk lid van het "Willemsfonds", 

maar hij keerde er zich van af, toen de anticlericale tendens er voor hem te sterk werd. Hij was 

eveneens medeoprichter van het "Van Crombrugghe's Genootschap". 
In 1886 werd hij secretaris van de ''Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkun

de". 
Frans De Potter, van wie werd gezegd "dat hij de documenten rook, zoals een speurhond het 

wild" werd om zijn verdiensten op geschiedkundig vlak, in 1877 benoemd tot hulparchivaris 
van de Staat in Gent. Het jaar nadien waren er verkiezingen, die werden gewonnen door de 

partij en die niet deze was waartoe De Potter behoorde. Het resultaat bleef niet lang op zich 

wachten: Frans De Potter werd afgezet"wegens onbekwaamheid" ! 
Frans De Potter stierf in 1904 en werd begraven op het Campo Santo in Sint Amandsberg. 

(Uit : "De Ghendtsche Chronycke" van Radio 2 Oost-Vlaanderen, naar Hugo Collumbien, 
Sint-Amandsberg) 
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Ter gelegeilheid vall een samenkomst val1 de oud- leerlinge!1 val1 de Sillt Alltoniusschool ill de 

Vall Houtleslraat te Gen/brugge, maakte 

de heer Willy DE SCHEPPER ill samel1liJerkillg met de 

jourllaliste Tania DE MULDER, val1 Het Laatste NiellWs, 

eell prachtige brochure, vall meer dalI 60 bladzijde'l, over het 

BOMBARDEMENT VANGENTBRUGGE op 05 september 1943. 

Deze brochure bevat.foto 's, dOCllmellten, intenJiew/s elI getuige/lissel1 val1 slachtoffers elI 

hulpverleIIers vall die tijd 

Het Gellootschap kreeg de toelatil1g val1 de heer De Schepper om deielI van de brochure te 

publiceren iJl haar tijdschrift, li)aan'Oor O/lze dank. 

BOMBARDEMENT VAN GE TBRUGGE 

PERSOONLIJKE HERINNERINGEN 5 september 1943 
door de heer Willy DE SCHEPPER ( was toen 10 jaar oud) 

Het was een prachtige 
zondagmorgen veel zon en een 
hemelsblauwe lucht, toen wij uit 
de kapel kwamen na de Mis van 
8.30. Er stonden heel wat 
kerkgangers nog wat samen te 
praten op het toegangspleintje 
naar de kapel, tot wij een 
enorme groep vliegtuigen op 
geringe hoogte hoorden en 
zagen naderen. De mensen 
poogden de naderende 
vliegtuigen te tellen ... 40,41,42, 
tot plotseling bij afgrijselijk 
fluitende tonen de eerste 
bommen neerkwamen en dat in 
de onmiddellijke omgeving met 
zware ontploffingen alom en 
direct een intense duisternis, 
zwarter dan de nacht. 
Ik herinner mij roepen en huilen. 
Ik denk dat de mensen zich 

. overal poogden te beschermen. 
Maar hoe? 
Ikzelf ben, ik weet niet hoe en 
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waarom, op de speelplaats van de school terechtgekomen, links van de kapel, en heb mij 
blijkbaar tegen de muur van de kapel gedrukt. 

Daar heb ik stenen van puin over mij gekregen waarbij ik een open wonde had aan het hoofd 
en de vingers van mijn linkerhand verbrijzeld waren (waarschijnlijk heb ik met mijn handen mijn 
hoofd pogen te beschermen). 
Even plots als het begonnen was ( na seconden, minuten ?) was het geraas en gedonder en 
gekraak voorbij. Het was nog steeds inktzwart. 
Een enorme stinkende, bijtende stofwolk moest nog neervallen en wegtrekken. 
Hoe ik in de Van Houttestraat ben geraakt, weet ik niet, wie mij misschien geholpen heeft 

. 
evenmIn. 
Ik weet nog dat ik de omgeving niet meer herkende, overal ingestorte huizen en puin tot 
midden de straat waar men over moest kruipen, ik vond mijn huis niet meer terug, wij 
woonden nochtans schuinover de kapel in nr. 59 
Buiten de kapel welke nog recht stond waren alle huizen en het kloostergebouw van de 
Broeders Maristen ingestort tot in de Oude Brusselseweg. 
Mijn moeder heeft mij dan teruggevonden tussen puin en andere ronddolende burgers. 
's Namiddags ben ik in de St.-Jozefskliniek verzorgd en daar enkele dagen moeten blijven tot 
ik kon opgenomen worden bij de Zusters in Eke. 
Gezien onze woning was vernield, was mijn moeder met mijn jongere broer Jacques dakloos. 
Zij heeft dan onderdak gekregen bij de familie De Grieve (de ouders van Gerard en Jozef) in de 
kerkstraat. Zij is daar enkele weken verbleven. Mijn vader was reeds het jaar voor de 
luchtaanval in 43 opgeëist naar Duitsland als schrijnwerker. 

.. .- ... ~ ..... -.;:~~ 
HlJek Van Houlteslraat - Ottd~ Br'llsselseutf!g - In dez~ u.1jk ""elen 35 slachtoffers {iata de luchtaanval. 

Enkele dagen na het 
bombardement heb ik 
van mijn moeder 
vernomen dat mijn 
vriendje Pieter 
(Pietje) Van Damme 

.. 
samen met zIJn 
ouders en zijn 
grootvader niet 
levend van onder hun 
huis zijn gekomen ( 
zij woonden schuin 
over ons naast het 
koosterhuis van de 
Broeders Maristen). 
Ik vernam ook dat 
een van de Broeders 
van de school dood 

was (dit was Broeder Arbon, 19 j .) Ook Anna uit de groentenwinkel met veel mensen in de 
winkel waren dod). 
En zoveel anderen, vrienden, bekenden, meestal vrouwen, kinderen en oude mannen. In totaal 
waren er bij dit bombardement 111 doden, waarvan 35 in onze wijk. 
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Het was een verwarde en droevige tijd en ik was de drie maanden dat ik in Eke verbleef erg 
ongelukkig. Intussen woonde mijn moeder op de Oude Brusselseweg nr. 46 en kon ik terug 
naar huis komen. 
Mijn moeder was naar het politiebureau van de Sde wijk geweest en teruggekomen met een 
verklaring omtrent de verwoeste woning en mijn verwondingen. Zij was hiermede naar de 
Deutsche Werbestelle op de Kromme Wal getrokken per 12 oktober 43 en na veel gepalaver 
aan een bewijs geraakt waardoor mijn vader voor enkele dagen naar huis zou mogen komen. 
Ik heb deze documenten teruggevonden tussen de papieren van mijn ouders. 
In januari '44 is mijn vader 6 dagen thuis geweest (zeer vermagerd en weinig spraakzaam). Dit 
kan ik mij nog sterk herinneren. 
Latere jaren hebben wij vernomen dat twee makkers van mijn vader in het Arbeitslager voor 
zijn terugkeer hadden moeten instaan. Zoniet werden zij gestraft. Dit waren eveneens 
Gentbruggenaars Emiel Schellinek en Maurice Backx, toevallig twee voetballers van Racing 
Gent. 
In april en mei '44 is dan Merelbeke zwaar gebombardeerd. IK herinner mij levendig hoe wij 
bij luchtalarm (het afschuwelijk gehuil van de sirenes) in de kelder onder de trap vluchtten en 
ons tegen elkaar drukten, doodsbang luisterend : zij zijn daar - is het voor hier - ze zijn over) 
en het fluiten van neervallende bommen en de enorme inslagen (waar? zo dichtbij) en het 
vreselijke krijsen van ijzer op ijzer, het voortdurend aanvliegen van nieuwe golven 
bommenwerpers en opnieuw het suizen en inslaan van bommen, het afgrijselijk bonkende, 
oorverdovend lawaai, onophoudelijk, onverdraaglijk.... en dan plotseling een ongelooflijke 
stilte. Het aarzelend uit de kelder kruipen, het hoofd buiten de voordeur en dan bevend van 
schrik en emotie de straat op. Buren die elkaar bezien : we zijn er nog, waar zou het geweest 
zijn? Het was toch dichtbij? MERELBEKE ... en dan verder boven de huizen een vuurgloed, 
het moet verschrikkelijk geweest zijn. 
We gaan de nacht in. Niemand slaapt, velen lopen doelloos rond. 
Wanneer eindigt dit? Eindigt het ooit? 
Ik herinner mij onze kelder: kussens op de grond, dekens bij de hand, emmers water, hamer en 
beitel, doeken voor indien nodig, nat gemaakt om voor de mond te houden, tegen het stof En 

indien voorhanden, klontjes suiker. En de sfeer in de kelder : soms bij kaarslicht, als 
elektriciteit was uitgevallen, een stilte zoals nooit meer meegemaakt, niemand durfde luidop te 
spreken, alsof dit zou helpen. Angst, ongelooflijk. 
En fluisterend werd gebeden, gebeden, gebeden zoals nooit voordien, zoals nooit nadien. 
Wees gegroet, Maria .... en 's anderendaags zaten de kerken vol, BOM-vol. 

Ter nagedachtenis aan vrienden, bekenden en onbekenden, die een wrede, nutteloze dood zijn 
gestorven bij het bombardement van GENTBRUGGE 5 SEPTErvrnER 1943 en aan alle 
burgerslachtoffers van alle beschietingen en bombardementen, waar en wanneer ook ter 
wereld. 

Willy DE SCHEPPER 
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STADSBESTUUR VAN GENT 
BRANDWEER 
Academiestraat, 6 HULPVERLEENINGSVERSLAG 

Nr. 145/43/BrIRG/IG 
Bijlagen: 
Telefoon: Hulp : 52 000 

Bureelen : 53241 

I Naam en ligging: 

Rapport nopens 
te Gent 

Bominslag 
op Zondag 5 september 1943 

Ligging: Van Houttestraat 55 en 57-67-69-52 tot hoek Oude Brusselsche\veg Wijk: lQe 
Oude Brusselsche\veg 25 tot en met 29 - 37 à 45 - 7 tot 13. 

Naam en voornamen van den gebruiker : ) 
Beroep van den gebruiker : ) VERSCHEIDENE WOONHUIZEN 
Aard van het gebruik: ) 

2. Tiid. 
~ 

De plaatselijke brandvv'eer ,,'erd opgeroepen te : IOu ti' door L.B Kantienberg telefoon 276 
De plaatselijke brand\veer k\vam aan te : IOu 14' 
Het \verk ,,,,as beeindigd te : 13u 40' op 8/9/43 

3. Afgelegde afstand door de plaatselijke brand\\'eer : 3.000 meters 
4. Beschadigde , ·OOf\\'erpen. 
Plaats : ) 
Aard der beschadigde VOOf\\"erpen : ) huizen ingestort door bominslag en gansch yernield 
5. Toestand bij de aankomst der eerste hulpverleening en getroffen maatregelen. 
Bevelvoerende o\'erste Kdt Galasse - daarna Korn. Michiels. - Verscheidene huizen in de Van Houtte
straat en Oude Brusselsche\veg "'aren totaal ingestort door de bominslag. Een begin van brand "Tas 
ontstaan in de puinen van het vernield huis hoek Oude Brusselsche\\'eg en Van Houttestraat, en ,,'erd 
aangevallen met een lijn van 45 mmo die met tusschenpoozen "'erkte gedurende ongeveer I uur. De 
brand\\'eennannen geholpen door de burgers en L.B. manschappen \verk1en aan het zoeken van de nog 
bedolven gek\\'etsten en verongeluk1e slachtoffers. De motorpomp 12 \\'erd aan een, met \vater volgeloop
en trechter, van voltreffer opgesteld van 12u30 tot 13u 15 om eventueel de lijken uit te halen. Om 12u50 
van kommandopost Brand\veer (Kommandopost L.S. 16e " 'ijk) \verd de Hoofdkazerne ven\ittigd Adjt. 
Biebuyck naar de Van Houttestraat te sturen met de manschappen van Post Voorhaven voor versterking. 
Gedurende de opruimingen \verden uit de puinen 8 gek,\'etsten en 7 lijken gehaald. Rond 21 u \\7erd op 
bevel van de kommando L.B. het \\'erk stopgezet om op 6.9.43 terug aan te vangen. 
6.9.43 - Bevelvoerende overste Adjt. Biebuyck : manschappen en materiaal van brand"'eer post D.2.S 
(Fargo 2 en motorpomp 12) Rond 13u personeel afgelost door manschappen van Post Voorhaven (Fargo 
1 en motorpomp 7) - 9 slachtoffers \\'erden nog gevonden. 
7.9.43 - Bevelvoerende overste DlLt De Reuek: manschappen en materiaal van brand\,'eer D.2.S (Fargo 
2 en motorpomp 12). Rond 13u personeel afgelost door manschappen van Post Voorhaven (Fargo 1 en 
motorpomp 7). Op de Oude Brusselsche,,~eg 13 " 'erd rond 8u het lijk van den genaamde Dua door den 
opruimingsdienst gevonden. Naar verklaring ter plaatse v;erd gisteren 6.9.43 rond 21u45 een lijk gevon
den in de Van Houttestraat. Bij aankomst ben ik met mijn ploeg naar de Vredestraat gegaan. Rond 12u op 
bevel van Ing. Storrer en Kdt. CocqU)t der L.B. muren in de sector Van Houttestraat neer halen. Het \\'erk 
\verd uitgevoerd door de opkomende ploeg met materiaal. 
8.9.43 - Bevelvoerende overste Adjt. 8iebuvck - Manschappen en materiaal van post D.2.S. (fargo 2 en 
motorpomp 12). De \verken werden alhier voortgezet door het neerhalen van achtergevels der huizen nr 
5-6-7 op de Oude Brusselsche\veg. Op aan\vijzingen van den H. Schepen Vande Sompele op Kommando-

. post L.S. op 7/9/43 en persoonlijk nazicht ter plaatse. Namiddagploeg Post Voorhaven (Fargo 1 en 
motorpomp 7) Om 13u40 telefonisch bevel ontvangen van Ing. Storrer dat de brand,,'eer zijn post mocht 
vervoegen. 
(afschrift van fotocopie overhandigd door Hr.G.Verheggen). 
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VOLKSKUNDE 

STENENKNIKKERS 

Lodewijk LIEVEVROUW besteed in zijn werk "Spelen mijner jeugd" uitgebreid aandacht aan 

het marbelspel. 

Hij beschrijft niet alleen het spel (putje kroes, negenputje, putje rollen, enz .... ) maar geeft ook 

een verklarende lijst van de gebruikte speeltermen. 

Geen jongeling bleef stilstaan bij het feit van hoe zijn marbel tot stand was gekomen. Welke 

industrie en welke zware arbeid hier achter zat. 

Deze bijdrage is dan ook een waardevolle aanvulling bij het geciteerde werk dat in 1952 

verscheen in een uitgave van de "Bond der Oostvlaamse Folkloristen". 

KALKHOUDEND GESTEENTE 

Twee groepen mensen waren nodig om stenen knikkers te maken : marmer - mijnwerkers en 

de molenaars. Laat ons de eerste even begeleiden naar zijn werk. 

's Morgens vroeg verliet hij zijn meestal schamel onderdak en vertrok naar zijn "staloch". Dit 

is een smalle mijnschacht die hij door hard werken uitgegraven had. Zijn kleren vertoonden 

scheuren en gaten en een grote kap bedekte zijn hoofd. Aangekomen op zijn werk, plaatste hij 

enkele ladders waardoor hij kon afdalen in de diepte. Hij werkte horizontaal liggend. Alleen 

bepaalde lagen calciet werden gezocht . Hij hakte blokken steen uit, en bracht ze in manden, 

meestal gedragen op het hoofd, naar buiten. Alle familieleden hielpen hierbij mee. 

De blokken steen werden in een nabijgelegen hut ondergebracht. Men legde de nog natte steen 

op houten blokken waar ze werden gekapt, eerst in grotere, daarna in steeds kleinere blokjes. 

De mijnwerkers moesten veel produceren want de knikker - molenaar was niet gekend voor 

z'n goede betaling. Wanneer, na vele dagen, duizenden van die kleine blokjes van eenzelfde 

soort klaar waren, werden ze geteld en in manden naar de steenmolen gebracht. 

De steenmolen zelf was lelijk, maar de ligging meestal prachtig. Stromend water deed het 

waterrad draaien en gekraak en gekletter kwam uit het molenhuis. 

De mijnwerker betrad het vochtige donkere interieur omzichtig. Hij herkende wel de grote 

maalstenen waartussen voortdurend water stroomde om enerzijds de warmte ontwikkeling 

tegen te gaan en anderzijds het overtollig gruis weg te spoelen. 

De molenaar legde het grote wiel stil. Hij krikte het op en verwijderde de knikkers uit de 

concentrische groeven. Daarna vulde hij ze opnieuw met steenbrokjes van de mijnwerker. 

Hij wierp er zand tussen en startte toen wederom het grote wiel. In die tijd duurde het rondma-
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ken nog 6 a 8 uur. Na het rollen selecteerde hij de stenen en goot er een verfstof over. Hij 

stopte ze in een speciale ton om te polieren en enkele uren later kwamen glanzende knikkers 

tevoorschijn. 

Deze knikkerindustrie werd in de Sonnebergerstreek beoefend sinds de 30 jarige oorlog. Hij 

bereikte zijn eerste hoogtepunt rond 1740. Toen kwamen emigranten uit Salzburg om de 

techniek te perfectioneren. Een 2de hoogtepunt werd midden de 19de eeuw bereikt, toen de 

Duitse export geweldig steeg. Speciaal in de streek van Mengersgereuth (20 alleen reeds in de 

Effelden vallei) werd in die tijd mijn na mijn, molen na molen in gebruik genomen. Toen in de 

1890'er jaren de speelgoedindustrie opbloeide gingen veel mijnwerkers in deze nieuwe indus

trietak werken. De omstandigheden waren er veel gezonder. 

Vanaf dan moesten de molenaars hun voorraden halen uit Sachsendorf en Veilsdorf of Spittel

stein en Blumenrod nabij Coburg. Wanneer de concurrentie van glazen, porseleinen of knikkers 

in klei echter te groot werd, verdwenen ook de molens één na één. Slechts drie van die molens 

zijn overgebleven (tekst geschreven in 1927), één boven en één onder Grumpenstad en één bij 

Truckental. 

Een ander artikel uit een Duitse krant verhaalt de belevenissen van een van de laatste marmer 

hakkers in Duitsland ~ Mr. Hermann Niller. 

Mr. Niller werd in 1899 geboren en leefde in Spittelstein, bij Coburg. 

Dit is één van de steden die stenen leverde aan de molens van Thuringen na 1870 zoals voor

heen vermeld. Daarom is het interessant de twee methodes van malen te vergelijken gedurende 

de twee periodes en in de twee gebieden. 

Het nu volgende artikel behelst grotendeels de belevenissen van Mr. Niller zelf, in een vroeg 

deel van de 20ste eeuw. 

Opgelet: calciet en marmer zij n dezelfde steen. 

Met de eeuwwisseling hadden de 80 tot 100 marmerhakkers het goed druk. Later, na de 

introductie van klei voor de knikkerindustrie werden de meesten van hen, ook Mr. Niller, 

steenhouwers. Gedurende de periode waarin hij dit artikel schreef (1965) ging Mr. Niller met 

zijn marmerhouwers gereedschap naar musea en tentoonstellingen om zijn oud ambacht te 

demonstreren. 

Op 16-jarige leeftijd nam Mr. Niller zijn vaders winkel over. Marmer mijnen bevonden zich 

meestal op een diepte van iets meer dan drie yards. Meestal in de openlucht. Na het verwijde

ren van het marmer, werden de putten gevuld en gebruikt voor de landbouw. 

Op droge dagen werd de ruwe steen voorzichtig uitgehakt. Tot op regenachtige winterdagen 

werd ze bewaard in lokale hutjes. Een reden voor het opslaan in hutten was de steen te vrijwa

ren van vorst. Zelfs een lichte vorst kon, wanneer het kapwerk begon, de steen doen schilferen 

en afbreken. Elke blok was een vierkant van 40 a 50 cm en woog ± 100 pond. Deze werden 

eerst in blokken gekapt ter grootte van bakstenen en werden op hun beurt geplaatst op een 
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groot aambeeld nabij een venster. Een enorm steen deed dienst als steun voor het aambeeld en 

een kleinere steen of houtblok diende als stoel voor de hakker. 

De gebruikte kaphamer was gemaakt van sterk staal met aan de ene kant een scherpe snee en 

aan de andere kant een bot deel. Met het botte gedeelte kapte men de marmerblok, die men 

daarvoor in de hand hield, eerst in twee of drie kleinere blokken. 

Deze kleine blokjes werden met een raakvlak tegen het aambeeld gehouden en met de scherpe 

kant van de hamer tot de juiste afinetingen gekapt. Daarna werden ze geteld en verpakt per 

duizend. 

Dit zware werk werd heel slecht betaald. Voor 40.000 a 50.000 stenen per week kreeg de 

kapper 12 tot 15 mark. Daarvan moest nog ] 5 % afgetrokken worden voor de onkosten, 

verzekeringen, enz. . .. 

De steenhouwers bleven dit werk echter verder doen uit trots voor hun beroep. De gebruikte 

methode om de knikkers te polieren was de polierton. Deze had de vorm van een gewone ton 

met de opening in de buik. Beide uiteinden van de ton waren verbonden met een draaiende as, 

zodat de stenen door elkaar geschud werden. 

Hierdoor (door de voortdurende wrijving) werden de stenen warm zodat het toegevoegde 

kleur in de stenen gebrand werd. Zo werden de knikkers blijvend rood, blauw, groen, geel of 

zwart. De knikkers werden soms per 5.000 verpakt om verscheept te worden heel vaak naar 

Amerika of andere plaatsen. De concurrentie met knikkers in klei en de toenemende industriali

sering maakten het echter steeds moeilijker. 

Door het geringe loon schakelden meer en meer steenkappers over op ander soortgelijk werk 

zoals steenhakken voor mozaïek vloeren. 

Alle stenen knikkers die ik vond waren klein, van 1 tot 1,8 inches diameter, tot minimum 0,5 

inch. Ik vind ze nogal saai van uitzicht gaande van flets geel of olijfgroen over bruinachtig, 

rozig tot grijs. 

Dit komt waarschijnlijk door de ouderdom. Eens waren ze prachtig rood of geel, nu is hun 

kleur echter afgetrokken of zover verdwenen dat ze haast niet meer te zien is. 

Soms kun je deze soort bijna niet onderscheiden van oude knikkers in klei. Het grootste 

verschil is echter dat de stenen knikkers zachter aanvoelen omdat ze afgeschuurd werden. Ze 

vertonen ook minder putjes in het oppervlak omdat ze uit harder materiaal bestaan. Ze voelen 

ook een ietsje kouder aan dan kleiknikkers. Ook hebben sommigen een klein vlak plakje aan 

het oppervlak door een niet perfecte slijpwijze. Wees niet verrast als je er eveneens een minder 

gekleurde ringvorm op aantreft. Dit is typisch voor sommige van de eerste stenen knikkers. 

Met dank aan "Hobby Time" en de heer C. Therry. 
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GEDENKSTENEN en KLEINE MONUMENTEN uit het 
LAND van RODE 

MOORTSELE OOSTERZELE 

Op de hoek van de Vijverstraat met het St.-Antoniusplein staat een beeldbepalend dorpshuis. 
Het is een in de 18e eeuw gebouwde woning dat in de 1ge eeuw verbouwd werd tot notaris
huis. 

-_._-.--_ ................................................... -...... _--~---- --~~ .. _~._ ..... _._-_._._._---_ .. _ .... _ ........................................... _ ........ _ ........ _ ................ . 

Foto: Lucien De Smet 

De koperenplaat op de gevel verhaald dat in 
deze woning Professor e.p. SERRURE - Taalkundige 
heeft gewoond. 

Hier woonde 
Prof. e.p. SERRURE 

Taalkundige 
(1805 - 1872) 

.Door de zorgen van de plaatselijke Heemkring van Moortsele werd deze gedenkplaat op 
9 maart 1980 ingehuldigd. 
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Na zijn middelbare school in het Atheneum te Antwerpen, was hij een zestal maanden werk
zaam als klerk bij J.F. Willems. 

In 1826 begon hijk zijn universitaire studies te Leuven. 
Hij promoveerde in de rechten. 

In 1832 werd hij archivaris en daarna conservator van het Provinciaal Archief van Oost

Vlaanderen. In 1836 werd hij hoogleraar in de geschiedenis van Belgiê en van de middeleeu
wen. Van 1854 tot 1857 was hij rector in de Nederlandsetaal en letterkunde te Gent. Hij was 

de eerste professor welke na 1830 met succes de leergang ''Nederlands'' aan de Gentse Univer
siteit doceerde. 

Naast talrijke publicaties gaf hij ondermeer ook een groot aantal Middelnederlandse geschriften 

uit. 

Omwille van politieke moeilijkheden en oneinigheden met de mede professoren, werd hij uit 

zijn functie van rector ontheven. 

Van dan af trok hij zich uit het openbaar leven terug en was hij dikwijls te moortsele te zien. 

Samen met Ph. Blommaert en Fr. De Vos gaf hij in 1830 " Nederlandse Letteroefeningen", het 

eerste Vlaamse tijdschrift uit. In 1834 stichtte hij "de Maetschappy de Vlaemsche Bibliophi

len". Hij bezat een prachtige bibliotheek met een rijke verzameling manuscripten, o.a. van 

Hadewijeh, Ruusbroec en Hein van Aken. 

Deze rijke verzameling is nu eigendom van de Universiteitsbibliotheek te Gent. 

Zijn verzameling munten bleef familiebezit. 

In 1980 werd door de Heernkring Moortsele een wandelpad geopend dat naar deze vooraan

staande inwoner van Moortsele genoemd werd. 

Het pad begint aan de kerk en brengt u langs de volgende merkwaardige monumenten : de 

Watermolen nabij het voormalige Hof ter Lo, de "Stede ter Hulst", de Halsbreker en Sudeten

land, het Kasteel Verschaffelt, Hof ter Rattepade en het Hof van Caelbergen. Op uw weg gaat 

u langs een aantal bunkers, overblijfsels uit W.O. 11. 
Een wandeling die wij als Heemkring u tenzeerste willen aanbevelen. 

Bronnen . 
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Het Serrurepad, Heemkring Moortsele 
A. De Ceuleneer in Biogr. Nat. 1914 - 1920 
Annuaire de l' Academie Royale de Belgique 1942 
G. De Keulenaer Nat. Biogr. Woordenboek 11 1966 
Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen 5 Blz. 211 

GAO Burgelijkestand, Overlijdens 1872 

Lueien DE SMET 



Constant Philip SERRURE 

Deze historicus, numismaticus en 

filoloog werd te Antwerpen geboren 

op 22.2.1805. 
Hij was de zoon van Petrus Franciscus 

Serrure en Joanna Petronilla Van Der Schriek. 

Constant was gehuwd met 

Mathilde Joanne Van Damme. 

Op 6.4.1872 overleed te Moortsele op de leeftijd 

van 67 jaar, gewezen hoogleraar 
Constantinus Philippus SERRURE. 

. . ~~./ 
t.. ~ / f"'l ~ 1,' (,( l..<-

~ 

./ 

Acte van overlijden : GAO burgelijkestand overlijdens 1872. 

c 

~I,. . .. ' ...... ,. 
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HEEMKUNDIGE BIJDRAGE 

BIJDRAGE TOT DE POLITIEKE en BESTUURLIJKE 

GESCHIEDENIS van BALEGEM 

Ancien Régime en de Franse tijd. 

De militaire bezetting maakte op 1 oktober 1795 plaats voor eenvolledige aanhechting bij 

Frankrijk. De oude heerlijke en Juridische instellingen werden afgeschaft. 

Door de nieuwe grondwet werden de gemeenten met een bevolking van minder dan 5000 

inwoners samengevoegd tot een kantongemeente. Balegem maakte samen met 18 gemeenten 

deel uit van de kantongemeente Oosterzele. (1) 

het kantonbestuur was samengesteld uit een president, een commissaris van het Directoire, een 

secretaris en de municipale agenten en hun adjoints. De president en de secretaris werden 

verkozen in de primaire vergadering van de kiesgerechtigden van het kanton en de municipale 

agent en adjoint door de kiesgerechtigden van hun gemeente. 

Op I germinal jaar VI (21.3.] 798) waren er 427 kiesgerechtigden ingeschreven in de "civielen 

register van het kanton Oosterzele". (2) Voor Balegem waren dat 25 mensen. (3) 

De verkiezingen van 1798 en 1 799 hadden plaats in de kerk van Bottelare. (4) 

--------, .' 

Municipale agenten en adjoints. 

Zij vertegenwoordigden in het kantonbestuur hun gemeente. 
In hun eigen gemeente was de municipale agent het hoofd van de plaatselijke politie en ambte

naar van de burgerlijke stand. (5) 

Niet alle beambten vervulden hun taak met de nodige burgerzin. Sommigen bleken onbekwaam 

anderen weigerden het ambt te aanvaarden. Zo verliepen de verkiezingen niet altijd in een 

serene sfeer. 
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Dominique Schaalwaarde, geneesheer te Oosterzele, werd op 8.4.1797 verkozen tot president. 

Wegens zijn nalatigheid in de uitvoering van de wetten werd hij op 29.12.1797 afgezet. (6) 

De Directoire besloot tevens de municipale agenten van Balegem, Bottelare, Gijzenzele, Melle, 

Munte, Oosterzele en Semmerzake eveneens af te zetten. (7) 

Verkiezingen te Balegem. 

Op 14 germinal 6e jaar van de republiek werden de stemgerechtigden van Balegem opgeroepen 

om een nieuwe municipale agent en adjoint te verkiezen. 

Verkiezingen te Balegem bleken toen al voor de nodige opschudding te zorgen. 

Twee dagen na de verkiezing legden Carolus De Moor en P. Van Herpe klacht neer bij de 

kantonale president. 

Leonardus Van Aelbrouck inwoner van de gemeente Velzeke had zonder ophouden de bij

eenkomst verstoord en zich met de kiesverrichtingen bemoeid "tot zoverre dat hij op de 

bureeltafel heeft getreden en verscheyde keusbillietten ende in d 'brande gegaen der rechtheb

bende borgers". (8) 

Zij tussenkomst en bemoeienissen zou uiteindelijk na de derde kiesronde in het voordeel 

beslecht van Dominicus De Mulder die als municipale agent benoemd werd. 

Verslag van de communale vergadering op 14 germinal van het jaar 6. 

Om tot de verkiezing te kunnen overgaan werd eerst het "bureau definitief" samengesteld, die 

uiteindelijk de communale vergadering zal voorzitten. De oudste rechthebbende kiezer werd 

als president aangeduid. Dit waren 1. De Staercke en Jan Bapt. Platteau als de eerste opvol

gend ouderling. Zij namen plaats achter het bureau. De jongste P.A. Platteau werd voorlopig e 

secretaris aangesteld. 

Het "bureau definitief" werd na stemming als volgt samengesteld : 

Dominic De Mulder behaalde de meeste stemmen en werd benoemd tot president der commu~ 

nale vergadering van Balegem. 

Joannus Bap. De Raedt werd na verkiezing als Hsecretaris definitief" aangesteld. Het tweetal 

werd aangevuld door G. Schoup, J.B. Platteau en Pieter Stevens. 

De vergadering kon uiteindelijk overgaan tot de verkiezing van een agent municipale. 

Dominicus De Mulder behaalde 11 van de 18 stemmen en werd door de president van de 

vergadering benoemd tot agent municipaal van de gemeente Balegem. 

G. Schoup behaalde 10 van de 19 stemmen en werd als adjoint municipaal aangesteld. (9) 

Aan het verslag van deze vergadering werd een nota gevoegd waardoor het verloop van de 

verkiezing duidelijk werd. Hieruit blijkt dat uiteindelijk drie stemronden nodig waren om de 

. municipale agent met meerderheid van stemmen aan te duiden. 

- Er waren twintig van de 25 stemgerechtigden aanwezig. 
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In de eerste stemronde behaalden : 

Francies Van Pevernaeyge 

Dominicus De Mulder 

Jan Bapt. Piens 

J . B. Platteau 

7 stemmen 

6 stemmen 

6 stemmen 

1 stem 

De stemgerechtigden besloten tot een herverkiezing over te gaan. 

In deze stemronde behaalde : 

Dominicus De Mulder 

1.B. Piens 

Francies Van Pevemaeyge 

In de derde stemronde behaalde : 

Dominicus de Mulder 

1.B. Piens 

9 stemmen 

6 stemmen 

3 stemmen 

11 stemmen 

7 stemmen 

Door de staatsgreep van 9.11 .1799 kwam Napoleon aan de macht en kreeg Frankrijk een 

nieuwe grondwet . Door de wet van 17.2.1800 kreeg elke gemeente een eigen bestuur en 

werden de kantongemeenten afgeschaft en elKe gemeente werd zelfstandig. 

Alle gezagdragers werden benoemd en niet meer verkozen zodat in feite alle gemeentebestuur

ders gewillige uitvoerders moesten zijn van de departements- of van het centraal bestuur zodat 

het weinig meer was dan een adviesorgaan. De Raad mocht slechts eenmaal per jaar zitting 

houden gedurende een periode van 14 dagen en kon in buitengewone vergadering worden 

bijeengeroepen door de Prefect . 

In gemeenten minder dan 5000 inwoners mocht de Prefect de Marie, adjoint du marie en Ie 

conseil communal benoemen. (11) 

Op 24.5.1800 benoemde de Prefect de Marie en adjoint du marie van 88 gemeenten op 27 mei 

van 117 gemeenten op 238 mei van 64 gemeenten. Na consultatie van de maries benoemde hij 

de raadsleden. (12) 

Op 11.2.1806 werd De Backer als malie van de gemeente Balegem benoemd. C. Vander 

Heyden, D. De Mulder, 1. Thery en 1.B. Sommer werden benoemd als lid van de conseil 

municipal in vervanging van 1.B. De Raedt, J .B . Marlier en Philippe Baeyens. (RAG 2151/29) 

In 1810 werd JB. De Corte, landbouwer benoemd in de raad ter vervanging van Jean Baptiste 

Sommer (RAG 2141/15) 
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Lijst door de burgemeester 1.B. De Backer opgesteld van mogelijke kandidaten die volgens 

hem als gemeenteraadslid in aanmerking komen. (RAG 2205/6) 

NAAM Leeftijd Beroep Benoemd 

1. De Mulder Dominique 72 Landbouwer 1 1.2.1806 

2. Vander Heyden Charles François 52 Landbouwer 11.2.1806 

3. Thery Jean 46 Landbouwer 11.2.1806 

4. De Vos Jean Baptiste 48 

5. Schollaert Pierre Antoine 56 

6. Van Herpe Pierre 58 

7. Van Hecke Pierre 45 

8. Van den Bulke Constantin 56 

9. Bale Egide 61 

10.Sommer Jean B. 30 Chirurgijn 11.2.1806 

Lucien DE SMET 

Bronnen: 

(1) Jozef De Cocker. Geschiedenis van Melsen 1988 

RAG Scheldedepartement 4542/1 

(2) Idem. RAG Scheldedepartement 3244/58 

(3) RAG Scheldedepartement 3244/58 

(4) J.O. C. Scheldedepartement 3 167/32 

(5) J.O.C. Geschiedenis van Melsen 1988 

(6) J.O.C. Scheldepartement 2041/35 

(7) Idem 

(8) RAG Scheldedepartement 3244/58 

(9) Idem 

(10) Idem 

(11) J.D.C. Geschiedenis van Melsen 1988 

(12) J.D.C. Scheldepartement 5216 en volgende 
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ECHO'S uit het LAND van RODE 

• • La 
wa · en p 
Sinds juni 1996 bestaa~ in onze 
regio een uniek intergemeente
lijk samenwerkingsverband, het 
Land van Rode. Vijf gemeenten 
- Gavere, Melle, Merelbeke, 
Oosterzele en Sint-Lievens
Houtem - verbinden er zich toe 
om tot 2000 samen te werken 
op het vlak van cultuur, anima
tie en toerisme. In 1996 werden 
reeds vier intergemeentelijke 
fietsroutes uitgestippeld en dit 
jaar staat een heuse kunste
naarsroute op het programma. 
De Beiaard maakte een stand 
van zaken op en peilde naar de 
toeristische werking in de 
respectievelijke gemeenten. 

Het Land van Rode 
Toen in Oosterzele een inven
taris werd opgemaakt van het 
culturele landschap ontstond 
de idee om ook de situatie in 
de buurgemeenten van nabij te 
bekijken. Bedoeling was sa
men te gaan werken om het 
cultureel leven in de regio te 
stimuleren. De keuze van 
Oosterzele om met G ave re, 
Melle, Merelbeke en Sint
Lievens=-Houtem scheep te 
gaan, was niet toevallig. Oos
terzele heeft met zijn natuur
schoon, drie windmolens en 
een artisanale jeneverstokerij 
enkele mooie trÇ)even, maar dit 
aanbod is onvoldoende om toe
risten een hele dag binnen de 
gemeentegrenzen te houden. 
De overige vier gemeenten 
kampen met hetzelfde pro
bleem. Het samenwerkingsver
band Land van Rode wil dus 
het eendagstoerisme in deze 
gemeenten promoten. Behalve 
op net vlak van toerisme wer
ken de gemeenten ook samen 
op het gebied van plastische 
kunsten, woord, muziek, zang, 
Europa en intergemeentelijke 
vieringen . . 
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Guillotinemolen te Balegem 

Sint-Lievens-Houtem . 
Sint-Lievens-Houtem aan de 
voet van de Baleiheuvel tussen 
het Land van Rode en het Land 
van Aalst beschikt over vier 
wandelpaden: het Cotthempad, 
de Champetterwandeling in 
Letterhoutemt de Spooklinde
wandeling in Bavegem en de 
Natuurwandeling in Zonne
gem-Vlierzele. Het . toerisme 
staat er nog in de kinderschoe
nen; de toeristische dienst ;s er 
een onderdeel van de Cultuur
dienst en beperkt zich tot het 
opsturen van folders. Evene
menten zijn de halfjaarlijkse 
markt I de . folkloristische 
8ach usstoet en de Driekonin
genloop. 

Melle 
De bloemengemeente Melle 
beschikt over mooie wande'
mogelijkheden in de bescherm
de Gondebeekvalfei. Dit jaar 
krijgt immers het Gondepad -
dat twintig jaar ou~ is - een ver
nieuwd parcours. Melle b.e
schikt over een GemeenteUjk 
Museum, geschraagd. door de 
plaatselijke heemkundige vere
niging De Gonde. ~oeristisc~e 
folders zijn voorlopig ;'log n!~t 
voorhanden en sinds korte tiJd 
neemt de dienst cultuur ook 
toerisme voor haar rekeni ng. 



De onlallgs gerestaureerde Inolen in Scheiderode 

Gavere 
Gavere en Sint-Lievens-Hou
tem behoren strikt historisch en 
geografisch gezien niet bij het 
Land van Rode. Toch participe
ren zij in het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. Net 
zoals de andere gemeenten is 
Gavere een typische wandel
en fietsgemeente. Vooral de 
afgesneden meanders, de 
Scheldeborden en de schilde
rachtige dorpskernen zijn 
geliefd bij toeristen. De wandel
en fietsmogelijkheden zijn 
gebundeld in twee handige 
brochures 'Voettochten door 
Gavere' en 'Fietsroutes vanuit 
Gavere'. In 1985 werd de VVV 
ft Gaverland opgericht. De VW 
functioneert voorbeeldig en zet 
de talrijke wandelroutes in de 
deelgemeenten in de verf. In 
de gerestaureerde 'Kaaihoeve' 
aan de oude Schelde, net over 
de grens met Zwalm heeft de 
provincie een natuureducatief 
centrum. Voor actieve streek
sexploratie in ecologisch 
perspectief kan men daar 
ter~cht. Tenslotte is er mogelijk
heid tot hoevetoerisme in Dik
kelvenne op de Tichelhoeve. 

Oosterzele 
Oosterzele, dat zijn landelijk 
karakter grotendeels bewaard 
heeft, beschikt over een rijk 
molenpatrimonium. De graan
stokerij Van Damme en de 
steengroeven in Balegem zijn 
bovendien tot buiten de ge
meentegrenzen bekend. Sinds 
het midden van de jaren '80 is 
een VVV actief die via folders 
toeristen naar de ' gemeente 
probeert te lokken. De VVV 
werkt uitsluitend met vrijwilli
gers en heeft een beperkt bud
get. De vier fiets~ en vier wan
delroutes in de gemeente 
worden frequent bezocht door 
allerhande groepen en de VW 
stelt een gids ter beschikking. 
De WV slaagde er ook in de 
eigenaar van de steengroeve te 
overtuigen zijn terrein open te 
stellen' voor toeristen. 

De Beia.a.rd 

10 januari 97 

Merelbeke 
Op het gebied van natuur
schoon is er in Merelbeke het 
Liedemeerspark op de wijk 
Flora, de beschermde ScheIde
vallei en een aantal goed 
bewaard gebleven bossen in 
het zuiden van de gemeente. 
Ook de Sint-Elooikapel aan de 
oude Scheldearm en de ScheI
derodemolen zijn publiekstrek
kers op de Open Monumenten
dag. In de lente van '97 wordt 
de Schelderoutet een fietsroute 
doorheen de Scheldevallei offi
cieel ingereden en de ge
meente zal een vijftiental fiet
sen kopen om te verhuren aan 
toeristen. Op de landelijke wijk 
Makkegem is er de kinderboer
derij 't Bakkershof, waar toe
risten eveneens aan platte
landstoerisme kunnen doen. 
Het toeristisch beleid staat in 
Merelbeke nog in de kinder
schoenen. Een Gesco-perso
neelslid van de bibliotheek zal 
binnenkort 10 uur per week vrij 
maken voor toerisme. Dit jaar 
komt er bovendien een toeristi
sche infobalie en worden er 
kleurenfolders over het Liede
meerspark, de Scheldevallei, 
de kerktoren van Scheiderode 
en het orgel van Melsen 
gedrukt. De wandeltochten in 
Merelbeke kennen steeds een 
groot succes en vooral M~nte 
is bij vele stedelingen geliefd 
als wandel gemeente op zon
dagmiddag. 

De toekomst 
De toeristische diensten in het 
Land van Rode worden stilaan 
uitgebouwd. Verblijfsmogelijk
heden zijn voorlopig nog 
schaars en vooral wandelaars 
en fietsers bezoeken de ge
meenten. De middelen die de 
gemeenten vrijmaken voor toe
risme zijn in vergelijking met de 
rest van Zuid-Oost-Vlaanderen 
beperkt. Maar het. interge
meentelijk samenwerkingspro
ject is alleszins een stap in de 
goede richting. Hopelijk wordt 
het na de gemeenteraadsver -
kiezingen van' 2000 ondubbel
zinnig verdergezet. PO 
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WOORD VOORAF 

Geachte Lezer, 

Het 100ste nummer van ons tijdschrift is reeds in voorbereiding. Wij besloten om voor deze 
gelegenheid een bijzondere inspanning te leveren door aan onze leden een themanummer aan te 
bieden. 
De hoge drukkosten lieten ons niet toe de afgelopen jaren nog een jaarboek uit te geven. In de 
toekomst hopen we met een themanummer deze leemte in te vullen. 
Het eerste nummer van ons tijdschrift verscheen op 1 april 1973. Wie toen dacht dat dit een 
aprilgrap was, van onze toenmalige voorzitter Gerard Waeytens, had het dus duidelijk mis. 
De heren Gerard Waeytens, Walter Patoor en Richard Van Damme schreven meer dan 50 
nummers vol, over wat zij wisten te verzamelen over hun gemeente Gentbrugge. 
Tevens mogen we onze voormalige secretaris Oscar Van Wittenberghe niet vergeten voor zijn 
talrijke artikelen, het vele typwerk, verzamelen en verdelen van het tijdschrift. 
In naam van al onze lezers past het hen hiervoor van harte te danken. 

Het eerste themanummer, die het nummer 100 van ons tijdschrift zal vervangen, gaat, hoe kan 
het anders, over de HEREN en VROUWEN van RODE voor 1400. 
Het wordt een bundeling van de oorspronkelijk verschenen werken met betrekking tot de 
Heren en Vrouwen van het Land van Rode, die reeds in diverse tijdschriften gepubliceerd 
werden. Een aantal kringen gaven reeds de toestemming hun bijdragen met betrekking tot de 
Heren van Rode over te nemen. 
Wij doen echter een oproep aan onze lezers en vrienden van diverse kringen om bijdragen die 
ons niet zouden bekend zijn mee te delen of als het kan ter beschikking te stellen. 
Volgende bijdragen zijn ons reeds bekend : 
J. Noterdaeme De Ridders van Roden in de eerste helft van de 13e eeuw. 

E. Warlap 

J. De Cocker 

Jan van Rode, heer van Ingelmunster 
De Ridders van Roden en Jacob de Coster Van Maerlant. 
De Ridders van Roden en de Wolhandel. 
De Ridders van Roden en hun bezittingen in Vlaanderen. 
De Heren van Rode in de 12e en 13e eeuw. 
De Vlaamse Adel voor 1300 (met betrekking tot de Ridders van Rode) 
De Heren en Vrouwen van het Land van Rode 1331-1462 

Wie ons kan helpen kan terecht bij : 
Lucien DE SMET, Sportstraat 83 9880 AALTER Tel. 09/374.31 .27 

ua van ce Unie 
van ae UltQevers van 
ae PerlOOl~e Pers 

Namens het bestuur 

Lucien DE SMET 



HEEMKUNDIGE BIJDRAGEN 

GESCHIEDENIS 

VAN 

DE GENIEEN~rEN 
DER 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

DOOR 

VI.lFDE HEEl\:::':. - DERDE VEEL . 

• d(\~~DJt Idt-r~e-Dl. I .. " ... He-rkekC'tI. L('d~. Loru"e-r6;('m. 

Lc.'tt"rhouC<,m. LIe-r~rln&(,D .. "t'<,rb('''~. lIeld~rt .. "er~. Jlot'rlt~"~. 
"oor.~I. 5"d('r·Roelar ... X~d~r·I' .... ell. 

, 

LETTERHOUTEM. 
GE~l·. 

DRtJl\K ERIJ \"AS .\. SIl:FEn. 

. Door een fout bij de redactie werd het tweede deel van de gemeente LETTERHOUTEM niet gepubliceerd. 

Het eerste deel verscheen in tijdschrift 95, met deze wensen we onze fout goed te maken. 

Volgende gemeenten of deelgemeenten komen nog aanbod : Bottelare, Meisen, Melle, Gontrode , Beerlegem en als 
laatste Vlierzele. 
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10 LETTERHOUTEY. 

St-.Lieveos-Houteol hebben ·~·1J gezien dat de voogdij over dit· 
dorp ten gemelden jnre door den heer van Berlegem, met 
toestemming van deu heer van Rode, aan genoenld klooster 
werd afgoestaan. De verkoopprijs uezer voogdij en \·an het leen
goed te Letterhoutem \\'erd door den abt van St.-Andries, te 
Brugge, en door den heer "an ?tfaldegem, scheidsrechterlijk 
bepaald op de som van 390 pond Vlaamsch, boven 10 pond, ten 
behoeve van de vrou w des verkoopel·s, pro suis jocalibus, met. 

dien" verstande, even wel, dat in gelnelde som niet begrepen . 

. 
legitime habitum fuisse ubicumque et quandoculnqne rf:'quisiti fueriolUS 
profiteri. PrODlisilnus etialD nornine donationis proper nupria~, dotis, 
'-el usufructus, \·el quoculnque nlterius rei nonline, nichil juris in per
missis in posterum reclamare, et dict.;,nl ecclesiam de dictis bonis, 
secunduln legem patrie, investire, f-t de eisdem leg-itiJne ~"1\n)ndire,. 

Item recog-noschnus quod nos tenelnur eidell1 ecclesie in centum et 
septuaginta quinque libris 14"landr~n~iuln, nobis a dicta ecclesie (le pro
pria sorte sun, in parnta et numernta pecunia, benigne rnutnatis, quarnm 
medietatem in augusto, qui erit anno Donlini ~1° CC'o quinquageshno 
terclo ; r~liql1a[n dÎlllidi~~'\teln in augusto illulll s~quel1t~. prolnisimus 
DOS solituros eidelll ecclesie. PrOlnÎtrentes etialll quou si dicta ecclesia 
incurreret custus et expensas faceret, pro recuperat!on.~ pecunie nntedic
te, quod de dictis dnlnpllls. custibus, et expensis dicte ecclf-sie satisfa
ciemus. De quibu~ etiarn denariis sic solvendis, dominuln Sygerum de 
Par,·o Houthem, militern, Itnpinutn de Pnlude, Ègydium V'ulpem, Sy
gerum Preconem~ Rasoneln de Herenthoute, Balduinum Arlçocntum, 
""aiterum de Bursbeke, lilJeros \Villelmi Scnbini. Nicholaum de Crap· 
penneke, Egydiuln de \·eteri Prato, Johannem de Palude, tllium loen, 
plegios cûnstituimus mernorate; et Halduious de Roden omnia bona 
aua presentia et futura eidem ecclesie obligavit. Et hec omnia et 
singula. promisimus et recognovimus coram decano christianitatis de 
Houtbem, cui hujusmodi recognitio a curia Cameracensi Cuit commissn. 
Consentientes quod si contra promissa, vel aliquorum promissorum, per 
nos, ,el p~r alios, veniremus. quod officialis <':ameracensis et ipse deca
DUS nos possent nd desistendum compellere, et senteneialn excollununi .. 
cationis in nos promulg-are, in quacumque dyoche~i nos coutingnt com
mornri. In cuju~ rei testimoniuln presentes Jitteras sigillorum nostrorUln 
mUllimine dicte ecclesie contulimus roboratas. Datum anno Domini 
MO eeo quinquagesimo secundo, feria .tertia ante assumptionem beate
Virg-inis. )) 

\Cartulnire de St.-Bavon, bI. 162. - A. VA~ LOKERE~1 
Hist. de l'(loha!le de St. Bacon, 215.) 
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waren de waarde eener visscherij en die van verscheidene 

laten (1)_ 

Van de St.- Pietersabdij hing af de heerlij kheid ter Burcht, 0 

bestaande uit eene hofstede, land en bosch ter grootte van 

3 bunder. Verscheidene heerlijkheden in Vlaanderen droegen 

denzelfden naam; wij kunnen nopens de hier bedoelde enkel 

aanstippen dat ze ten jare 1783 in ,·eiling werd gesteld. Noch 
verkooper noch kooper zijn ons nlet name bekend. 

In de XIlle en XIV~ eeuw voerde de familie van Steelant, uit 

het geslacht der schouten van Assenede, hier insgelijks heer

lijk gezag uit. In onze geschiedenis dezer laatste gemeente, 

onder andere, noemden wij, naar de getuigenis van het genea

logisch \verk BrufJes et le Franc ), 118,) , als heer ,au Letter· 

houtem Jan van Sleelant, die in den echt trad met Geeraardine 

van Gistel, vrouw van Hansbeke, '-"ier zoon de heerlijkheid 
dezes dorp~ en die tp Letterhoutenl insg'plijks in zUn bezit kreeg. 

Zou Rijkaard vau Steelaut, gehu \,·d g-e,,·eest met 1· oIente van 
Kortrijk, het heerlijke leen nadien, op zijne beurt, hebben 
geerfd en \\ras het misschten uit dezen hoof Je dat de vrou\\" 
van ~felle Inet den bnlju\v van St.-Baaf5 in rlloeilijkheden 

kwam? Bepalen \\'ij ons met te zeggen dut de verlnoedelijk 

hier bedoelde heerlijkheid, bekend onder den naam van den 

Vr ije n, h"igendo'1l1Ue, zich tevens uitstrekte op het gorondgebied 
van Vlierzele en Baveg'em, zonder dat wij er toe g'eraakt zijn 
te wetan aan wie zij .in de laatste eeu ~·en toebehoorde. 

De registers en papieren der voormalige vierschaar van 

Letterhoutem berusten te Gent in het Staatsarchief. Ten 

gemeentehuize alhier berusten de doopregisters van 1608·1619, 

1663-1733, 1742-1791; de. hu~elijksacten en de sterfboeken 

(1) Cartulaire de 8t.-Ba'OQn, bI. 267. 
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12 LRTTBRHOUTBM. 

van 1663-1 ;22 en 1742-1791, terwijl de er ontbrekende aantee

keningen '"an de ged.oopten van 1733 tut 1742 bewaard worden 
te St.-Lievens-Houtem. 

BALJUWS VA~ LEITERHOUTEM. 

eh ristoffel van Roden • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

H6udri k van der Paerdemaerckt. • 

J DOS van Briele . • • 

. -" . .. 
• 

• • • • 
• • • • • • • • • • • 

Lieven van der Eecken . 
Joos van der Eecken. . 
Pieter Roegiers • • 

Lieven de Lather • • • 

Jan de Bleeekere • • • 

Jan de Vos • • • • • 

Jacob de ~Ioor • • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

1393 

•••• 

1617 

1647 
1654 
1656 
1672 
16i6 
1692 
1707 

Adriaan ytln Aelbrouk . 1707 (tot 1750) 
• J ac ob de ?tIoor • I> • • · . . . 1758 

Frans van Iddeghem. . . . . . 1769 
Frans de Cock . . . . . . . . 1784 

. 
BURGEMEESTERS VAN LETI'ERHOUTEM. 

Joos van den Bruele • • • 

• • • • • • • • • • • • 

Joos de 01ercq. . . . . . . . 

Adriaan ~Ien te. . . . . . . . 
Pieter van der Eecken. • • • • • 

Adriaan Mielen . . • • • • • • 

Joos de Vos. . . . . . . 

J acob de Moor. . . . . . 
• • 

• • 

1627 -
1654 
1661 
166a 
1668 
1672 
16Q.2 



LETTBRBOUTEM 

Jan de Vos . . . . . . . 1690, 1722 
Adriann Eloot . . . . . . . . 1724 
J b d M 1"',33 aco e oor. . • • • . . . 
Joos. Schoup. . • . . . . • . 1747 
Jan Veeckman. . . . • . . • 1750 
Felbt de Vos. . . . . . . . . 1'58 
Frans van Caekebeke. . . . . . 1761 
Felix de Vos. . . . . . . (tot) 1792 
Jacob de Moor . . . . . . . . 1795 
Const. Eloot. . . . . • . . . ' 1801 
Fr. van Hamme. . . . . . . . 1803 
J.-B. de Windt. • . . . . . . 1808 
J .-B. de'~loor . • • • • • 

C.-L. Verbruggen . . . . . 
D. ~fabilde . . . . . . . 

• • 

• • 

• • 

P.-Fr. de Landsheer • • . . . . 
L Schoup • • • • • • • • • 

111. 

1820 
1828 

1836 
1855 
1885 

13 

GESCHIEDENIS. - Een zoo afgezonderd dorp als Letter
houtem zal met den veelvraat, welken men oorlog noemt·, niet 
veel hebben af te rekenen gehad. Toch is ons bekend dat op 
het laatste der XVI[e eeu~, toen Vlaanderen, ten gev'olge der 

. herhaalde invallen van Lodewijk XlV, schier het armste land 
van Europa ge\vorden was, de inwoners om niet min dan 94.700 
gulden schade leden, terwijl de gemeente bovendien in 1694 
eene krijgsbelasting van 2.397 gulden, onder bedreiging 
van «militaire executie », had op te brengen. 

Ook te Letterhoutem werd de kerk in 1798, op bevel der 
Fransche republiek, gesloten en toegezegeld. Dit gebeurde na-

5 
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14 LETTERI:lOUTBM. 

dat de pastoor zich in het openbaar had verklaard tegen den eed, . 
dien men den priesters afeischte, zoo zij h.unne bediening wilden 

blijven voortzetten. Wegens deze weigering tot de ballingschap 
veroordeeld, 'werd hij den 24 Februari des gemelden jaars in 

het dvrp aangehouden en naar het Rasphuis van Gent gevoerd, 
vanwaar hij later naar Rochefort gestuurd en verder voor het 

eiland Rhé \\~erd i ngescheèpt. Hij verbleef aldaar tot den 20 

Februari 1800 en overleed als pastoor van Letterhoutem den 6 

Januari 1806. 

IV. 

KERK. - De in 1845 afg~brokene kerk dezer parochie. 
toegewijd aan het H. Kruis, behoorde, zoo het schijnt, tot de 

oudste ,all het bisdom. Zij \vas 19 meters lang en 12 meters 

breed en hadt gelijk de meeste middeleeuwsche kerken, den 
vorm ,an een Latij nsch kruis, waarvan het bovendeel, of het 

koor, in 1780 vernieu\\'d \vas geworden . . 
Er \vordt yan deze bidplaats melding gemaakt in eene acte 

van den jare 1149. waarbij Simoen. bisschop van Doornik, de 
altaarrechten van Holtkem, zooals men toen voor Letterhoutem 
.schreef, en welke de graaf van Vlaanderen, Dirk van den Elzas, . 
in zij ne handen had afgestaan. aan de St -Pietersabdij gaf (r). 

(1) • In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Symon 
Dei gratia Tomacensiurn at Noviomensium Episcopus tarn presentibus 
quam futuris ecclesiae filiis in perpetnum. Pastorem ecclesiasticum 
maxima uti deeet sollertia ut omeii aui virtutem attendat, et qnod 
aestimatione hominum dicitur per boni operis testimonium pandat. 
Etenim quem arlmodum dignitatis. prerogativa caeteris preeminet ; ita 
ut benignitatis excellentia coeteris prosit debet operam dare et servorum 
Dei iustis postulntionibus celeres etrectus prestare. Quocirc8 t tUi Sigere 
in christo plurimum dilecte abbas sancti Petri Blandiniensis, altare de 
Holthem, quod yenernbilis COllles Flandrensis Theodoric!ls hactenus 
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Uit hoofde dezer begiftiging" bezat de abt dezes kloosters hier 
het patronnat tot op het laatste del' verledene eeuw. 

De tegen\voordig'e kerk, g'ebou\\'d naar de plans van deu 
bou\vkundis'e ~lig'on}, te (]pnt, \\"erd bl'g'ollnen in de nlannd 

. Jun i 1845. Den 13. Ju 11 i 1846 \yerd zij door d~n deken \"au 
Aalst voorloopigo ingezpg'encl en den 8 Juni 1857 door ~Igr. 
Delebecque,-bisschop van Gent, plechtig inge\\ijd. Een blau\ve 
steen in den rechter zijuluur herinnert de oprichting' dezer 
.kerk als volgt: 

DOOR DEN YVER Y A~ DEN EER\Y BEER. 

DELFORTRIE, PASTOOR, DE~ BORGE~lEE5TER 

D. :rtIABILDE E~ MEDE\VERKING DER P.-\UOCHI

ANEN, IS DEZE KERK TEN JAERE M. D. 
CCCXLV GEMAEKT DOOR J. 1tIIGOlJ, BOL\\'

KUNDIGEN. 

De toren was e\"enwel eerst voltrokken in 1859. Het 
g'eheele goebou\v, oorspronkelijk geraamd op fr. 34.922.64, 
kostte fr. 52.000. 

De zijaltaren zijn toeg'ewijd aan O. I ... \-rouw· en aan 
de H. Barbara. 

Behalve de COlllllluniehank, in 1875 \"ervaardigd door 
DELESTRÉE, van GeeraarclslJerg·èu. ell den kruis\\"t'g. gè~child~rd 

possidernt, et in rnanum nostrulll libcre 't\"erph-it, til>i tui5111IC successo· 
ribus et necclesine tune n laicn luanu prorsus elnancipatulll cnnonice 
-contradimus, et ut deinceps necclesinstico iure et absllue persona et 
personali successione possideatis, sanccimus. Snne nobis nostrisque 
ministris pro eodem altari respondebitis et synodalia persoh-etis. ~e 
igitur ullo unqurun tempore ausu telnerario haec nos.tra datio a quo
quam peturbetur anctoritate Dei et nostri lninisterii inhibemus et per
turbatorem huius elemosinae excommunicamus. et ut firmior haec 
pagina hnbeatur, sigillo nostro eam roboramus et testium sub assigna .. 
tione munimus. S. Symonis episeopi.o. Actum anno ab incarnatione 
.domini ~f CXLo cone, 1° indictione 11[°, epacta Dulla •• 

(A .. VAN LOKERE:i, Chartes ~t docutJlents 
jlie fabbfZye dIJ St.-Pierr~, I, 139.) 
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door deIl Aalstenaar ~IEGANCKt zij n er in deze kerk geene' 
meldens\vaardige kunst~oorwerpen. Het orgel komt uit de 
werkhuizeIl van de gebroeders Vereecken, van (Tijzegoem. 

De H. Cornelius, patroon dezer' kerk, is hirr vanouds in 
groote vereeri ng . 

Op de klok leest men: 

IK BEN GEGOTEN DOOR DtI~"·OONERS VA~ LET-
TERHOUTR~, TE~ JAERE 1821. 

J. B. DE l\IoOR, BURGEllEESTER, 

J. FR. KEYT, PASTOOR t PETER, 

C. FR. DE Vos, METER, 

C. J. WIERINCK, KLOKGIETER TOT OVERllEIRE. 

- Volgens eene aanteekeuing in het o,·erigens onbeduidend 
kerkarchief duidde een kleine marmeren steen in de oude kerk 

de begoraafplnats aall van eenen ([ Spaansehen ridder, gesneu

,eId bij het beleg van Schellebelle in de XIVe eeuw J) (!) ... Eens 
spoor, bij de afbraak dezes goebouws in den grond goevonden, zou 

dien ridder hebben toebehoord. Het is te bejammeren dat het 
opschrift van bedoeldell steen niet is afgeschre\"en geworden. 

Xaar de g-etuig-enis van C. 'V'AN GESTEL werd de parochie 

van Letterhoutem te zijnen tijde bediend door den pastoor van 
St.-Lievens-Houtem, die uit dezen hoofde 56 pond Vlaamsch 

trok. 

In den voorgevel der pastorij, g-ebou ,\\'d ten jare 1780, 
beUlerkt men een door eenen lnijter bekroond \vapenSchild, 
met de kenspreuk: POlt1· ot-en ex hella pax, vermoedelijk het 
\vapen van den toenmalig-en prelaat der St.-Pietersabdij. 
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PASTOORS y.-\.x LETTERHOl"TE:\1. 

Pieter yall den Berghe . • • • • 1417 
• • • • • • • 

J oost de CausIllakere • • • 1488-1515 
Lie\~ell van der ~I uelene • • 

Pieter ~I al lans • • • • 

Theobald ~Iallans • • • • 

Pieter-J ozef Hertssells . • • 

P. A.ndries ... • • 

• 

• • 

• 

• • 

• • 

. 
1589 
Itl60 
1677 

li81 
1807 

J .-F. yan der )Ieersch. . . . . i ~ 17 

J.-Fr. Neyt. . . . . . . . . 1820 
J. Philips. . . . . . . . . . 1831 

J. Delfortrie. . . . . . . . . 1843 

J. de Decker. . 
Hip. de Herc1e . 
Joz. de Baets . 
G.-H. de Ridder. 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

1858 
1878 

1880 
1881 

17 
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Na Frans De Potter dienen we ook Jan BROECKAERT voor te stellen de man die naast 
De Potter zoveel wist te vertellen over onze gemeenten. 

Jan BROECKAERT (1837-1911) 

Jan Broeckaert werd geboren te Wetteren op 13 februari 1837 en overleed te Dendermonde op 
9 februari 1911. 
In 1850 werd de I3-jarige Broeckaert als klerk aangenomen bij zaakwaarnemer Maximiliaan 
Luyckx te Wetteren. 
De eerste pennevruchten van Jan Broeckaert, uit het jaar 1854, waren enkele gedichten, geen 
hoogvliegers, maar gedurfde pogingen van een jonge man die enkel lager onderwijs genoten 
had. 

Na negen jaar kantoorklerk te zijn geweest bij Luyckx wordt Jan Broeckaert in 1859 benoemd 
tot ontvanger-secretaris van het Bureel van Weldadigheid te Wetteren. Nog in dat zelfde jaar 
krijgt Luyckx zijn benoeming als gemeentesecretaris te Wetteren. Jan Broeckaert zal hem als 
hulpsecretaris vergezellen. Meteen snoof hij dagelijks de geur van oude archieven. Tijdens een 
periode van vijf jaar verzamelde Broeckaert voldoende materaal om de "Geschiedenis van 
Wetteren" gevolgd van een "Historische schets der omliggende Gemeenten" te kunnen samen
stellen. 
Toen in 1862 het boek verscheen, was Jan Broeckaert nauwelijks 25 jaar oud. In deze periode 
en allicht dank zij het verschijnen van dit boek kwam hij in aanraking met zijn latere vriend 
Frans De Potter. 
Samen met De Potter steekt 8roeckaert definitief van wal met het uitgeven van de " Geschie
denis der Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen". Het eerste deel komt van de pers en 
omvat de geschiedenis van zeven gemeenten, bevat 370 bladzijden en kost 2 fr. 
In 1888 werd Broeckaert tot griffier aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde 
benoemd. Meteen moet het gezin Broeckaert - Ternest met hun ACHT kinderen naar Dender
monde verhuizen. Vanaf zijn op pensioenstelling in 1907 tot zijn dood in 1911 verschenen van 
hem nog meer dan 30 studies als zelfstandig boek of bijdragen in een belangrijk letterkundig of 
historisch tijdschrift. 
(Overgenomen uit het jaarboek Heemk'1lndige Kring HEEMSCHUT - Lede 1996 nr. 23) 

Enkele werken : 
Bundel Rederijkers-gedichten der XIV e eeuw 1893 
Bastaardwoordenboek 1895 

Bibliografie van den Vlaamsehen taalstrijd (1904-1914) 

Geschiedenis van de Belgischen boerenstand 1880 

Dendennondsedrukpers (1890-1910) 4 dIn. 
Graf- en gedenkschriften der Stad Dendermonde 1900 

Het collegium Musicum van Dendermonde 1900 
Cartularium van het Begijnhof van Dendennonde 1902 

Lit.: J. Broeckaert, zijn leven en zijn \verk (1940) 
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Bijdrage tot de geschiedenis van de parochie Balegem (Lucien De Smet) 

Martinus van Tours Patroon van de parochie 

Over het leven van de heilige beschikken wij over een hagiografie geschreven door een 
tijdgenoot van Martinus, Sulpieus Severus.( 1) 

Martinus werd omstreeks 316 te Sabaria geboren. Het was een pannonische vestiging in het 
tegenwoordige Hongaarse Szombathely op de grens van Stiermarken en Hongarije. 

Zijn ouders waren van Italiaanse afkomst. Zijn vader was een Romeins officier. 
Martinus bracht zijn jeugd door te Pavia in Italie en was I 5 toen hij aan zijn militaire 
loopbaan begon. Hij nam dienst bij de ruiterij van de keizerlijke garde en kwam zo in de 
provincie Gallië terecht, doordat hij te Amiens gelegerd werd. 
Martinus voelde er niet veel voor om als militair in het voetspoor van zijn vader te treden. 
Toen hij 18, was liet hij zich dopen en verliet daarna het leger. Hij ging te Poitier bisschop 
Hilarius opzoeken, vootwie hij een grote bewondering had. Martinus diende er zijn kerk 
door theologische studies. 
Hilarius probeerde zijn leerling aan hem te binden door hem het diakenschap voor te stellen. 
Deemoedig als hij was weigerde Martinus en aanvaardde een lagere functie die van exorcist. 

In 361 stichtte hij in Ligugé nabij Poitier zijn eerste monnikengemeenschap. 
Het was een plaats van afzondering, maar ook een centrum van apostolisch leven. 
De"broeders" kwamen er enerzijds samen om te bidden, maar trokken er anderzijds ook op 
uit om te gaan prediken, zieken verzorgen en onderricht te geven. 

Eenmaal keerde hij naar huis terug in een poging zijn ouders te bekeren. Hij slaagde er enkel 
in zijn moeder te dopen. 

Rond 371-372 was de bisschopszetel te Tours vacant. Door de bevolking werd hij in de 
functie van bischop aangesteld. Zij monarchale levenswijze gaf hij niet op en stichtte te 
Marrnoutier een klooster dat een der machtigste van Frankrijk werd. 

In tegenstelling tot het statig en weelderige leven van zijn tijdsgenoten leefde Martinus een 
alles behalve rijkelijk bestaan. 

Zijn tussenkomst in de kerkelijke en wereldlijke politiek van die tijd, werd hem niet indank 
afgenomen. Zo poogde hij herhaaldelijke malen het hof te Trier te overhalen een mildere 
houding aan te nemen ten opzichte van de Priscilianen. Hij stootte hiermee op het verzet van 
zijn Spaanse collega's en van de clerus uit zijn eigen diocees. 
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Uiteindelijk trok hij zich terug in zijn eigen diocees al predikend en besturend. Zo is hij dan 
ook gestorven in 397 na zijn bezoek te Candes op 8 november. Zowel de monniken van 
Ligugé als die van Marmoutier wilden het stoffelijk overschot van Martinus. Tijdens de nacht 
brachten de inwoners van Tours het lichaam van Martinus ongezien naar buiten en voerden 
het per boot op de Loire naar Tours, waar hij op 11 november begraven werd. 

Patroon van het Frankenland. 

Clovis 1 riep Martinus uit tot patroon van het Frankenland. Zijn mantel, cappa, werd door de 
Frankische koningen aangewend als legervaan, zonder de welke zij niet te velde trokken. 
De mantel werd de rijksreliek die zorgvuldig werd bewaard in een daartoe speciaal 
opgericht gebouw waarin de cultus dienst gehouden werd. Vanaf dat moment werd Tours 
een echt bedevaartsoord. 

Het doopsel van Martinus 

- --

De legende VQn de mantel 

IJ Op zekere dag, toen hij al niets meer bezat dan 
zijn wapens en zijn simpele wapenrok, kwam hij 
bij de poort van de stad Amiens een naakte arme 
tegen. Het was midden in de winter, die 
abnormaal streng was, zo streng dat velen van de 

-=-;;.;. bittere kou waren omgekomen. De bedelaar 
~~ ~ smeekte de voorbijgangers zich over hem te 

~LM ~~~ ontjèrmen; maar zij gingen allen de ongelukkige 
=::;;;;:s k voorbij. De Godsman begreep~ dat, nu de 

~"Drd.·r~..-....~~""""'_-~'~ I~~~ anderen geen ontferming betoonden, die arme 
voor hem was weggelegd. Maar wat kon hij 
doen? Hij had niets dan de mantel waarin hij 

logo van het eerste parochieblad Balegem 

gekleed was ; de rest had hij al voor soortgelijk hulpbetoon verb nlikt. Hij greep daarom het zwaard 
dat hij droeg, deelde zijn mantel doormidden en gafhet ene stuk aan de arme; wat overschoot trok 
hij weer aan. Onderwijl waren er tussen de omstanders enigen, die lachten, omdat hij er met zijn 
afgescheurde mantel mismaakt uitzag. Maar velen, gezonder van geest, zuchten diep, dat zij iets 
dergelijks niet hadden gedaan, hoewel zij, welgestelder, de arme hadden kunnen kleden zonder 
zichzelf uit te kleden. Maar de volgende nacht, toen hij in slaap verzonken lag, zag hij Christus, 
bekleed met het stuk mantel, waarin hij de arme had gehuld. Hij kreeg het bevel het zijne te 
erkennen. Toen hoorde hij Jezus met heldere stem zeggen tot de menigte om hem heen staande 
engelen: ft Martin us, die nog maar catechumeen is, heeft mij met dit kleed bedekt ti . Zijn eigen 
woorden indachtig. vroeger door hem gesproken: I( In zovere gij dit aan een van deze mijn 
geringsten broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan ", heeft de Heer erkend, dat in de arme 
hijzelf gekleed was; en om het getuigenis van dit goede werk te bevestigen heeft hij zich 
venvaardigd, zich te vertonen in het kleed dat de arme had gekregen Na dit visioen heeft de heilige 
man zich niet in roem der mensen verhovaardigd, maar in zijn werk Gods goedheid erkennend heeft 

hij zich, twee en twintig jaar oud laten dopen. " 

(naar het verhaal van SuipiCiUS Severus. A1erk op dat volgens dit verhaalMartinus nagenoeg niets 
bezat toen hij de arlne aan de stadspoort ontnl0ete, laat staan dat hij te paard was. De afbeeldingen 
te paard kOlnen in geengeval overeen nIet het oude verhaal. L. De Smet Duivelskapel te Balegem) 
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Het St. -Maartenlicht 

Op de avond van 11 november liepen de kinderen met hun dansende lichtjes langs de huizen. 
Het was mogelijk dat zij hem zouden ontmoeten, die geheimzinnige ruiter met wijde mantel, 
gezeten op zijn wit paard. De liederen die zij zongen waren zeer oud. 
De nadruk van dit gebeuren lag toen op het bedelen . Wat zij ontvingen aan vruchten of 
koek, was een welgekomen aanvulling op het karige rantsoen dat zij thuis kregen. 

Het lopen met lampjes heeft intussen een ander karakter gekregen. Het bedelen is geen 
noodzaak meer, het licht dat elk kind draagt krijgt de volle aandacht. 
Van dagen te voren werd gelepeld aan de voederbiet of de koolraap. Mooie sterfiguren en 
maskers worden erin uitgesneden. Het lichtje binnenin maakt die harde knol ineens 
doorschijnend zodat je er steeds maar naar opkijkt . 

Wanneer het dan op 11 november waaierig en regenachtig is, beleefdt men het 
St.Maartensfeest op zijn best. Het kost je dan alle moeite om het kleine lichtje binnenin 
brandend te houden. 

De christelijke betekenis van het St. Maartenslicht. 

Het St. Maartensfeest situeert zich in het kerkelijk jaar tussen het feest van van Johannes de 
Doper en Kerstmis. 
Bij het begin van de zomer klinkt de roep van Johannes de Doper" Verander uw gezindheid, 
het rijk der hemelen is nabij ." Daarop volgt de Michaelstijd, de strijd met de draak . 
Wij wilden zoveel maar er bleek zoveel tegenstand te zijn. 
Bij nader inzien blijkt het dat het noodzakelijk is eerst in het eigen hart te kijken vooraleer 
de wil er is recht te kunnen zette wat fout was. 
En dat begin is zo teer en kwetsbaar als een vlammetje dat gaat flakkeren bij 
het eerste zuchtje wind. 

Dat licht van St.-Maarten probeert men 3 weken lang brandend te houden tot op de eerste 
zondag van de advent als de eerste kaars wordt aangestoken. 
Elke zondag wordt dat licht sterker totdat het met Kerstmis als een wijd warm lichtkleed 
is, waarin het kerstekind kan ontvangen worden. 

Folklore 

Het zetten van "stalkaarsen" was tot de jaren '50 nog een boeiend spel . De kinderen op 
onze parochie plaatsten de uitgeholde rapen op diverse afgelegen plaatsen met de bedoeling 
de voorbijganger schrik op het lijf te jagen. 
De ware betekenis van het St. Maartenslicht was hen onbekend. 
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De stichting van de parochie 

De oeroude parochie Badelinga kent zijn ontstaan in de Karolingische tijd (750-900). 
Deze kleine Merovingische nederzetting situeert zich aan de samenvloeiing van de 
Dorpsbeek met de Molenbeek. 
De vondst van keramiek uit de 7e eeuw op een begraafplaats op de Kattenberg ondersteunt 
dit vennoeden. 

Binnen deze kleine Merovingische vicus vonden de eerste zendelingen een vruchtbare akker. 
In navolging van hun grote koning Clovis, kozen hier de eerste christenen Martinus als 
patroon voor hun bidplaats. Deze bidplaats werd vermoedelijk gebouwd in de villae of in het 
woonhuis van de grondbezitter. 
Deze kleine gemeenschap groeide uit tot een parochie met eigen grondgebied en een zeker 
onatbankelijk bestuur. 

Steunend op het patronaatsrecht vermoeden wij dat de parochie in de 11 e eeuw door de 
heer geschonken werd aan het H.-Kruiskapittel van Kamerijk. 
Het kapittel werd gesticht in 1070 door Ellebout den Roode die het met goeden begiftigde. 

De vroegste vermelding van de parochie gaat terug tot 1229 waar in een charter voor het 
eerst sprake is van Arnulphus presbyter de Baldegem. 
Godfried van Winthi en de abt van Ename verzoenden zich in 1229 in de kerk van Oosterzele 
nopens een geschil van novale tienden. Als getuigen traden op Balduinus presbyter de Winti 
en Arnulphus presbyter de Badelgem. 

In de tweede helft van de zelfde eeuw is andermaal sprake van de parochie Badelghem . 
In 1281 werden de goederen geschat die de St. Pieters abdij te Balegem bezat op 5 
censitaires Summa VII sol. 

Het patronaat van de parochie 

Vanaf de vijfde eeuw behoorde gans Vlaanderen tot aan de Scheidernonding bij het bisdom 
Kamerijk. Op einde van de XI e eeuw werd het eigendomsrecht aan de leken ontzegd. Enkel 
bisschoppen, geestelijke communiteiten, abdijen en kapittels hadden het recht om 
parochiekerken in eigendom te bezitten. 
Het concilie van Clermont verbood altaren als geschenk te ontvangen zonder de tussenkomst 
van de bisschop. Paus Urbanus 11 verbood de geestelijken een ambt uit lekenhanden te 
ontvangen. 

Door haar tienden heffer, het H. Kruiskapittel, was de parochie van bij haar ontstaan aan de 
H. Martinus toegewijd. Het patronaatsrecht hield ondermeer in dat het H. Kruiskapittel de 
eigenaars waren van de kerk en haar vermogen. Dat zij tevens bevoegd waren om een 
geestelijke aan de bisschop voor te dragen om als pastoor te worden aangesteld. 
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De parochiekerk 

De voormalige St. Martinuskerk 

Afbeeldingen van deze kerk zijn ons niet bekend. Zij bezat wel een toren geheel vervaardigd 
uit Balegemse steen. De voormalige kerk leek bijzonder goed op de voormalige kerk van 
Vosselare. 

Zoals bij de meeste parochiekerken uit die tijd had zij heel wat moeite om de materiële 
toestand op peil te houden. Doch was de kerk er over het algemeen beter aan toe dan vele 
andere kerkgebouwen. Een duidelijk bewijs hiervan is , dat er in vele dekanale verslagen niet 
over gerept wordt. 
In 1599 schrijft de deken dat het dak behoorlijk gerestaureerd is, maar dat het in 1595 
herbouwde koor nog geen ramen heeft. 
Een fraaier uitzicht krijgt de kerk in 160S wanneer ze volledig gekalkt werd. Omwille van 
een in 1671 in gang zijnde proces ( een proces tussen de baron van het Land van Rode 
enerzijds en Adriaan de Waele en Foucqet Dominic, meester steenhouwers te Balegem 
anderzijds) , werden tween meester steenhouwers verplicht de nodige stenen te kappen en te 
leveren om 2 ramen in de beuk van de kerk te plaatsen. Zij dienden ook een schandpaal te 
leveren voor Bottelare. Dit alles omdat zij zonder vergunning van de baron stenen hadden 
ontgonnen. 

Het duurt tot 1684 vooraleer wij nog iets te horen krijgen: de kerk is onvoldoende met 
schaliën bedekt. Het volgende jaar bleek aJles in orde te zijn. 
Een gans ander geluid horen wij in 1718~ de kerk lijkt meer op een schuur dan op een 
tempel Gods en is te klein voor de groeiende gemeenschap; men vreest zelfs voor 
instortingen. 

In 1722 is reeds één en ander hersteld en de deken vindt dat de kerk in een "duldbare" staat 
verkeert. 
Twee jaar later geeft de deken nochtans toe dat de kerk er erbarmelijk uitziet. Men blijft niet 
bij de pakken zitten en door de vrijgevigheid van de pastoor en van de parochie wordt het 
jaar daarna een zoldering in het schip van de kerk geplaatst en wordt het dak van het koor 
volledig dicht gedekt met schaliën. 

In 1737 wordt melding gemaakt van een behoorlijke bevloering. Bij het afsluiten van de 
rekening in 1764 bleek dat de kerk 14 ponden schulden had. De twee laatste jaren had men 
materialen aangekocht om de beuk te verlengen. Volgens de deken was zo iets noodzakelijk 
omwille van het groeiend aantal communicanten dat reeds 1500 bedroeg. 
De geringe inkomsten van de kerk lieten het niet toe de kerk nog verder te vergroten. 
Met de steun van de parochianen en de hoop om van het kapittel nog eens 300 gulden los te 
krijgen ging na 3 jaar de wens uiteindelijk in vervulling. 

Uiteindelijk vertoonde het grondplan van de kerk een rechthoekig schip van 22m lang op 
1 7 m breed, een halfcirkelvormige abscis met een straal van Sm. De toren bevond zich 

. aanvankelijk boven de toegangspoort, maar bij de vergroting werd de kerk 13m langer. Dit 
had tot gevolg dat de toren op ongeveer 1/3 op de totale lengte van de kerk kwam te staan. 
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Een nieuwe kerk 

St. Martilluskerk Balegetn ( foto L. De SInet) 

De gemeenteraad van 16.12.1843 keurt op vraag van de kerkfabriek de aanvraag goed om 
een uurwerk in de toren te plaatsen. De werken werden in 1845 uitgevoerd het waren 
dan ook de laatste werken die aan de voormalige kerk van Balegem werden uitgevoerd. 

Op 5 maart 1859 werd aan de koninklijke commissie der gedenkstukken de vraag gesteld of 
de parochiekerk van Balegem mocht herbouwd worden. 
Architect E. de Perre-Montigny kreeg opdracht een ontwerp voor een nieuwe kerk op te 
maken. 

Onder het voorzitterschap van burgemeester Van Der Heyden keurde de gemeenteraad , in 
augustus 1860, de plannen goed om de oude kerk af te breken en om op dezelfde plaats een 
nieuwe kerk te bouwen. De werkzaamheden werden nog het zelfde jaar aangevat. 

De werken werden aanbesteed en aan Alexander Maes uit Dendermonde toevertrouwd. 
De totale kostprijs werd geraamd op 65800 Fr. De werken werden betoelaagd voor elk een 
derde door de staat, provincie en de gemeente. In afurachting dat de nieuwe kerk klaar 
was werd in de tuin van de pastorij een voorlopige houten kerk gebouwd. 
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In augustus 1861, toen de werken reeds goed gevorderd waren, kwam de aannemer 
onverwacht te overlijden. Het gemeentebestuur besloot de resterende werkzaamheden te 
laten uitvoeren door diverse ambachtslieden uit het dorp. 
Petrus Caeyman, hoefsmid en Hilarius De Smet maakten ondermeer de deur van de kerk. 
Van Doorselaar vergulde de haan en de wereldbol. 
Op 1 7 september 1866 kwam bisschop Henrico Bracq de nieuwe kerk inzegenen. 
De toren werd later afgewerkt. Deze werken werden toevertrouwd aan Libert Mertens en 
kwam met de opdracht klaar in 1868. 

Beschrijving van de kerk 

De parochiekerk van Balegem is een typische 
plattelandskerk uit het midden van de XIX 
eeuwen dat wat zowel de plattegrond als de 
bouwstijl betreft. 
De kerk heeft drie beuken met een schip van zes 

.,k'. . f traveeën onder een leien zadeldak. 
N~"~N~~V~~ ~ 

. i~. ~~~ ': De beuken zijn van elkaar gescheiden door 12 
.... ,. •..• ..., . .. z.,~ .. ~ .•. ~;···· zuilvormige pijlers. Zes vensters in elke zijbeuk 

~?- ~. ~. : zorgen voor het nodige licht . Zij werden uitgevoerd 
in gekleurd of gebrandschilderde stukjes 

~. ~~~~ glas in lood. 
In het westen bevindt zich het koor, van een travee 
geflankeerd door twee ondiepe zijkoren. 

~i~~ Links en rechts van het koor is een sacristie 
aangebouwd. Deze links werd in 1974 als 
winterkapel ingericht. 

U1.lT\\erkJnechanislne uit de 1ge eeu\v (foto L.De Snlet) 

De kerk bezit een vierkante toren met ingesnoerde spits in het verlengde van het 
uitspringende centrale voorgevelrisaliet met portaal . Hoge rondbooglichten met 
geometrische traceerwerk, in de oostgevel, verrijkt met geprofileerde hardstenen 
omlijstingen. Een rechthoekige omlijste poort, onder een gebogen fronton met 
kruisbekroning en gesteund door console, geeft toegang tot de kerk . 
Rechts via het portaal vind men de toegang tot de toren. Via de eerste verdieping komt men 
op het doksaal, waarachter zich het lokaal van de klokkenluider bevindt. Op de tweede 
verdieping bevindt zich het torenuuIWerk en hangt de St.-Martinusklok. 
Links van het portaal bevindt zich de doopkapel die door middel van een smeedijzer hek van 
de rest van de kerk afgesloten is. Rechts van het portaal is een bergruimte waar het 
processiemateriaal bewaard wordt . 
De kerk met sobere rode baksteen heeft qua architectuur een neoclassicistischestijl inslag. 
De onderbouw is in witte zandsteen en zware zandstenen op de hoeken sieren de gevel. 
Binnenin zijn de muren bepleisterd. Het tonvormig gewelfvan het schip steunt op 
composietzuilen en gordels scheidbogen versierd met spiegels. De zijbeuken hebben 
pilasterordonaties en een pseudo-kruisribgewelf. De vloer bestaat uit zwart marmer uit 

. Doornik . 
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Verfraaiing van de kerk 

" ..... ............... .. 

postkaart uitgave De Backer Balegem 

In 1883 belastte het gemeentebestuur bouwkundige A. Rossaert met het maken van een 
bestek om de kerk binnenin te schilderen. Het voorstel werd op 29.5. 1884 goedgekeurd. 
De gebruikte verf diende te bestaan uit beste Hollandse ceruis of loodwit en ruwe lijnolie. 
De plinten van het koor in de middenbeuk en de zijbeuken werden in bruinrood in stenen 
geschilderd. De opstaande muren van de kerk waren roze effen van kleur. De vouten hemel 
werd in het blauw uitgevoerd . 
Deze werken werden in 1892 uitgevoerd door R. Goethals uit Gent. 

Op vraag van pastoor Coppens werd in 1933 Theo Goethals uit Gent verzocht een ontwerp 
op te maken om de kerk van Balegem te herschilderen. 
Deze werken omvatten: Het opfrissen en het bijwerken van de bestaande versieringen zonder 
deze te wijzigen. Met de goedkeuring van het bisdom konden deze werkzaamheden 
aanvatten op 26.06. 1933 De kosten werden geraamd op 20.000 fr. De meubelen werden 
opgepoetst en gecireerd. De kruisweg werd gereinigd, vensterramen en plinten geschilderd. 
De versieringen in olieverf werden hersteld en met een laag was bedekt. Op 10 juli 1933 
werden op bevel van de gouverneur de werken stil gelegd. Hij begreep dat het priesterkoor 
herschilderd zou worden waardoor de zinnebeelden figuren als de vier evangelisten, het 
lamgods (de pelikaan) verloren zouden gaan. Na de persoonlijke tussenkomst van de pastoor 
konden de werken op 24.7. 1933 verder gezet worden. 
Zo bleek volgens het relaas van de pastoor dat kwaadwilligen de werken onnodig wilden 
vertragen. Hierover lezen wij het volgende: "Opjrissing der kerk Baelegem 26 jun tot 
./ nov. door Mr. Gothals vall GeIlt voor de som vall 25000 jr. 
Mr. Goethals heeft SChOOll werk geleverd Gilze kerk aller school1st gemaakt Glorie aal1 
God.' lof aal1 mr. Goethals. Aall deze opjrissillg hebbel1 meegewerkt mr. Goethals, Leon 
Thischard. Alert Wijngaert ... Fral1s Mabilde koster Balegem, het gezill De Callek. 
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Deze werken werdelI gedaCl11 zonder o11gelukkel1. Spijtig dat die persool1 die del1 pastoor 
zeer veel dallk verschuldigd is eell stok il1 't wiel stak. 't geel1 miS/likte. O,ldal1k is de grote 
ondeugd in Balegem " 
In 1955 werden onder leiding van architect Adrien Bressers belangrijke renovatie werken 
uitgevoerd. Na aanbesteding werden deze toevertrouwd aan M. Batteauw uit Oudenaarde. 
Binnen werd het pleisterwerk hersteld en waar nodig vernieuwd. De muren werden behandeld 
met vochtwerende produkten. Rond de toren werd de kroonlijst vernieuwd en de 
planken vloeren in de toren vervangen. Deze werken waren in 1958 beëindigd. 

Vanaf dan had pastoor De Schoumes de zorg om het herschiJderen van zijn kerk. 
Wekelijks werden hiervoor geldinzamelingen gehouden met het "mandje", 
aangevuld met vrijwillige giften ten huize opgehaald. De werken werden in 1960 aanbesteed 
op 28.8. van het zelfde jaar. 
Ditmaal gingen de versieringen in het priesterkoor verloren. Dank zij de inspraak van de 
parochianen werden de heiligenbeelden behouden en dat in hun oorspronkelijke staat . 

Het interieur 

Het priesterkoor 

Het hoofdaltaar werd in 1890 door Mattele uit Kortrijk vervaardigd op tekening van de heer 
A. Vossaert uit Oudenaarde. Stijl neo classicisme. Het eikenhouten altaar werd door 
Goethals uit Gent geschilderd. 
Aan beide zeiden zijn er twee beschilderde panelen die de H. Adrianus, de H.Anna, de 
H.Barbara en de H. Rochus voorstellen. In de altaarvoet steek een paneel dat het Lam Gods 
voorstelt. Het altaar werd op 3.11 .1907 ingezegend door EH Christiaens. 
De aankoop was mogelijk dank zij het legaat van Celestinus Verleysen. 

hoofdaltaar foto L. De Smet 21 



Boven het hoofdaltaar hangt het schilderij dat de H. Martinus voorstelt. 
Het werd in 1892 bij Remigus Goethals te Gent aangekocht voor de prijs van 225 fr. 
Het doek stelt de legende van de mantel voor. Martinus staat er te paard afgebeeld bij de 
poort van de stad Amiens. Hij deelt zijn mantel met de bedelaar. 

Links en rechts van het schilderij staan de beelden van de H. Petrus en de H.Paulus in een 
nis. Zij werden er geplaatst in 1923. 

In het koor bevindt zich het koorgestoelte dat voorbehouden is aan burgerlijke en geestelijke 
hoogwaardigheids bekleders. 
De 4 zilveren processielantaams werden in 1898 aangekocht. 
Het zilveren processiekruis werd in 1879 aangekocht. De Godslamp en de grote 
kroonluchter werden in 1890 aangekocht bij Geeraard Mesure uit Gent. 
Het koorklokje weegt 7 kg en werd in 1836 te Zottegem aangekocht. 

Ter gelegenheid van de liturgische vernieuwing werd een nieuw altaar in het koor geplaatst. 
De panelen vooraan zijn afkomstig uit de communiebank 
De communiebank is vervaardigd uit eikenhout en in 1900 aangekocht. 
Links van het altaar staat de relikhouder van de H. Jozef. De reikhouder werd geschilderd 
door Honoré Bemy uit Zottegem. 
Vooraan in het koor staan de beelden van het H. Hart van Maria en Jezus. 

Zij werden door de beeldhouwer Pauwels D'Hondt uit Gent vervaardigd en door de heer 
Goethals in 1890 geschilderd. De open kapel die er oorspronkelijk bij hoorde werd 
weggenomen. 

De twee zijaltaren. 

Links staat het altaar van Onze Lieve V rouw dat in de paastijd tot" hof van olijven" 
ingericht wordt. 
Het eiken altaar werd net als het hoofdaltaar in 1890 door Mattele uit Kortrijk vervaardigd. 
De tekening van A. Vossaert diende als voorbeeld. 
In 1892 werd boven het altaar het beeld van Onze Lieve Vrouw geplaatst. 

Verder staat nog in dit klein priesterkoor het beeld van D.L.Vrouw van Lourdes. 
met vooraan een kaarsenhouder uit 1739. 
Rechts bevindt zich het altaar van de H. Jozef. Net als de hoger genoemde altaren 
vervaardigd in 1890 door Mattele uit Kortrijk. 
Het beeld van de H. Jozef werd in 1879 aangekocht. 

De prediktstoel 

Deze werd aangekocht in 1884 tegen de som van 5000 fr. bij Matthias Zens uit Gent. 
De stoel wordt gedragen door het beeld van de goede herder met het verdwaalde schaap op 
de rug. Twee mooi uitgesneden trappen geven toegang tot het gestoelte. Op de vier hoeken 
staan de beelden van de vier evangelisten. De hemel draagt het monogram van de H. Geest. 
Drie van de vier zijpannelen zijn met een tafereel versierd, waarvan het linkse paneel de 
patroonheilige van de parochie voorstelt. 
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Het kerkorgel 

Reeds in de oude kerk van Balegem was er een orgel aanwezig. 
Het huidige orgel werd in 1879 gebouwd door de familie Delmotte uit Doornik. 
De inhuldiging had plaats op 16.06.1879. 
Het werd een eerste maal hersteld in 1909 en een tweede maal door Georges Delmotte in 
1973. 

Het instrument : 

I . disspositie 
G.O. Montre 8, Gamba 8, Flute harmonique, Bourdon 16, Bordon 8, Prestant 4, 

Trompette, Fourniture 3 r. , Clairion 4. 
Rec. Trompet 8, Voix humaine, Flute traversière, Voix Céleste, Gamba, Bourdon 8, 

Octavin 2, Basson 8, 
Pedo VioloncelIe 8, Soubasse 16. 

manuaalomvang: C-g'" 
pedaalomvang : C-d' 

2. Pijpwerk 
Clairon, Voix humaine en Trompette (G.O.) zijn nieuw. 

3. Speelbak : vrijstaand tussen prospect en balustrade. 
4. Blaasbalg: magazijnbalg (origineel) 
5. Windladen: origineel 
De orgelkast is zeer diep en ongewijzigd . Het front beantwoordt aan een klassieke stijl. 

I· .. .= 

.. 

- - L' _--=------L-----1-- ---------I---

'Schets van het orgel door Dehnotte 

· d 

't 

.. . . , ..... ".. . 

. " 
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Biechtstoelen 

In de kerk bevinden zich twee biechtstoelen in eikenhout uit de 18e eeuw. 
De panelen zijn vlak zonder enig decoratief element. De kop van de bichtstoel, een ornament 
in Rococostijl. De ene is afgewerkt met een medaillon voorzien van de schelp, de andere met 
een het Godsfiguur.Beide biechtstoelen zijn afkomstig uit de voonnalige kerk . 

De andere twee biechtstoelen werden in 1884 ontworpen door A. Vossaert uit Oudenaarde . 
Na goedkeuring van het ontwerp, door de gemeenteraad van 15.11.1884 werden zij toen in 
1888 voor de prijs van 200 fr in de kerk geplaatst. In de beide zijbeuken staat het gestoelte 
voor de leden van de kerkraad links en dat voor de armen rechts. In de lessenaars bemerkt u 
de penninggleuven langs waar de bijdragen konden gedeponeerd worden. 

,Jl 

". .- . - .. . ' .. u. ... --- • • • ... . • - -á!f:' . 6.- .: .. ~ L 
~~!:- -;:;:. - ::.::--~-_.~- --_... --,.-----................ ..... ~.~.-.. ........... ............... ------ . . .... --:.'---.. -=---. ~ .. .. ... _~ -.• '- --
Schets van de bichtstoel A. Vossaert uit Oudenaarde 

De doopvont 
Het is een vlakke arduinen pilaster dat met een koperen deksel kan afgesloten worden. 
Hij werd in 1934 vervaardigd door de steenkapper Jean Boury uit Balegem. 
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ARCHIVALIA 

Oosterzele 
consent nopens het presenteren van het wijwater 

Het "werpen" van gewijd water bij de aanvang van een plechtige eucharistieviering is een oud
gebruik dat stilaan in onbruik is geraakt. 
Het was tevens een traditie dat bij wijze van erkentelijkheid en eerbetoon aan de vooraanstaande 
kerkelijke- en wereldlijke gezagsdragers het gewijd water eerst werd aangeboden. 
Niet zelden waren hierover de hoog oplopende discussies tussen de pastoor en de plaatselijke heer 
wanneer niet alles volgens het protocol verliep. 
Zo lazen wij in het jaarboek van De Oost-Oudburg over het toebrengen van een kaakslag in de 
kerk van Heusden (1625) en de frustratie van sommige edelen bij het overhandigen van het 
gewijdwater. ( 1 ) 

Het document, waarvan ons destijds een copy bezorgd werd door De heer de Wilde uit Oosterzele, 
citeert een geschil tussen de pastoor Guiliemus Jacobs en de weduwe van de markies van Rode in 
1768. 

Over welke personen is hier in dit document sprake? 

Weduwe de markies van Rode 

Bij de verdeling van het Land van Rode, na de dood van Lopo Rodriguez De Evora Y Vega in 1690, 
kwam de tittel van markies toe aan Jan Jozef Lopez .. 
Jan Jozef Lopez Rodriguez de Evora Y Vega was gehuwd met Marie Emer Blondel. Zij hadden 5 
kinderen waaronder Emmanuel Joze.f lopez geboren op 7. 12.1700 en was gehuwd met Marie 
Joséphine de Joigny de Pamele. Zij hadden 2 dochters en een zoon . Emmanuel overleed te Gent op 
22.12.1756. Zijn zoon Emmanuel Jozef Antone werd te Gent geboren in 1737 en is er overleden op 
10.1.1766. Hij huwde op 13.4.1758 met Isabella Catherine Rosalie Maelcamp. Zij hadden 2 zonen en 
een dochter. (2) 

Het is duidelijk dat de weduwe van de markies waarover in dit document sprake is , betrekking heeft 
op Isabelle Catherine Rosalie Maelcamp en haar minderjarige zoon Carolus Josephus Antonius, 
geboren in 1759 en overleden op 30.10.1813. Carolus Josephus Antonius was gehuwd met Thérèse 
Ghislaine De Draeck. 

Jacobi Pastoor in Oosterzele 

Guilielmus J acobs werd te Brussel geboren op 8.6. 1716. 
In december 1740 werd hij priester gewijd en een tijd lang was hij kapelaan te Velzeke. 
Op 24.11. 1753 werd hij als pastoor te Oosterzele aangesteld. 

In 1767 bekloeg de deken zich over de pastoor al zou hij onvoldoende vlijt aan de dag 
leggen bij het vervullen van zijn plichten. Achteraf blijkt dat, aldus de deken, de priester het 

. uitstekend deed op zijn parochie. De pastoor overleed op 3.11.1787.(3) 25 



Wat de deken bedoelt met "onvoldoende vlijt en het verzuim van zijn plicht" werd niet 
gepresideerd maar zou weleens verband kunnen hebben met het al dan niet aanbieden van 
het gewijdwater waarover in het document sprake is. Het jaartal 1767 lijkt mij hier geen 
toeval ~ jaar waarin de weduwe van de markies in deze zaak ook nog contacten legt met 
de aartsbisschop te Brussel. 

Het document (4) 

Een aantal woorden waren ons niet duidelijk wie helpt ons? 

A/soo den geere pastoor der prochie van oosterzele lande ende marquisaet van rodes 
opden 19 sbre 1767 opde afvraege vanden geallthoriserende balillu herman 
present getuigen alsdan gedaen naar juste vande copie van deselve mandaet voor 
antwoorde gegeven geeft; dat hij niet relugeert ande edele vrouwe douaire marquise de 
rodes als representerende haren overleden man ende desselfs achterge/aeten minder 
jaerigen soone te presenteren het gewyt waeter comende bijwoonen der goddelijke diensten 
ind prochieaele kerke van het zelve oosterzele naerdien hij sal becomen hebben de permisse 
van zijn exelentie den aertsbisschop van mechelen mitgers dat hij naer alderheyligendadh 
alsdan anstaende zoude hebben gevacheert naer de stadt bnJssel en met die accasie van zijn 
excelentie..... nodige permissie hebben trachten tebecomen sonder dat den selve heere 
pastoor daer tsedert heeft tolerentie wytende .... zal den zelve geauthoriseerde baillu ten 
versaeke vanden ondersch als gemachtight over de zelve vrouwe marquise de rodes 
andermael present getuygen tranporteren ten huise vande heer pastoor van oosterzele ende 
naer just vande copie van die mandaedt daerop ende opde gemelde voorgaende afvraege 
paertementie ende. ot ......................... . 

den onderschreven copie gehad hebbende van het voorstaende mandaet verc/aert met het 
onderteken dezer brengt te wesen allde vrouwe dounaere marquise de rode in qulityt als bij 
het selve mandaet vermeit zullen tallentijden als zij har willen begeven in de parochiale 
kerke van oosterze/e de goddelijke diensten soo ten geginnen als ten eindigen van de se/ve 
voor het werpen van het gewyt water te zullen ande voor der waerheid hebben deze 
ondertekend 

25 july 1768 jacobi pastoor 
in oosterzele 

BrODnen 

Lucien De Smet 

1 De Oost-Oudburg jaarboek 1996 Erik Schepens blz 55-69 Aan \\'ie de eer? Een kaakslag in de kerk van 
Heusden (1625) 

2 Het Land Van Aalst jaargang IX nr 5 Frans de Sutter De Heren van Schelde\\'indeke. Balegem en Moortsele 
in de 18e eeuw. 

3 Bijdrage tot de Geschiedenis van de sint Gangulfusparochie te Oosterzele 1980 Frank-Marcel Braeckman 
4 Copy ons terbeschikking gesteld door ir. De Wilde Oosterzele prive archief 
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Een spreekwoord, een waar woord. 

Een hart onder de riem steken, wil zeggen iemand moed geven, om in een 
zaak te volharden. Het is ontleend van de krijgers, die een riem of gordel om 
hun middel droegen, 

Men zegt daarvoor dikwijls, doch verkeerdelijk : Een riem onder het hart 
steken 

\ 

WO 
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Tekst en pren(je overgellomen velll een oud re.fèrentiekaar(je uitgegeven, in het Neder
lands el1 Fral1s, (ioor de directie van lIet ~esticht. 

GENEESKUNDIG GESTICHT SINT JOZEF te GENDBRUGGE (bij Gent). 

Het gesticht Sint Jozef, bestuurd door de zusters van de H. Vincentius-a-Paulo, is gelegen op 
enige stappen afstand van de spoorwegstandplaats Gendbrugge (Noord) . 
Men verpleegt er heelkllndige en inwendige ziekten en, in dit laatste vak, vooral zenuwziekten. 
Krankzinnigen worden niet toegelaten. 
Gelegen te midden van een uitgestrekten lusttuin, biedt het Gesticht aan de zieken een aang
enaam verblijf dat, onder opzicht van gezondheid en verlusting niet te wenschen overlaat. 
Het Gesticht vervult immers alle hoedanigheden van een echt '-.)allalorium . Al het hedendaags 
comfort is aanwezig: waterleiding op alle verdiepingen, electrische verlichting. Ook op gebied 
van therapie beantwoordt de instelling aan de eischen der medische wetenschap, daar zij ruime 
operatiezalen, naar de nieuwste wetenschappelijke gegevens gebouwd en toegerust, een 
clinisch laboratorium, baden en douche, medico-electrische toestellen, eene apotheek, 
enz. ,bezit. 
Ruime en welgeschikte kamers worden ten dienste gesteld der patiënten, ten prijsje van 2,50 
tot 10 fr. daags. De honoraria voor heel- en geneeskundige zorgen worden afzonderlijk gere
kend . 
Een geestelijk bestuurder is aan het huis gehecht. 
De medicale dienst is uitgevoerd door de heeren Doctors De Beck & Vanderlinden. De heer 
Or Vande \\'eghe is insgelijks gelast met den dienst der zieken. 
Het gesticht ontvangt ook met zieke kostgangers. 
\ ' oor alle inlichtingen zich bevragen bij de Directie. 

De Overste van het Gesticht 
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Tweede deel betreffende BOMBARDEMENT van GENTBRlTGGE op 5 september 1943 

uit de brochure van de beer DE SCHEPPER Willy. 

BOMBARDEMENT VAN GENTBRUGGE - INTERVIE\\'S 

De heer H. DE WULF, Wemmel 
(luchtvaartdeskundige en journalist) 
geeft gefundeerde en op feitelijk materiaal gebaseerde gegevens (8e Amerikaanse Luchtleger) 

ZONDAG 5 SEPTEMBER 1943 

[n de vroege ochtend stegen 63 Amerikaanse MARAUDERS type B 26 op. De Marauder is 
een tweemotorige bommenwerper. 
- op ANDREWS FIELD het 322e Bomb group (4 squadrons) : 31 toestellen 
- op EARLS COLNE het 323e B.C. (eveneens 4 squadrons) : 32 toestellen 

Hun target (doel) : verbinding Merelbeke-vornlingsstation en Gent Zeehaven vernietigen., 
volgens de heer De \\'uIf. 
De heer De Wulf sprak herhaaldelijk over "Gent-HeirnÎs" over de Schelde en bedoelde 
hierInede het spoonvegemplacement langs Heirnislaan naar Station Gent-Oost. 
Uit hun latere rapporten leest men dat zij 93,5 ton bommen hebben gegooid. 
,~l1e toestellen van het 322e en het 323e zijn naar hun basis teruggekeerd, 38 waren licht tot 
zwaar beschadigd. Zij hadden 4 gewonden. Eén toestel is nog gecrasht bij de landing. 

TU'eenl0ton'ge b01nnlelllDerper: de A 111erikaa 71se Afa7'auder B.26-toestel ua71 de 322e en 323e B. G. 

(Foto ol:erhandigd d007" Dhr. G. Ferhegge71) 
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Uit een tweede telefonisch gesprek met de heer De Wulf verwijzend naar de getuigenis van de 
heer Vanlaeke (zie verder). 

Formaties Amerikaanse bommenwerpers vlogen in '43 bij klaarlichte dag (geen bewolking of 
nevel) in groepen van 12 toestellen en vormden zo een vliegende vesting (ieder Marauder met 
4 mitrailleuses) om zich te beschermen tegen aanvallen van Duitse jagers. 

Anderzijds vlogen zij in kurktrekkersbeweging zijnde niet bestendig op dezelfde hoogte als 
bescherming tegen luchtafureergeschut, gezien het instellen van luchtdoelartillerie (22 mmo en 
andere) 10 seconden duurde na mededeling door de observator omtrent de hoogte van het 
doelwit, deze tijd werd door de gezamenlijke bommenwerpers in formatie gebruikt om te dalen 
en te stijgen. Zij vlogen 300 km. per uur. 
De bommenrichter zat in de neus van het toestel. Bij het naderen van hun doel vlogen zij op 
dezelfde hoogte naast elkaar in formatie. 
De bommenrichter van het eerste toestel gafhet algemene bevel: BOMMEN LOS ... 

Wanneer men de snelheid in acht neemt en de gebeurlijke grondnevel is het begrijpelijk dat een 
afwijking van enkele honderden meter "normaal" is te noemen, daarbij was in '43 de technische 
apparatuur voor het richten nog bijlange niet op punt gesteld. 
Wat betreft "Gent-Heirnis" blijft de heer De Wulf formeel. Hij vindt dit punt duidelijk terug uit 

de gegevens van de Bomb Commando 
Het bestaan van een munitietrein te Gentbrugge op 4 september 1943 is volgens hem zeker 
mogelijk. Er reden immers dagelijks munitietreinen en anderen naar Frankrijk. Maar hij twijfelt 

zeer sterk of dat hiervoor 2 Bomb groups zouden zijn ingezet. 
Tegen treinen werden immers jachtbommenwerpers ingezet welke sneller en wendbaarder 

waren. 
Mijn besluit uit de zeer interessante gegevens van de heer De Wulf en uit de getuigenis van de 

heer Vanlaeke is dat het ''waarom'' van de luchtaanval op Gentbrugge waarschijnlijk nooit zal 
achterhaald worden. 
Wanneer ik per 4 juli 1996 het bezoek ontvang van de heer Verheggen groeit echter de 
overtuiging dat het bombardement op Gentbrugge een geheel vonnt met de latere 
bombardementen op Merelbeke per 10 april 1994 en 10 mei 1944. 

De heer Willy V ANLAEKE, Oostakker, 
was 9 jaar, woonde Rinskopflaan, Gentbrugge (langs spoorweg Station Gentbrugge-Noord) 

Volgens vele verhalen van zijn vader bevriend met de O/stationschef van Gentbrugge-Noord 
zou er zich op zaterdagnamiddag 04 september 1943 een munitietrein hebben bevonden op een 
zijspoor ter hoogte van de Puntfabriek aan de overweg van de Kerkstraat. De stationschef van 
Gentbrugge-Noord zou Merelbeke om een locomotief hebben verzocht (?) teneinde de trein te 
verwijderen uit het dicht bevolkte Gentbrugge en St. Amandsberg. 
De ondergrondse van het reseau zou op de hoogte zijn geweest van de aanwezigheid van de 
munitietrein en zou dit naar Londen hebben geseind. 
Het gevolg zou het bombardement zijn geweest op 5 september 1943. De trein was echter op 
zondagochtend reeds vertrokken. 
De afstand van de spooroverweg Kerkstraat en Van Houttestraat is in vogelvlucht 200 meter. 
Idem Gentbrugge-Center (Vredestraat, Van der Meulenstraat) 
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Persoonlijke bedenkingen 
Uit de getuigenis van de heer Vanlaeke is een lijn te trekken met de eerste verklaring van de 

heer De Wulfwaar deze herhaaldelijk spreekt over ClGent-Heirnis" over de Schelde. Dit is in 
de directe omgeving van de Puntfabriek waar op 4 september '43 de munitietrein zou hebben 

gestaan. 
Hiertegenover staat de omstandige uitleg van de heer De Wulfwaarbij deze het bombarderen 
met 2 Bomb groups van een munitietrein in twijfel trekt en terugkomt op HGent-Heinlis" 

richting Gent-Oost. 

De heer G. VERHEGGEN 
Auteur van "de bombardementen van Merelbeke" samen met de heer lP. Marchal. 

De heer Verheggen is enorm gedocumenteerd, heeft massa's opzoekingswerk verricht. Hij 
heeft autoriteiten op gebied van oorlogsgeschiedenis en luchtvaart aangeschreven in USA, 
Canada, Engeland en Duitsland en hierdoor veel respons gekregen. Hij heeft anderzijds 
tientallen gespecialiseerde werken geraadpleegd. Verder heeft hij heel wat contacten gelegd 
met mensen van bij ons, met getuigenissen, foto' s en documenten. Uit zijn getuigenis bij ons 
gesprek onthou ik vooral zijn overtuiging dat Merelbekevormingsstation en stelplaats, ateliers, 
enz. per 5 september 1943 het doel was van het bombardement. Hij staaft ten andere zijn visie 
met fotocopies van het logboek van de 3rd Bombardment Wing (8th U.S.A.A.F.). 

Hieruit blijkt dat 72 B 26 MARAUDERS "Mission nr. 48" de Marshalling Yards van 
Merelbeke moeten aanvallen : 
36 bommenwerpers van de 322 B.G. en eveneens 36 van de 323 B.G. Zij stijgen op van 
ANDREWS FIELD (Great Salding, Essex) en EARL COLNE (Essex). Slechts 67 bereiken de 
target. Vijf toestellen stegen om allerlei mechanische redenen niet op of moesten met pech 
terugkeren. 

De 67 bommenwerpers hebben 374 bommen van 250 kg. (500 pond) gegooid. 
Vijf toestellen B 26 waren tijdens de operatie door de FLAK geraakt. 

In zijn verslag over de raid schrijft Lt. Col. W. SCHOTT: 
result ofbombing: 322 rd. group : POOR (zwak) 

323 rd. group : GOOD (goed) 

Uit de gegevens van de heer Verheggen over de aanval boven de gemeenten Gentbrugge, 
Ledeberg, Melle en Merelbeke noteren we 111 doden en 79 zwaar gewonden. Hij heeft ook 
belangrijke gegevens van de heer Gustaaf Nerinckx, hulpbaanmeester in het vormingsstation 
Merelbeke, waarin sprake van de luchtaanval uit N.O. -richting en waarbij het luchtafweerge
schut op het emplacement in actie kwam. Er waren 33 treffers o.a. op de koer van het atelier 
met vernieling van 4 locomotieven en alle spore~ in de stelplaats waren 11 locomotieven 
vernield, verder waren veel sporen en wissels buiten dienst. Dit gebeurde volgens de heer 
Nerinckx op 5 september '43 in de voormiddag. (Informatie in bezit van I.P. Marchal). 
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De lijkstoet op u'eg naar hel kerkho.( van Gelltbnlgge. (Foto). l-erbiest) 

De heer Verheggen kent de heer De Wulf uit Wemnlel als een autoriteit op luchtvaartgebied en 
meent de gegevens van de heer De Wulf niet te mogen tegenspreken, doch hecht hij geen 
geloof aan de mening van de Heer De Wulf waar deze als doel "Gent-Heirnis" aangeeft en hij 
blijft bij zijn stelling : ~1erelbeke, als tweede belangrijkste spoorwegknooppunt in België van 
uitzonderlijk belang voor de Duitse transport naar Pas de Calais en de Nord in Frankrijk. Het 
ligt voor de hand vlgs. de heer Verheggen dat de geallieerden volgens het "Transportation 
Plan" van .AJr Chief Marshal Arthur TEDDE~ Merelbeke als een der belangrijkste doelwitten 
in Europa moest aanzien worden. 

Bijkomende gegevens: 
- Het MARAUDER vliegtuig was onbetrouwbaar bij opstijgen en landen, werd daarom ook de 
WIDOWMAKER genoemd. 
- FLAK is zelden geplaatst geweest in België, is reeds vroeg in '43, meestal, ingezet ter 
verdediging van de Duitse steden. Meestal wordt 20 mmo bedoeld, geplaatst rond stations en 
dergelijke, ook op treinstellen. Dit wordt bevestigd door getuigenissen omtrent het "Lager" te 
Gentbrugge en in het verslag van de heer Nerinckx betreffende Merelbeke. 

(wordt vervolgd) 
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SCHELDERODE «(Dit sfeervolle «klein 
kasteeltje» is ongetwijfeld mijn levens
werk», zegt de 77-jarlge kunstschilder 
Jan De Winne zachtjes. «Dertigjaar lang 
heb ik er onafgebroken aan gewerkt.» 
De kunstenaar moet nu om gezondheids
redenen zijn renalssance-huls In de 
landelijke wijk Makkegem in Scheiderode 
verlaten. 

\ I 

«Vroeger stond hier een 
oude boe rderij die dienst 
deed als café», begint Jan 
zijn verhaal. «Maar toen 
ik in de jaren '60 arriveer
de, was deze helemaal 
vervallen. Alleen de eeu· 
wenoude balken en het 
jaargetal 1687 heb ik in 
mijn aards . paradijs 
velWerkt.» 

«Het huis heb ik hele
maal zelf gebouwd», kijkt 
Jan terug. «Zowel de ~n .. 
deringen, het m~tsel-, het 
smeed- als hét houtwerk 
bracht ik eigenhandig aan. 
En het beeldhouwwerk in 
witte en blauwe steen 
kapte ik ook.» 

Antiquiteiten 

«Mijn kasteeltje zit vol 
met antiquiteiten», legt 
Jan uit. «In de trap is een 
authentiek romaans kruis 
ingemetst. De sierlijke 
renaissance·schouw in de 
woonkamer komt uil een. 
Ardens kasteel. En de 
Griekse zuilen op de bin
nenkoer haalde ik van het 
oud justitiepaleis In 
Brussel.» 

«Sommige bezoekers vallen 
achterover als ze de collectie 
zien» lacht Jan. «Maar voor mij is 
dit n~rmaal, want heel mijn leven 
staat in het teken van de antiek en 
de kunst. Zo zijn mijn vensters 
zeker driehonderd jaar oud.» 

zwaar» 
«Ik heb hier altijd heel graag 

' gewoond», bekent Jan. «Want de 
ongerepte natuur rond het huis 
werkte inspirerend voor mijn 
schilderijen. Vroeger zag ik vanuit 
mijn atelier de boeren met hun 
ossen de grond ploegen.» 

«Toen ik volop aan mij n huis 
werkte, deed ik een opvallende 

vondst», herinnert Jan zich 
nog. «Een eeuwenoude water
put bleek net voor he't huis te 
liggen. Ik restaureerde de put 

en smeedde er ijzerwerk rond.» 
«Een koper is er vo<?!lopig 

nos niet. «Maar hopehJk be· 
grijpt mijn opvolger welke 
ziel ik erin gelegd heb», 
zucht Jan. 

PATRICK DUPORTAIL 

Het Laatste Nieuws 
11 maart 97 

Jan De "'inne: . Dit huls dat het ·kleln kasteeltje' wordt genoemd , is mijn levenswerk ... I{ 'PI 
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VOORWOORD 

Beste Heemvriel1del1, 

Volgend jaar bestaat onze Heemkring 30 jaar. Wat de eerste drie heemvrienden 
111. WAEYTENS Gerard, VAN WTTTENBERGHE Oscar en DE KEZEL Gus
taaf, beslisten teil lluize van Gustaaf, zal niemand hebben kunnen geloven dat de 
toel1 gestichte heemkring het dertig jaar zou vol110uden . 
Veel is ill die dertig jaar gebeurd en toch na veel palavereIl l1eeft uw l1eemkring 
eÎ1ldelijk een vast lokaal in lIet vooruitzicht. Het Kasteel de PELICHY, meer 
bepaalt de eerste verdieping is bijna volledig afgewerkt. Dat tevens het Verbond 
voor Heemkundige KrillgeIl van Oost-Vlaanderen een lokaal kreeg toegewezen 
op de eerste verdieping kan enkel de heemk'Unde val1 Ilet Land van Rode ten 
goede kOlnel1. 
Voor de opel1il1g Vat1 de nieuwe locatie zullen we tijdig alle ledeIl uitnodigen. 
Niet alleen ]let 30-jarig bestaal1 ligt Ït1 het versclliet, doellook de 100ste editie 
vall ons tijdschrift is in volle voorbereiding. Deze 100ste editie zal ons traditio
neel jaarboek vervat1gen, docll dit VernalTI U reeds in ons vorig tijdscl1rift. 

Het in orde brel1gel1 van OllS volwaardig lokaal ell llet IOOste nUlnlner vall 011S 
tijdscllrift, vragen val1 uw bestuur veel \verk en vooral Ïtlzet. \Vij kunnen hulp, 
inzet en medewerking ten volle gebruiken. 
Met deze doen we nogmaals een oproep naar onze ledell en lezers OITI Inedewer
killg, om het lleelnkundig patrimonium van het Land van Rode de voIgeIlde 30 
jaar mede te llelpell behoudell en verder uit te bouwelI. 
Het volstaat een seintje te geven naar uw voorzitter die U, ondanks zijn ziekte, 
dagelijks kUI1t bereiken tusse11 08.00 en 09.00 uur op 11et nutnmer 230.56.01. 

Hartelijke dank aan allen die onze oproep willen en kunnen beantwoorden. 
Tevens dank aan al onze leden voor het vertrouwen gedurende het dertigjarig 
bestaan van het Heemkundig Genootschap "Land van Rode" "Gentbrugge". 

l.Ja van c. Uni. 
van ae Utt;evefS van 
oe PerlOO1fott. p~s 

Uw voorzitter 

Roger DE VOCHT 
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(cll. \~olöcns de in 18~() onirÎi;el npgcnlél~klC ljcnjélJ'igc sta

tistiek \\·al'en dc ],ludcJ'ijt'1l CJ' loen ,"('"deeld nIs yolgt : Illl'l 

(,l1''''C " ":trcn hezanid 1 ï hl'("(Ht'l'1l ïi al'(,l1; Inrl IIHlslcJuin, 

f j heel. I ~ al'. ; Jllcl I'oggr, i8 heel. iJ nl'.; Inct gerst, :> ]H~Ct. 

G I ar.; III C ( h n \" Cf' , I ï h cel. 2 .~ ar.; n 1 ct IJ 0 c k ". c j l, i 11 cel. 
I,. ~ a ...; lil elk 00 I z a a cl 2 h eet. U ·~ a I·.; n 1 cl\" Jas, G h cel. 2 1 ar.; 

nIet nrll'dnppelrn, 33 JICCl. I ~ lll'.; lncl kluycr, 2(3 heel. 82 ar. ; 
rllet nndcl'c SC\\'asscn, i heel. !.i3 nr.; cr ,,'arcn 2 heet. 81 ar. 
,reide cn 111CCI'Seh; 7 heel. !Ja ëll'. tuin; en i 7 heeL. ~2 DI'.uosch. 

lIet gClal diel'en beliep tot 3G p~nrrlen rn vculens, 1 czel, 

20G koppen hOOI'nyCC, 23 kalyrrcn, 3 \\'oJdicrcn, 2iO yr.l'kcns, 

l,. 8 ti ei ten; C 11 l C J' reU c, IJk 0 P pen h 00 l' n ,. cc, :5 k a I r c J~C n 1.2 '" C r

krns. Er "'aren 57 dienstknechten cn ~G Jllcidcn. lIet loon der 
cc l'S tg en 0 c nl J C n Lel je p tol (j 3 een t j ! U en, end a l cl cr v rou ~v I j j kc b c .. 

dienden lol 3G ccnlinlcn daags, Loren de voeding. 
De \raarde dCI~ landen bceil'org, in 1830, 2,800 franken, en 

in t S/.G, / .. ,000 franken de hectarc; dc pacht, 90 franken in t 830, 

en 120 franken in 18~G) insgelijks per hectarc. 
IIct gcnlccnleDeS[uur \an DoltcJarc rroeg den i 0 ~fci1808 ~~n 

de regeer j ug, 0111 cc nc 'vc kc Jij kschc nl a rkl, cl end insdag, a] s [llcd c 
reDe jaarlnarkt op den dertien Si nkscnd ng te lnogen inrichten. 
Dij deze gcJcgcnhcjd rerzochl het de toelating on} cen stuks gl'onds 

te Jllogcn ncnlcn ran hel kerkhof, daL licnIuaal te groot ,,"ns roor 
de beyolking ran llollclare, cn uaarolcdc de dorpspIaals te rcr
groolcn en te YCl'fraaicn. Deze bcide nlarklcn "'crdcn slcchts 
on der cl eNe der Jan cl sc h c re g eer i n g, den ·1 2 No y cm L cr i 82 G , 
tor gcs la a n , C n zij n sc J c J' t \" ier j a l' c n her i n gel' i c h t"~ 

Ter uitzondering van hel Kasteel of Ilof ter Burcht, \\"aarran 
i [) hel t ,,'cede h oord ,( u k breed voe riBer za I gC'\"3g gemankt "'or
den, \\'35 hier in de yoorgnandc eeuw maar één lustgoed, délt 
yolgcndcr\"ijzc in ccnc aankondiging tot rcrkoop opgcgcrcn 
","crd: Een schoon ende "'cl gcsiruccrL pachthor ende stokcrye, 
c alsmede een schoon cnde conlD1odicus huys van Plaisancc 
( dacrlncdc gacnde, zoo al lzcJ,·c ulcl de cdificicn van hUÎzingc, 
~ schuren, stallingen, stokcryc ende moutcryc) rruyt ende 



I. - ·t -

~ . andere boonlcn, kanten cnde haegen, gcstarn cnde geJ<!gcn is 
~ oinncn de yoorzeyde van Doltclacl'c .... l'Saell1Cn groot nlct 
« den hor, booJngacru ende nlcdcgacndc lanllen, l\\rcc LunJcrs, 
c ("'cc dag\\'3[)(1 88 rocdcn(f). ...• J 

~óg tcgen\\"oordrg is hier Olnar één Iuslgoed, nnll1clijk dat, 
toebehoor'cl hcuoenue aan ,,-ijlen tien heer Jan dc \rolder, 
grondeigenaar te Gent, en ',-cldocl}er r:1n Dot(cJnrc. lIet bleef 
ongeve~r zestig jaren onlJewoonJ. 

BoltcJarc bezat in de X\ïll e Cell\V ecnc kostschool. 

Het gClneentenrchicf is zeer arln. \rij hebben er slechts nnnge
trofTen een JlctlJlgcbocrk raIl cic g('nerale IJlelillgc rail de prochie 
ratl Bottelarc, Lande ta QIl nocles, soo bosschen, lallelen, 11lccrschell, 
vyrers ende alldersilZts, aJlIlO I G7~, al~Jlledc een Lallcl~o('k van 
de xrIllc eeu\v. ' 

De register's "no geboorten, rUl\rclijken cn sterfgcvallen ,·nngen 

n ft n 111 c l Is et j n n ,of G ~ 0; hel 0 u cl s l c, n 1 e t (' e n i.ö c n:l n tee ken i n gen 

voorzien "an IGfJ, dl'tl~gl het vorgende opscl1rifl: « In descn 

« .. rgislcrst~('o oock ghcschrercn alle oe kinderrJl die ghcuoopt 
c sijn en oock :drc die ghclJ'Jlll sijn en ooek orrrlcdcn sijn in de 
( prochicn van LClnucrghc cn Conlrodc (sedert dcn l\\"ccdcn 
cOcloLris X\TIo vijf ende recl,tich, als geheel den Ilollandschcn 

« IcglIcr rneUen Fransrhcn quam orc(' de yijr runen (?) J 

Te Gent, ill het provinciaal archief, ,,"orden gClllcenterckc

niogen Lc\\'anl'd van I G82 tot J i02, LCllcrens l\Ycc plans, in de 
rorige ecu\\' opgclllnakt, en ,·oorstellcllue, het ecnc, eene hofstede 

bij de kerk, hel anuel'c den Lode, cn het beluik ynn hel Karrllc

lietenkloosler, \\'aaroYcr \\"ij YCl'dcl' handelen zullen. 

Dollclul'c bezit geen bijzonder genlrenle\\"apcn. Den 23 ~rn31't 

"I 8 IQ\' cr zo C 11 t het gen 1 e C 0 te bes lu urn a n tI e I' c g eer i n gom het 0 u cl -
~·apen des lands van node als zootlanig te nlogcn invoel'cn. 
Deze Yrang ,veru \'an de hand gC\\'czcll. 

De gl'ootc krr'lnis dezer scnlccntc ,,"orul gcyieru op het 
Sinkscnrcest; de kleine, or nakcl'nlis, op Halfoogst. 
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I I. 

IfEEnL1JI\IIF:JD. - De gClllccnic Doltclnl'c IHaakte, nlcl Schrlde
rodc,-cn Inccr anJcl'c olllJlggende gCJllCcntcn, deel van dc heer
I ij k hei d , . [Hl n () cl (' S, 0 \. C r \\. elk c \ \ . ij i non zeg c s (' J ) i ede nis y n n Sc h c 1-

tlcrodc, als hoofdplanls dezes 5C\'·cs(rs, lH'Ccd\'oe,'igcl' zullen 
h n n de] (' n. DeL c z i II C I' cl C 7. r J' h eer I j j k h c j doe r (' n eI C i n deL 0 \' (' n gc
nocilldc dOI'pen hoog, Jllidoclunnr en Jang gerecht uit., cn h:ld 
cr het l'('chl "nn lijdelijke hanning. Tc Bo((.c}Brc ,,:ns ccnc ,-jer

:,chnal' nIer, ZCYC n schepenen, ',"clke ren jal'c 17G7 gehouden 
,,·cltd ~ ten huyzc Yéln Joanncs Dcncdictus ~Iculclnan, gehuchl 

S (c c n IJ C J·S c, r I a c ls C 0 r din n i re \ -a n (cl e y j ers c h ft C (' e (I). ) De ze 

schcpenen kenden \-no cl"·cn cn on{cI'Ycn) herstelling der 

,regen, \\"atcl'loopcn en afsluitingen, en boeten tot 5 schel

lingen. Andcre nlisdl'ij\·cn \\'crdcn berecht door de vierschaar 
te SchrJdcrodc, tot ,,"elke ook ~Iunlc behool'de. De !leer van 

Rodes had recht rnn boelen tot. GO, 20 en f 0 pond, en lot GO schel
lingen cn daaronder. 

Ten jare i '~GO \\"as cr bij de kerk van nollelarc ccnc motte 

in leen uir.gcgeren, ,vaar de heer ran Hodes het recht had 

renen nlolcn te pJ:lnlSCn, onder beding, dar) als dit door hcm 
of ccncn zijner OP\·o]~crs genaan \,"era, de Iccnnlan het. \"cr

laten zoude cn door den hecr Jalen scnictcn. 
Tol de leenen, die ran de heerlijkheid afhingen, behoorde 

de heerlijkheid ter Burcht, groot ongeveer nchlticn bunder, 
die ten jare i 3G~ toebehoorde aan Jnn de Gruulcrc, ~ die men 
heel yan DOllcJacr(2J. • Deze Jan de GJ~uulcrc \\"ns, Yermoe
delijk, dezelfde die in i ~28 de hrrrlijkhcid van Ifaycrie, 

------_.-

( t) G n : ~ II e t'n u Ge n d, \. a nlG ~ f a a l' l 'i 6i . 
(~) Ja(l"/"rgi$ tcr ('(UI Geilt. - .r n 11 (Je G ru u lCI c he WOOIlU C ~cn h 1] is i n de 

Donkerstees, ten jare t~G~. 
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te ErlrclJc, aan Jan yan oe Kcthullc rcrkocht, en neef 
van Gij7.clhrrcht de Grulltcrc, gchU\rl IllCt OJine l'ulcnhorc 
cn nêHlicr nIet I rczoclc Rijnl, dien ,,·ij in het j~ar 1)"80 als 
bczrLtcr Y:ln Ter nllrcht aangctcekcnd yinden. Glj7~clb[cchl bc
'\v 00 n tI c het d e ~ lij ti s n iet, nl a a,' ga r hel i n p n c IJ l na n ze k ~ ren 

Jan van Dnrnnlc, rOOI' Je sonl vun Zc\"cn schrlrn~cn ZC~ deniers 
S ro 0 l C IJ C I' 1) u n eI cr, l' 0 011 zij n c i g t n ge IJ J' lÏ k 10 tI( Ic n tI ede n 
p a a I· cl r n " t a J) het d u I f 11 u is ene ene p J :1 ~ll' i [ des c 11 u u r' , l c r 

berging '"DIl een gedeelte der LCtllLclöschc tIende, \\"aHl'Yan 

het 0' crigc dccl den pachtc,· ,~u TCI BlIJ: Ilt (0 'k,,"nlll (I). 

Del c he c I ij k 11 c iJL rIO 0 J~ dei n J 1. G 0 t1 a Co Ja. l'l C ~ bc 11 i a u, 

cn in den nnn":lng der. ·rllo ecu\ · nan ·ole Je nellt crt, 

"rou' .. · van Coqucryc, na ,,,ier o"cllij(lcn , '"j nIs Lcz.illC aan

gebackt vinden, nloon de Loj'cr'c, heer rD n CO(IUCI ye, Kapelle, 
Diczclingc enz. 1"0 dezen behoorde TCI Burcht bij koop na 
Do In ie _ de) c y, Sc h u \,. cl me l ~ J n r i a TI a c kc, doe h ( cr ' a K ,\y i n l en, 
cn na her n~n hunnen zoon \\ril[cnl en hunne dochtc .. [aria
~ rag cl a I c n a cl c ~ ( c y, \\' C k era ~ r 5 (c i n h II \ \ . r ) j j k gel re ti c ". n s n 1 c t 
Frans elvncl. rans cJracl )lcl de ),ccllijke bezil ing acl ter 

aan z;jncn broeJer J\l -Aloics, die cr den 25 Ja nunl'i G87 let 

dcnonlbrcnlcnt. 'an deed o\'c leggen . ZiJn zoon, Ja ,\loics" 
Robert Dclr:\cl, stelde eden 2 SCplCIllLc' 175t EngclLcrt 
Leirens, en den I. nnuari t ,(jO J~n I'rtlns \"an d.el Ilcydcn . 
----- --_ .- -- - - -----

( t) , Jo\. c n ree te. ddt Jan " :lil D,l Illi He IJ e c ft g h ( I nOH I c u let' 11 e Jl ] 0 ":\ r (' n 

pach[c cnrlc zekere \'oor'\'acl'dCIl jcghru Ghisdurrcbll! dl,tl Grutel' sijl1 60cd 
rnc ter stf=dc shrlebh~1I in tic proc} ie 'all Boltckh:l t [t(lc tl:1t'r Ol ttrcuL dal 

nrn heel Ier BUI'9
'
., e<:llcn zckcr1cu lcruliju "ar ix j:l('t'tJ bngh cl, .. enne, 

dr.oU "3cr nnrr dnndcr c0npacrlicachlcl'yotghcJ de cl ' bUllrc \'JU d(:n Inndr, 
QmnlC 'Lil s. \'j d. groten tsja~rs .. ". Yorl't sa[ ucz '~ \'OI'S. p,tchtl'r'c heLLe udc 
t"(' ll<te tan Len\Lcrghcll 'an i" $coc"cn de iiii srOt"\'Cu. iu al der srlrc r 

manll'rrn { al Ja I de Jonghc de twee )COC\'c Ja ·c,"ct jncdicx (nJc GI'lisclbrccht 
heho\ dl Cnl\\"3CJ ls a den lcrnliJIl ducl'C' de p~H·l'lr. ('udc d,oJl horsslal 
thclldro ""0 nhusc code ccnc slede in (ic SClU'C sint I seoef in te I('~ghrlle 
CIHlc drlertoe sijn duufhUlJs .... Del x nach ' :lU spoJlrJc int ja(\t· L:. "X ... 

(Jaal"rrgi$fcr t"fZlI Grll( f j "0·' :121, IJl. 17 ,"0. -

Slt (tef. .\rl'hll'f \ ":lll G /lt.) 

7 
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lOL Sl'iffirr' n:1n. Xa Ja:l(~lgenOC1l1dcn hecl" "inden '''ij als bc
zifters in de dl'nÛJllhl'Clllcntcn 0p5clloclnd : 

~ I a x i In i I i a a n - \ \ ï 11 c nl Del ra cl, ö eh tI \V d In (' t 110 b C I' tin a ·S c 11 0-

Jastica yan del' ~fccl·c; YOOl'l5 bunnen zoon Pictcl~-.Augustijn Dcl
vacl, poorter ynn Gent, hoofdsehcpenc ,0tUl Dcndcl'lDonde, oycr-

" leden den 8 ~raarl i iï3; in i iï4, hunnen zoon Karcl-Lcopold 
Del "ne]. 

D (' Z c IJ cel· ) ijk h c j d, \" n n \Y c J ken cg c n [ ie n nc 11 ter 1 een rna rh i n
gen, ge J r gen ten 0 U c I n (' c, ~I ti n (c, 0 0 sl cr z c Je, ~ I oor l z e 1 een 
Daycgclll, en "·3fll'ran het lern ter lleiden hel Y001'naanlslc 

"oas, had renen haJju\v en ecnc schepcnenLank, OID recht te 
Jocn, en cellen nlcicr, die de erfenissen en ooterfenissen deed. 

De andcl·c hCC'I']jjkc rechten en Laten staan in het hieronder 
volgende dcnonlbrClllcnt brecuyocrig uitgeurukt (I). 

(I) " " ry AnlhoÎuc de Loy(')·c, hecrr. van Cocqucryc, Daudjmont, La 
Haye, C:lpclJe, BjrsrJinse, ~nde Lurchsrave van St. Philibcrl elc., als 
crf:\chtich oor van \TOUWe YoJrntc Sncllacrls, \"r3U~"e '-an Coqucryc rlc., 
kende ende lydcndc dat ie JJ:lUdrlldc ben dryc lecnen J;hehaudrfl vsn 
~thrr SynlOtll 1todriöuc de '·or3, crfJclJlich hccrr. cnde baron ,oan dro 
Ilndc cnde harrollnic ,"an Roden, ,,·aernC decrsIc ghc1eShcll is binllen 
Bolc la re, ende is 6hrnacnl pl ti !,o! ter Burcht, eu de is ghcha uJ cn ,oan den 
lJo,'c ,"an SchelJcrode, clJde is broot vJltrcllt xix Lt1nder~n luttel nlin ortc 
lnrcr, ond,'r landl, vy,"rrs ende LossclJC:1l ; jtCJD len zcl\"en ]crne behoort elf 
:lc!slCrl'fl coorcns, Jry coppen eH,( nrtstcrs cvene, dry coppen roLsrhc 
mate, dry en lwintich cappoL'llcn, cellen hah"cn cnde l"·cr. hocnders, dry 
ponJl\O vi s. iiii sr. par. in pcuninckrr.ulc tsiacrs; item noch op zerCll 
hUJJdcfl'1l lallls den lesten schoof, ende dieu is men sC)Juldjch te Lrinstlcll 
in '( "oors , Ilof ter nurehr, aJcrr zr harr goed ,·ocrr.n; item noch op lcven 
daclnya 11 t Ia n ls l wacl rst.c ,'al; il cm Jl 0(' heen L undcre 'l vierde: \"a l, i tcm 
IHen IJa ut \' a n d (' n roors. leeDe yccrli eh hu II deren cr[\,c, Shc!cghcll in de 
\ OOt~. prochte ,"au RuleJarc) ~fooJ'tscctc ende ~Iunl(', dies syn d~ zc\"cu 
bunderen dry Jncr.w3nt <,ndc \"y(,·clllZCYClllich roeden hclft~"iDllinshe, 
lel' ,,'cIele \'OOl"ll . ~I bunderen errrc hchool'l c.cncn nlcycre, cnde ,·crrnach 
cr(Vl'U eJJde on1rl'(,".:n mrt de J:lClcll} ellue de '·OOJ'S. laclrll zyn slJchauden , 
ten zÎlJafghc huerl. renle tr cornen Lclrllcll op de bocte \"au ij scb. p., cnde 
als dcsc '·oorn. \'crrlich LUlldcrcn \ ' cr\\ 3ndclen h)" coopc, zoo is men 
schuldich den , r pcnllinck '":lH dal Shl?ll, ende doLLcl rente lrr dool." 

u Item noch flcert dil yoornocmde leen ncShcJllicn achtcrJccncn, die SIJc
baudcn l)'n ,"au dl'.scn IJore ter nurclat ,slacndc alle lccncn "ullen rcJic\"e 
,-au :t h. p. ende xx sc1.. p. ,'au camcrlinckgch ofte de l>cs~ rrome ,·an 
dryen, endc als die \"cr\\'3nJclcn dcn , · e I'CllnillL: ,·~n dal sc srldcIJ, 
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lIet hof ter Burcht, dool' S,.\:-\OERCS cn \"A~ GESTEL Lij misgreep 

onder OOSlCl'zclc nnngclcckcnd, bestonu uit rcnc schoonc nloUc, 
Inel,rallen rn singelen, ccnc prachtige dreef, cn den llurcht
vijl'cr c conllllcndc [nclten suythendc acn de drevc cnde nlcl 
eden noorloosLcn"dc ncn den hCCI'\Vrgh. , 

Een ander hcerlijk goed in flot(elnrc, Teil Drie.~('he gcnaanld, 

\\'ns ccnc \-rDhccrlijkhcid « gehouden "nn God cn de Zon, J 

zoo tic ovcroude brp:\! i ng I u iJ Je, h ad cc IlC n 1l1C ier, OIn te errcn 

cn re olllcrren, ril "'('('u gcnlccnlijk Illct de heerlijkheid vnn 
T (' r n ti r (' hl\' Cl" koe la l. Deo p dit go e d ge lll! is \' e s { c I ale n gen 0 ten 

hel "oorrecht, hun "CC kO$lcloo~ op den Dricsch te Inogen laLen 
grazen (I). 

rrlicf endc c:lmerJinclöclt :1t5\'1)0I'l'l1, (ol w('leken \'oors hu\'c lrr Burcht 
"crm:lch ('l'!l('ll h:lilliu, wt'kkel1 IJailliu Yt'l'lllach tc dillöhell nlcl zyncn 
mannCll in thor ler Burclll, ll'r ,'ierscll:lerc ghecosluOlcl'rl mct de roeor, 
c ude cIc rcdll te doe fle, zoo \'e rre de, oors , 1I l'er I jc hl'de 8 {'nel r.c rt , 
den z('I\'eo hJilliu n~rl1lach n):lIlIlCn te Icellell al'rl dl'rl Iloocllbailliu \'an 
dl'Jl lande "an Hodl'S, conseut \'ragl!cn die zy It.'nl )cell('n moet, narr 
coslume, shemcrcL:.t dal syn hcu\'erhl'cr is. ElJde dC5~ "oors. achtl,irn 
achLcrll'eucn zrn shcleöllen Linnen de prochte van DOl('bcrc, ~Iool'tzeclc, 
I...embrrgLe, ~funt(', Aayghem, ende in ~rullcks\\";tl11WIl. henl, l ij II!Cll is bhe· 
Icshen Linllrn BI':lcmba\'cöhrltl, enz..... staclldc ucs~ dryc Iccllcn ter 
trallwen, cnz. tt April f(j2<J. n 

(Ool·spronl=clijk stuk op pcrkament, in ons bezit.) 
(r) Q Een leen clhle hecrlychedc ghell:lCrnpl Tc" Drirsclu in Dullc/aere, 

wcscndc vry eyghl'll öOl'Jl gehoudcn \'an GoJt ende dl' ZOJllll', lCIl weleken 
cyöendom nle ('luie herd yc k ede Ld,OOJ·t relll'U meyer, die crfn.'1l cnde 
onterr"en magh met de: Ja(~tell, eude soo W:l11 Jll'l'I' dl~ grondell, d31wf bhc· 
hOllJf'Jl, verkocht WOI'Jrll~ soo is mrn Of'1l den hcrrc schuldigh .Jell x pril' 
nynk \'nn dat töhelL ~ YOOl'ls n.'rm:lgh lol, ,"ont, ellJr LUl'lc lol :ï pond 
par. cnde darronJl'I', welcke laclen ,'('rmoglH.'1l hacrlicJer beeslen te Indcn 
gCl'SCIl op dril \'oorsryd(,11 Drif'sclt in Dotlt'lacre, cnde nirmanrl Dlldt'rs, op 
boete, en indiC'1l d:ll'r anderc Lee~tell qua men. \'crmngh den meyer die 
le schollen met 5utck(,f\ sall:lris ende horte, als heIn ue lactC'1l wyscn sullen. 
\\. clcle Voors. hëerl) chedc endC' \'ry~ll cygp.IHJomtnC nersclls van ('euighc 
lccnho\'cn en is \'Cdlt~rr~lldc (,ftc be~rlll stnet, soo men presunlcerl, mits 
nlcn niet cn bC\'int ceuige U'ut'erl d~ /oi.r oryt te:' syn sedacll d:1n aJ1ecnlyck 
dat in mall'rie \'all 'ereoopinghc desc1ye }werl t • i$ garnde nlel de he(~rlt. 
, 'on Ttr n'lI'ght, 500 bl'\'onJl'Jl WOl't Ly rCJ)rn coopbr'ief del' \'oorseydc l wr.e 
heerl) ('hedcll, shflpa~~e('rl \'oor Lai 11 i \1, hu "ör tHres ter. ma Il11Cn yn 11 rccue 
ende schrpcncf\ der hCl~r1yck('dc code Il·Cllho\·c \'all Schcldcrodc cndr. Bolt"-

9 
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Hnrtelar'c Ill~ak(c nlct Schelder'odr, ~rllnlc cn ~rakeo('nl éltnc 

,·iel'schanl' uit. De ba/jul{'') '·all lJnllt'I:1l'c "·;lren dus delelfde, 
die grIllelde plaatscn hedienden. \\ïj zullen de lijSl in onzc 

1l10 nogl':1phic· Y:1n Seheldel'ude) als zetel der hecl')ijkhrid '·nn 
I1t)(le, Inedl"dcclcn. 

De abdij '·all St..-Pielcrs, te Gcnr, lichtte te ROllelnrc, c'·cnnls 

re ~reJl(', )rerclLekc en I.,eJllUcrge, cenc hecrlijke .. cnl, \rn:lr'·OOI' 

een fucie,. '\':1$ aangesteld, die recht had Oln erfenissell en onlCl'

fcnissen te doen, le hoelen lol l\\·cc schellingcn par'isis, sterr
en ,,·andrlkoop IC innen, enz. Het '·OOI'lllCldc slicht had cr ook 

de (iende, \\·('lke in t iDO rCJ'pncht ,,·crd ,"oor dc S0l11 "an onge
,·ecr I ~o pond. 

IJurgcl1l{'csters ra II /Jotlc(al\~. 

Oli,·jer '"3n der Cru \·sscn ., • IG82 
Jnn Hoste • • • · " • J()83 
Geeraard '"an PO\lcke • • • • • fG8J 
Jan Yoss3erl. • • • • • • JG88 
Jan Stcurhnut IG!)O , 

• • • • • • • 

Jun oe Ruy,"cr • • • • • • • t ï ft 

Jaeob de Jacghcre · • • • • • • lï20 
Jan yan Pouckc. • • • • • • • Ji28 
Cccraal'd van Pouckc • • • • • • 17~3 

Jacob ""ccscpoc] • • • • iiJI 
P ieLe r S (' 11 0 Jl a c r t • • • • • • ii:.i2 
Pictcr n,·ckncrl. • • • • • iï~~ • 
Gecraard Piens • • • • • • • • tiJS 
Jan de Donckcl'c • • • • • • • liGO 
Jozcf-Ferdinand Pjcns. • • • • i761 
J .-IJ. Gocdcrtier. • • • • • • tiG3, ii74 

l:tere, \'oor hailliu ende Icrnmnnl)rll '"nn den Ic(-uho\"c '·an Oosterzeclc~ code 
"oor L:\illiu eude schrpcnrn der Ilcrrlychedc ende ,"iersclaaerc van Schelde
ruJ e Dae Ic" he m en de ~f 00 rLzre! e, i 11 d :tlrn IJ Decem brr I ti5i. D 

, 0 (00rspronkclijk sluk op p('r~amcnl) io ons bczil.) 
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Jan-Frans )fcirschaut . • • t - G" I :), lï7J 
Fl'nns De knrrt • • • • • 17JO, lïGG 
J~1I1-Frnns V~n der ~lccrs('haut • • • • liiG 
Jan dc , .. recsc • • • • • • • • Jïï7 
J.-D. Coeilcrlicr • • • • • • • lï82 
Jan-Frans de Cc,"tcr • • • • • • tiSJ • 
Jan-Pictcl' Schepens • • • • 1788 
Jan Criel. • • • • • • • • 17S~ 

Ja n- Dapl isl P icns • • • • • • 1803 
P.-Aot. Ilacsebryt . • • • • • • • fSOS 
Fcrdinnn.d de Sacghcr . • • • • • 180~ 

Pjc(cr-Ignn~s de Bac kc I' • • • • • • 1813 
J r. \' a n der II c y d r n . • • • J810 
K .-J. de Sarghcr • • • • • • • t83~ 

Enlanuël-.\ugust Je Sacgher • • • • 1867 

,1,. 

GESCUIEDE~IS. - Er zijn in dele gcnlcente Inaar \\'einig his
torische sc~curlcni~scn Yoorgc\"alJcn. De eerstc, \\"aar\"on de 
k ron ie ken n Je J Jin g Dl a ken, k I i n1l n iet hoog c r d n n (ol I J 8 0 op. 
Den 2G )Ici van dit ja:tr k\r,l(11Cn Genlschc soldaten, die te 
\Vclleren gelegcru Iladûen, gedurende den nacht naar Bollelnrc 

en de olnliggenue gCJllCcnten, Je landJieden, die in deo ,,'aau 
yerkec['ucn dal hel )[all'ontentcn \varen, eenen 7,00 grootrn 

schrik op het lijf jagende, dal zij in ,,"anol'oe nnar Genl k\V3l11Cn 

gevlucht, hun "CC in de kool'nrclden dr'jj,·cndc. 

Al de ,'cld"ruchten "'aren \'crll'appeJd of afgcëtcn, zonocr 
dal de eigenarcn zich tegen iets "crzetlcn dorsten; en toen Je 
soldaten \\'nren argetrokkrn, k""amen de te huis geLIerene inge-
zelenen, cn roof Jen '·an de "akkers \vat er nog gaaf cn onge· 
schonden \\'as o\"C'I'gel>lcycn (f). 

- ---- - .. --

1 1 
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o lnll' C Jl l lIl' l 111 i II den tI l' I' :\ \ ï 1 e (' C ti 'Y, L u (' n tI c F l' n n sc h r n, n 1 (' t 

ll ,' lIollallllcl's \'cl'ccnÎod ia deze frC\\'('slrn yit'lcll cn {eCTcn v ~ ,t'I 0 

Spa n j e d l' 11 0 0 l' J 03 r 0 (' I' ti (' 11, h a ( 1 no II c 1 n I' C, nIs a 1 ti c d 0 [' p t' 11 ,n n 
d t' n 0 J) 111' C k , , . t' e 1 \. [Hl den 0 \. r ril ~ 0 cd d cs . y l' C C 11 )( ] l' I i n g S II i l t c 

staan. E\'cn\\'cl blijkl hel loen 110g gelukkigcl' te zijn gc"occsl 
dan Je p)~at~('n dcl' nnLulirschap, nangczicn \\·ij dOOl' het ouustc 
d()opsJ'{'gi~(Cl' \\'eten, dat de gehoorlen, hu\\'clijkcn en stcl'fgc
rallen ,-nn (~ontl'odc en LClnucl'gr sederl den 2 OrlotJel' {G~~ 

:llhicr \\'cl'tlcn n~nö('lJ()l'kt : een bC\\'ijs, dat op die plaatsen 

de kerk dOOI' den "ijand gesloten of ontoegankelijk gcrnnakt 
,rn s ( I). 

Ecnigc jaren lalrr, lOCI1 Engclnnd, ue DuilSc.hc Yorstcn, Irol
Inlld en Sp:1njc in uonlJgrnoo(schap tegen de o\"cl'\\"clciigings

zucht ran Lodc\\Oijk Xl\r opt,'ndcn, llao Dotlclnrc in I G82 een 

go C cl dcc I d c l' 00 I' ) 03:' k 0 sic 11 lcd e k ken, J oor hel log eer ene n 

\ orden \'an soldaten, zoo te paard als te yoct, enz. (2). Dit 

(I) 11 ril d ~srn rrgistrr ~':\rn ûocl g'IC'~chr('\'cn ~lJc de kinderen die bhc. 
(1 00pL sijn cn ooel ~1Ir. dir ghclraul sijn" en ooel orct'lcdrn zijn in d~ pro
chiëll ,":lil Lcmberghc en GOlltJ'odc lscdcrl den (\\'ceden OCloLris X rlc ,oijr 
e11"r, \'crrlich nIs Shcllc('1 drn lIullandschcn tröher nl~llcll Fransehen quant 
o\·(rdcn\·ijr. . .. ~ .. 

(2) u I(elll bela(,lt ;}('I) Jan '·ossar.rL, l3\·rrnir.r lol Dollelacrc" o\'cr 
lötH11lr. lsijlH:n 't\l) sc '"(,I'lct'rl hy de solJaell'n i p. "jii s. gr. 

" 1 ( C 111 bel ~ r lL a l' 11 d {' w r " . 0 I i \" ier \. a n cl ere ru ,. ss c n 0 \. r r 'l hO n n c ~ y 
~ICCrl \'.crschotcn acn parlijen so'dnrlcn hy ordollna~ti~ van Dllrsh~nlcr.stcr 
1 p. X\ï S. Sl', 

" It (' 1 U hel :l C 1t 9 (' 11 ti c U ' r ti u,,· cOl i \ ° i r r \" a n cl ere r ti ,. s se 11 0"" r d' h l ti d r -
nissc \ nu dell colonct n1rt lijnc officieren cncic l.nccl;tcn die alhier hrrfl 
t;Ju"!oö1rt·t gltC\\"('cst lJiJlJtcn <1r5(,1' prochic met sijn rescmrnt. Lrlu"\'C-tlS de 
procllic ynn ScheJdrrodc ii p. hr. 

te lll'fli Lctn('1t nen }ttn '·rrnicu\\'cn o\"er d'haud{lnissc ,°:lll dryc ruy(rrs 
\'an hetscl\"c r(·silucnt x s. sr. 

• helll belach :1('11 J"ltfcr r.uill. de ~tc"cr o\'rr d'haudcnissc \'~n tlJien . 
J u Y t ers, i p :\ i i is. i" ö r . 

ti I t (' nl bi. c 1 ij cl: c n Lel :l r Il ~ enG IJ cr r l ,. anP 0 u c l co ... · r r 61t c 11 je l (' IJ :l udc-
!lisse "all thicn ruylcrs i p. xiii ~. ir sr. 

Item LclacJt arn Joo> Sclu'pcns o,°r.r d'haudcnissc ,"an dry rllylcrs 
x 5ch. sr 

Item .... arn .\nthoJlt' Schnclacrl o,"rr ... drijc ruytcrs x sC'h. sr. 
u Item n A(1.,. Gocdrl'licr • "ier n XIU S. I'· brt 
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cl U \J r ti c nl cl enk (' let u ss eh c n p 00 l C n r oor t lol 1 G 00 . Int G S .~ 

la ti ti een cl e el\" a n hel Fr :1 n sc hel (' g (' [' zij n k a In pop gcs I a -
gen te Ga,"cl'c, nl,,'aar dOOl' Bottejare en aallpalcnllc dorpen 

ha"cl' cn hooi, \'lccsch cn brood 1l1oesl geleyerd ,,"ordcn. Ten 
einde door de troepen niet uitgeplundcrd Ic ,,"orden, onucr

hield de geolccnrc cene ocrrijdings\\'acht, en deed zij cenc 
girle in geld aan oen pIanl"::conllllandanl te Cent, die, volgens 

de zeden van dien tijd, zich Jcrgelijke olnkooping liel \\"clgc

rallen {I . Onllrenl dien lijd, nanlclijk lJij de heschieting der 

s (a J 0 II <.) c n a a 1'0 el n lOC S l II 0 l te I are z ij n a a n J cc 1 I e \" e I' e n \" 0 0 I' het 

hcropuou\\"cn van zeslien huizen, OOUI" de Frnnschcn uit 

,,"cer\Yraak in brand gesloken (:?). 

Tijdens het beleg van Gent door de F.'anschcll, in 1 iOS, 

\,"as de krijgso\"ersle Dompré lncl zijne soldaten te DolleItll'C 

bcka Hl p~crd. 
lIel 13atstc historische feil d~ölcekcnL \"nn den jare t 7~O : . 

cr \\"crd loen in dele gClnccntc rcn 'Tij\\"illigerskoJ'ps van 

Pafriotlcn loL st.and gcbl'acht, dat den I:! Juli te Geilt, op dc 
rrijdagsnlarkt, den eed aan de nÎcu\\"c orde ,"an zaken Z""OCJ' • 

.. 
- ------ -- -- - - -

• Item 
• !Icm 
" Itrm 

.... arn Gillis de ~lucl\l('rc o'"('r 

" Jan floste 
" J~)(l nllrba\lt " 

(lrije 
l n·ec 

" 
u hl'm 1\ Jau rOss:l('rl 0'"('1' d'h3ll(lelliss~ '"3U 

n x 5" 61', 

"l S, \"lil sr. . . .. 
" Vi S. '"lil SI'· 

('('1)(')1 majoor nlet 

dcs ruytrrs ende knechlen i p. ,"i s" ,"jii sr, 
(G~l1Icc,,(r,.rkr";1I9(''' l<iS2" - Pl'l)\' Arc1airf), 

(I) " lLem hclnclt len J~lll dr ny,"('rr. in Jlllwdijk lll'bbl'uc.)e llc wCllu\\'r. 
Olli \'ier Y Cl'l'l"\l y~s('n 1 o,"er t hn; ri nghl'u l harrcn hu yzc ghl'J ae 11 Lv cl i \'h'I'SC he 
partijcn solJntcn, d'haudcilisse "allde Slll\"('g:ll'dt' t;hf'llurclltle tC:ltllpCJllent 

,'an GlC\Te, mitsgaeucrs Jr\'('ringhe \'all hOl'Y xi p. x\'i s" y sr. al 

(Gr1llrrll(err~elliJlgeH \":ln I(jSL - 1'1'0". Arch ") 
U lt c Ol L c t n dl ac n d' het' r G II i J) e y n 0 ab y, 0 '" (,' r s oor ede L y hl' IJl ,c r . 

sc hot (' n af' n ti c n (I u:\c l'l i c l"ltll'('~ t l' r-ge llf~ r:td, 31}(i~ l\ öl"a l\ cl P 1'e," ost ell ti c 3C n 
dcn m:.jor de plé\~se lol GhenJt, '"00" courtoisie, i P xii s. ' 

(Idem) 

('2) ,. At \"oorell bren SI. t den r(,llda nl Y(10r hcta,')i nghc Je som me' ,':\11 

2.' êu1dl'1l5\ tleel \"all (,'t.'l\e :lH'Cl'ltl'I'C SOlnn\(' vall ;)~ t:lJl(ll'n~ J slu) "Cl', nr.n 
de~c pn\chie tcn comptoil"c ,"all den COllllllY5 ,·au \\\'IJl'l\e öhl',":.lic.!l~crt, 
in consideratie ,"all dc re[ll"l'saillit' ghl'c.lal'1l hy dc F,·:tu:,('he troe'p(,1l int 
LombJI"dt.'n~1l \"nll de slntlt \.~I\ ;\\llh'llal"nh~ IUd het b/'~l/Hl4.'u \"nll srslhicJ) 
huyst.'o, wclcke SOlHmc hr J'l'IlJt\/ll alhil' öhci/lll'I"lI~Sl'('rlll' YCJ'bl':l/lue snl 
sort docH".. (/d('m ) 

(wordt vervolgd) 
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Archivalia 

Oosterzele 

Consent nopens het precenteren van het wijwater 

In ons vorig nummer vroegen wij de medewerking van onze leden om de ontbrekende 
woorden uit tekst aan te vullen. Wij danken ons voormalig bestuurslid Jozef De Cocker om 
zijn medewerking_ 

Het document wordt aldus gelezen: 

1768 

a/soo den heere pastoor (.Ier prochie val1 o()sterzeele land ende marqlli,-~ .. aet vall rodes op den 
19 septembre 1767 op de qfvraege van den geauth()ris eerden hailliu helman present 
getuygell alsdan gedael1l1aer jllse vall de cOIJie va/I desselfs mal1daet voo allrnJorde 

gegevell hee.ft dal }l(i niet en re.fllgeert allde edele vraillt' douariere marquise de rodes als 
represe/l1erellde hoeren over/eden heere nlall el1de desse(fs achterge/aeten nlil1derjaerigen 
soone te presenteren Ilet ge"'~it ~i}aefer conlel1de b(~)()OI1eI1 der goddell(~jke) dielisteIl in de 
f)rochiaele kerke vall hef selve ()()slerzeele l-vaerV(1I1 hij sa! becomen hebben de permissie 
van sijn exel/elltie den aertshisscl10!J van mecheieli mitsgaders dat h~i /loer alderheyligel1 
dagh a/sdall all.\-taellcle sallde hebben gevacheert Ilaer de stadt hrussel en met die occaesie 
vall z~il1 excellentie de vereist en l100dige pernlissie saude hebben trachten te becomen 
.\'()l1der dat dell se/veil heere /Jasf()()r daer tsedert 11ee/llolerentie uyten ende expliceren sal 
del1 se/ven gealllh()riseerdeI1 hail/iu ten versoecke val1de ()l1derscllreveI7 als gemachligf over 
de :elfe vrau'Ht' mar(/llise de rodes sich anderlnael/Jresen{ gelll}'ge/l Iral1sporterell ten huyse 
VGndel1 geseg Jleer !Jast()or vall ooslerzeele elllle 11aerjllse \Jonde copie van dil mandaet 
daerop ende op de gefnelde voorgaende afvraege perfinelltie ende cathegoricken antwoorde 
versoueken onlnle onderschrevell vrall~'e pricipaelle te verclaeren daer ellde so het beho()rt 
met re/as informa aldus versocht desen ..... jlily 1768 

]Jen onderschreven COfnlnUllicalie gehadl hebhende vall het voorellstaende mandaet 
verc/aert met hel ol1derteckenen deser beryl te wJesell ande vrauwe doullaere marquise de 
rode in qualiteyt al5 b~i het se/ve mandaet vermeIt tallell f{jden ende wyle als .sy haer sal 
willen begeven inde parochiale kerke van oosterzeele de goddelijke die/isteli 0500 ten 
beginne als ten eyl1dige vande selve voor het werpen val1 het geweyt waeler tselve te sullell 
ande voornoemde vrallWe marquise presenteren ... der waerheyt hebbe dese o11d(erteekent) 
desen 25ejuli 1768 

jacobi pastor in oosterzele 
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FRANKISCHE NEDERZETTING TE MERELBEKE. 
EEN PROBLEEMSTELLING. Door de Heer K.G. Van Acker 

In een afzonderlijk verschenen brochure heb ik onlangs aangetoond dat te Merelbeke verschei

dene Frankische nederzettingen te releveren zijn. 

Ik noemde: HUEKELGEM (Huc=hoogte + heim=woning) gelegen op "den Hooghen Salla

berg", waar ook de zaal zich bevond (Sali=zaal), COTTEM (Cotta=bouwsel + heim) waar nu 

het kasteel staat van mevrouw H. De Cock, ULFERE, nu Resselaar (Uf=naam? + Laar=open 

plaats in bos). 

HlJKKELGEM (Huc + heim) nu tijdelijk gemeentehuis en het WASSENKASTEEL (Wa

se=modder) op de hoek Bergstraat en Fraterstraat. Daar moet ongetwijfeld aan toegevoegd: 

DIJSEGEM (Dijs=naam? + heim) waar al1een nog de Dijsegemwegel aan herinnert, in de 18e 

eeuw buitenverblijf der Jezuïeten, de A VENSKOUTER (Avens=naam? + kouter) waarvan het 

hof zich bevond in de nog bestaande open ruimte Van Goethemstraat nr. 47. 

De ligging van de acht genoemde lokaliteiten, overgebracht op de kaart van Merelbeke van 

1782, toont aan dat zij zich bevonden ten oosten van een lijngevormd door de Gaversesteen

weg en een gedeelte van de Hundelgemsesteenweg ten noorden van de Plataan. 

Anders gezegd: zij bevonden zich ergens onder de hoogtelijn van lOm. Elke nederzetting lag 

steeds op een hoogte die zich in het landschap aftekende, en bij elke lag haar eigen kouter op 

een glooiend terrein. 

In tegenstelling daarmede bevonden zich nog twee oude hoven beneden die hoogtelijn, zelfs 

lager dan 9 m. Dit zijn de Stede ter Hagen en het Verlorenbroodhof. 

Beide lagen in of bij het Schelde-alluvium, de Stede ter Hagen op een donk van 8,30 m., het 

\'erlorenbroodhof op een glooiing van 9 tot 6 m. Beide waren steeds onderhevig aan overstro

mingen . Toch was het bij de Stede ter Hagen dat de benediktijnermonniken in de 7 e/8e eeuw 

de kerk bouwden. Het is bekend dat de kerken gebouwd werden nabij de belangrijke Gennaan

se nederzettingen zoals die bestonden toen de monniken hun missietochten ondernamen. 

Dit zou dus bewijzen dat de Stede ter Hagen een Frankische nederzetting was? 

De hoger gemaakte vaststelling dat de Franken hun nederzettingen realiseerden op hoogten 

boven de lOm. roept twijfels op. Het is immers niet ondenkbaar dat de Franken in deze beide 

geval1en reeds van vroeger bestaande hoven hebben overgenomen. Men weet dat voor de 
Romeinse tijd het waterpeil in onze rivieren aanzienlijk lager was en dat plaatsen die nadien 

regelmatig aan watersnood leden toen nog droog lagen. Het is daarom niet uitgesloten dat 

reeds in de préhistorische tijd in het vruchtbare Schelde-alluvium zich landbouwers gevestigd 

. hebben. 

Denken wij maar aan het nabij gelegen goed Olfue in Melle-Vogelhoek, Zwaanhoeklos nr. 7: 

ook dit hof lag beneden de lOm. Hoogtelijn. (Zie A. De Baets, Bijdragen tot de geschiedenis 
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van Melle. Melle, 1996, blz. 13 en 78). Het hof heeft haar préhistorische naam behouden 

hoewel het zonder twijfel ook door de Franken moet zijn overgenomen. 

Bovenstaande beschouwing over de Stede ter Hagen en het Verlorenbroodhof zijn niets meer 

dan een probleemstelling. Misschien dat vergelijkend onderzoek in andere gemeenten hierin 

klaarheid kan brengen. 

Legenda bij de kaart 

Basis: de samengestelde kaart in Landtboeck van .... Merelbeke, 1 782, uitgegeven door de 

V1aamse Vereniging voor Familiekunde, samensteller Vervust André, Melle 1996, 2 bdn. 

1. Huekelgem, nu hofstede Thienpont aan de Hoorndriesstraat 

Ibis De Zaal, hofstede A.Verhaegen,aan de Hoogstraat nr. 5. 

2. Cottem, nu Kasteel van Mevrouw de Cock. 

3. Uflere, Uftlar, nu Resselaar. 

4. Dijsegem, tijdelijk Jezuïetenverblijf, nu verdv.'enen 

5. Hukkelgem, nu tijdelijk gemeentehuis. 

6. Wassenkasteel, onlangs verkaveld: Pater Dafniaanstraat. 

7. Avenskouter-hof, Van Goethemstraat nr. 7 

8. Stede ter Hagen. 

9. \ ' erlorenbroodhof. 

EEN SPREEKWOORD, EEN WAAR WOORD 

Een goede huishouder moet zorgen voor vijf B's. 

Die vijf B's zijn: BROOD, BOTER, BIER, BRAND en BEURS. 
Er wordt soms gewaagd van maar vier B's, doch voegt daarbij, dat er, om aan de vier B's 

te kunnen voldoen, een vijfde B nodig is. De beurs met geld is zo klaarblijkelijk nodig, 
dat men meende, ze niet in het spreekwoord onvermeld te kunnen laten. 

Soms wordt de vijfde B in plaats van beurs, een BED. 
Er zijn zeker nqg meerdere B's te vinden waarvoor een goed huishouder moet zorgen. 
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Als DERDE deel betreffende BOMBARDEMENTEN van GENTBRUGGE en MEREL
BEKE zi .. in we zo vrij te putten uit het belangrijk werk van Prof. S. E\'RARD. 

BOMBARDEMENTEN VAN GENTBRUGGE en MERELBEKE 
door Prof. S. E\'RARD 

MERELBEKE - Herinneringen aan 1944 

Nu reeds een halve eeuw geleden brak de hel los over Merelbeke. En ongelooflijk hoe scherp 
sommige zaken van toen ons nog voor ogen staan, even duidelijk als de oorlogsgebeurtenissen 
van Mei '40. Misschien omdat het ons allen als jonge mensen diep trof en in het toen nog frisse 
geheugen sterk ingeprent bleef 
Eigenlijk waren er drie bombardementen : 
- zondagvoormiddag 5 september '43 
- maandagnacht 1 0 april '44 
- \\'oensdagnacht 10 mei '44 

De aanval van 10 april v"as veruit de moorddadigste. Die is ons dan ook sterkst bijgebleven. 
Zelf aan de (spoorn-"eg-) Arsenaal-Gentbrugge wonend en er dus van nabij betrokken, heb ik 
echter ook nog de getuigenis van verscheidene andere personen ingewonnen die het te Merel
beke en aanpalende gemeenten aan den lijve ondervonden of in have en goed meemaakten. 
Uiteraard heeft het boekje helemaal niets met letterkunde te maken. Het is als een bescheiden 
doch waarachtig document te beschouwen. \Ve wilden ermede vooral, na reeds zoveel jaren 
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stilte er omtrent, toch eens herinneren aan onze talrijke burgerslachtoffers. En helpen beklem
tonen dat oorlog steeds zinloos is, en niets oplost, integendeel, dat hij steeds fataal uitvalt voor 
de kleinen ("quand les grands se font la guerre, ce sont les petits qui meurent") en dat oorlog 
ook steeds oorlogsmisdaad inhoudt, van \velke kant het ook moge komen. 

l\'IERELBEKE STATION 

Dat Merelbeke-Station (gedeeltelijk ook op het grondgebied Melle en Gentbrugge liggend) als 
t\veede grootste vormingsstation van België, in de tweede Wereldoorlog (\vaarin het luchtwa
pen een zoveel grotere rol ging spelen dan in \~/O I) wel eens een zeer gevaarlijke onlgeving 
zou worden lag misschien wel in de lijn der verwachtingen. De bevolking heeft zich dit blijk
baar niet~ of onvoldoende gerealiseerd, laattijdjg~ of té laat. Blijkbaar nog niet na de eerste 
aanval van 5 september '43, maar pas ten volle na de catastrofe van 10 april '44: toen kon het 
ook maar moelijk anders, gezien de meeste huizen der omgeving vernield of onbewoonbaar 
geworden waren. Toen zagen de meeste overlevenden zich wel genoodzaakt elders onderdak 
te gaan zoeken, bij familie of ergens op de buiten, of uit schrik tenminste toch de nachten 
buiten de gevaarlijke doelwitzone te gaan doorbrengen (Dit legt dan ook uit waaronl het 
slachtoffersaantal van het derde bombardement, IOnlei' 44, lager was dan 10 april) 

Het is natuurlijk pas achteraf, na de oorlog, dat men over de juiste toedracht en gang van 
zaken meer te weten gekomen is. Zo blijkt er in het geallieerde kamp o.a. door ene zekere 
David Zuckerman een zgn . ' ''Transportation-Plan'' te zijn opgesteld gev~'orden . Dit om door het 
vernietigen van een tachtigtal belangrijke spoorwegstations in Noord-West Europa, de aanvoer 
van Duitse versterkingen bij de (toen nakende) invasie van Norn1andië te be1etten ( een invasie 
die de Duitsers steeds Noordelijker - ter hoogte van het Nauvv van Kales - blijken te hebben - ~ . 
vemacht). Een belangrijk rangeerstation voor goederen als Merelbeke zal dus wel op de lijst 
van het Plan Zuckerman hebben gestaan (Cfr. R.Bailey : De luchtoorlog in Europa) . 

5 SEPTE~1BER '43 

, . 
.. "-., ... ..,.--. 

- . 
. . 

.. ~ .. ... ' .,. 
,.. . 

Grafzerk van Broeder Arbon. (Foto C. De Schepper) 

Het eerste bombardement 
greep dus plaats bij klare dag, 
op zondagvoormiddag 5 sep
tember '43:- het moet bij 10 
uur gevveest zijn, doch het 
duurde slechts kort . De men
sen werden erdoor verrast, ik 
herinner mij nog goed dat \~/e 
op straat stonden te kijken en 
erover veIVIonderd waren dat 
de opduikende vliegtuigen zo 
(betrekkelijk) laag vlogen. Zo 
laag in alle geval dat ",Te vrij 
duidelijk alles konden onder~ 
scheiden. We realiseerden ons 
pas wat er gaande was, toen 
we de eerste projectielen za

gen lossen. Er heeft discussie geweest, of het luchtalarm wel op tijd is gegeven geweest, voor 
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zover ik me herinner bliezen de sirenes pas toen de eerste bommen reeds vielen. Nu was het 
ook wel zo dat in laatste oorlogsjaren (43-44) zo dikwijls alarm voorkwam (meestal dan 
\\'egens naar Duitsland overvliegende formatie's) dat de bevolking er niet veel aandacht aan 
schonk. Op sommige dagen zou men ook bijna niets anders moeten doen hebben dan over en 
"veer lopen naar openbare schuilkelders. Zo kon er bv., vooral naar het einde van de oorlog 
toe, in het spoorweg-Arsenaal van Gentbrugge bijna niet meer gewerkt worden. Het personeel 
kwam telkens (grotendeels op klom-
pen) doorheen de straat, op weg naar 
het open vetd, en waren soms nog niet 
heJenlaal terug aan de werkplaats of er 
werd al weer alarm geblazen. 
Dat anderzijds soms pas laattijdig - of 
te laat - de sirenen loeiden, kan ook 
gelegen hebben aan het feit dat het een 
klassieke methode geworden was, 
door plotse koersveranderingen van de 
aanvallende vliegtuigen de luchtalar
minstallaties te misleiden (zodat dan 
reeds meer dan eens reeds bommen op 
een stad vie1en vooraleer goed en ~'e) 

alarm was k~nnen gegeven worden). 
Pas na de oorlog hebben \\Te vernomen 
dat het die Se septe111ber 0111 Anlerika
nen ging die in het Engelse Essex ge
stationeerd lagen. \\'el een honderdtal 

~ 

vliegtuigen zouden erbij betrokken 
gc\veest zijn. Het bombardenlcnt \vas 
\vaarschijnJijk vooral bedoeld voor het 
goederenstation van l\'1erelbeke, de Grafzerk van François \'an Loo (12j.) de dood kent gee'l leeftijd. 

herstellingswerkplaats ".AusenaaI'"I te 
Gentbrugge-Zuid, en het zgn. Houtlager bij het station van Gentbrugge-Noord. 
In dt: kapel van St .-Antonius ~:as de hoogmis juist beëindigd, de mensen kVv'anlen buiten en 
daar zijn dan in de Louis Van Houttestraat heel wat slachtoffers gevallen . In de \ logelhoek
straat en Nachtegaalstraat vielen bommen .. zowel als in de Jozef Vervaenestraat .. Walstraat en - . . 

Vredestraat. Die zondagvoortniddag \lIaren er over de honderd doden en honderden gelnllet-
sten, ~'aarvan een tachtigtal ZVJaar. Ik herinner me dat er 's nanliddags door koortsig zoekende 
vrijwilligers een meisje van onder het puin in de \fan Houttestraat werd gehaald, het verbrande 
kind schreide niet, maar huilde als een dier. Zoiets verQeet men nooit meer. ....., 

De buurt van de Gentbrugse St.-Antoniusparochie was zwaar getroffen, de kapel zelf en het 
huis van de Broeder Maristen lag grotendeels in puin, een paar schoolklassen plat, verscheide
ne huizen (ook aan de Oude Brusselseweg o.a.) volledig in puin. Maar het ergst was uiteraard 
het verlies aan mensenlevens. De parochie telde 35 slachtoffers, waaronder verscheidene 
kinderen en een (nog heel jonge) broeder. 
Op donderdag 9 september had de gezamenlijke uitvaart, voor ongeveer de helft der slachtof
fers, plaats in de Gentse St.-Baafskathedraal, waar een rouwkapel aan de hoofdingang was 
opgericht. Omtrent ]Ou30 kwamen uit drie richtingen (Bijloke, Militair Hospitaal, St.-Jozefs
kliniek) twintig lijkwagens en een grote in het zwart beklede vrachtwagen (38 kisten bevonden 
zich op de lijk\vagen) waaronder heel wat door paarden getrokken open platte karren, 7 lijken 
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werden door de vrachtauto vervoerd. Elf kisten ~'erden dan naar het hoogkoor binnengedra
gen, de 34 andere bleven bij de ingang op het St.-Baafsplein opgesteld. Na een plechtige 
concelebratiemis werden absouten gezongen door Mgr. Coppieters. Behalve het luiden van de 
klokken had Inen alweer sirenegeloei van luchtaJarm te horen gekregen. 
Om 11 u45 zette de indruk"vekkende stoet van 21 dodenwagens zich in bew"eging, voorafge
gaan van bloemendragende "kulders'" (weesjongens), schoolkinderen, stadspersoneel, etc .~ 

G~zam~nlijk~ u{tlJGart d~r slachtoff~rs op 8 seplC!mber 1943. Beeld van de Îtzgetoge'2 massa langs de Fri:re Orba,tlaan naar 
/)(!/ kl?rkho/ van ~e7J/bn~gge. (Foto). l'eroiest) 

naast gouverneur en burgenleester VJas ook schepen Cnudde aanwezig. Na eerst Limburg
straat, Vlaanderenstraat, Graaf van Vlaanderenplein, Frère Orbanlaan, St.-Lievensbrug; 
Euuermontstraal te hebben !:!evolud splitste de rouvvstoel zich aan het \looruittJanusplein bb '-' 0' ~ '-' 

(kerkplein van Ledeberg). Het eerste en grootste deel trok dan over de Langestraat, Dries-
straat .. !\101enstraat .. Frederic BurvenÎchstraat en Gestichtstraat naar het Gentbrugse kerkhof . . ~ 

(C enter). Het t\veede deel (slechts enkele \vagens omvattend) bereikte langs Kerkstraat , 
Botermarkt en Hundelgemsesteen\\'eg de Ledebergse begraafPlaats. Op het kerkhof van 
Gentbrugge sprak de Gentse burgemeester, te Ledeberg schepen De Wilde. 
De plechtigheden duurden tot in de namiddag. In de plaatselijke dagbladen van diezelfde 
donderdag (zoals De Gentenaar en De Landwacht) stond dat er "vermoedelijk 105 doden" 
waren en dat er nog 38 personen levend van onder het puin waren gehaald. 
Er werd ook een eerste alfabetische lijst van slachtoffers gepubliceerd, waarvan de eerste 
Broeder Albon (Frans Van Hulle) was en de laatste "een onbekende vrouw". 
Ten slotte werd vermeld dat de Oberfeldkommandant van Gent (die onder het Belfort zetelde) 
honderdduizend frank schonk voor de geteisterden. 's \lrijdag verscheen er nog een aanvulIen~ 
de slachtofferslijst, \\1aarin o.a. "Onbekende vrouw, ongeveer 50 jaar (niet te herkennen)". 

(wordt vervolgd) 
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SEPTEMBER 1967 -ACADEMISCHE ZITTING 

TER GELEGENHEID VAN DE ONTHULLING VAN 

DE EMIEL HULLEBROECK-GEDENKSTEEN 
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De inhuldiging van de gedenksteen (hoek Braetnkasteelstraat en Ennel Verhaerenlaan) door Burgenleester 
VERHAEST(rechts) en de Voorzitter VAB Jozef Van Overstraeten, met in het nudden het bevallige TiDcke. 
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Bijdrage tot de geschiedenis van de parochie Balegem 
(l'en'olg nr 98 ,'an het tijdscbrift) 

De kruisweg 

De kruisweg is een beeldengroep in twaalf statiën. Op 27.08.1865 werd de kruisweg 
ingezegend . De kruisweg kwam er dankzij de gift van een priester uit Balegem: 
EH Baeyens, 

Gedenksteen 

Na de eerste wereldoorlog werd ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke slachtoffers 
in 1919 achteraan de kerk een gedenksteen geplaatst . De steen werd vervaardigd dOOf de 
ttrrna P. De Clerq Nevejaens uit Gent. 

De klok 

De luid klok is een geschenk van broeder recollet Joannes Carolus Verstraten, In 1836 
schonk hij 3174,6 fr aan de kerk van Balegem waarmee de kosten voor het gieten van een 
nieuwe klok gedekt werden. 
De klok werd gegoten door Andreas Ludovicus van Aerschot Van Der Gheijn uit Leuven , 
In 1836 werd zij gewijd en in het doopregister van de parochie ingeschreven onder de naanl 
"Seraphinus Franciscus Martinus", Peter en meter waren , de toentnalige burgemeester 
GuilJemus \Jan der Heyden en diens zuster Johanna Maria. 
Begin februari 1838 ~7erd de klokkenluider geïnstalleerd zodat wij kunnen aannetnen dat kort 
nadien de nieuwe klok voor het eerst werd geluid. 

Vaandels 

Het vaandel van St . Franciscus 1874 
O.L.-Vrouw 1872 
H. Martinus 1900 
St. Agnes 1 907 

Heilige vaten en zilverwerk 

Remonstrants 1879 2 tinnen schenkborden 
Processiekruis 1879 1 tinnen bord 
Ciborie ]890 2 tinnen ampullen 
Gotische kelk 1811 
Miskelk 1935 
Miskelk 1953 
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De pilaarheiligen 

De beelden getuigen elk voor zichzelf van de volks devotie op de parochie. 

Wij hebben ze in drie groepen ingedeeld: 
1. Broederschappen 
2. Beschermheiligen 
3. Patroonheilige 

1. De broederschappen 

We kunnen de broederschappen in de nieuwe tijd het best omschrijven als een louter 
godsdienstige vereniging die instaat voor alle katholieke gelovigen, ongeacht hun 
professionele of maatschappelijke hoedanigheid. Zij is toegewijd aan de Heilige 
Drievuldigheid of aan één van de Goddelijke personen, aan Onze Lieve Vrouw, aan een 
bepaalde heilige, een sacrament, een relikwie, een christelijk mysterie, een kerkelijke feestdag 
of een bepaald godvruchtig werk. 

Zij dient bovendien canoniek ingesteld te zijn in een kerk, een kapel of openbaar bedehuis 
waarbij men zowel het eigen zielenheil als de bevordering van de publieke eredienst op het 
oog heeft . -
De verering van de personen of de andere hoedanigheid waaraan ze is toegewijd komt 
ge\\toonlijk slechts op de tweede plaats. 

Een aantal stonden enkel open voor mannen. Andere verplichten hun leden bij de intrede een 
bepaalde geldsom afte staan, waardoor minder gegoeden niet in aanmerking kwamen. In 
andere conferieen speelde de waardigheid een niet te onderschatten rol. 
In een broederschap als die van het H. sacrament, die het A11erheiligste in processies 
vergezelde, zal Jan met de pet wel niet de vooraanstaande figuur zijn geweest. 

De canonieke instelling van de broederschap gebeurde in regel door de bisschop, die ook 
visitatie recht had, de statuten goedkeurde en zijn placet uitsprak voor alle, zelfs pauselijke 
bullen. 

Broederschappen met betrekking tot God 

Broederschap van het H. Sacrament. 

De grote bloei van de Sacraments broederschappen dateert voornamelijk uit de 15e en 16e 
eeuw. Onder impuls van het Concilie van Trente zouden ook vele 17e eeuws bisschoppen 
bijzondere belangstelling hebben gehad voor de Sacramenten devotie. 
Het broederschap was een keurkorps van gegoede en vooraanstaande burgers uit het dorp. 
Van hen werd verwacht dat zij het Heilig Sacrament met de allerhoogste waardigheid zouden 

begeleiden. 
Sinds wanneer zij te Balegem werd opgericht is ons niet bekend. 
Tijdens het octaaf van het Allerheiligste sacrament, was er om 8 uur 's avonds lof en op 
zondag trok de sacramenten processie uit. (1869) 
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Op de feestdag van de H. Martinus namen de leden van de conferie plaats in het priesterkoor. 
Die dag was het sacrament uitgestald en kwamen de leden elk hun uur bidden. De uren 
werden in het kerkportaal uitgehangen (1945) 

Op Witte Donderdag werd het sacrament naar het hofje gedragen. (het altaar van Onze 
Lieve Vrouw werd daartoe ingericht) De leden werden uitgenodigd het Allerheiligste met 
brandende flambeeuwen te vergezellen. ( 1936). Tijdens heel wat plechtigheden was de 
aanwezigheid van de leden vereist, Het belangrijkste waren de processies waar ze naast de 
paviljoen dragers en flambeeuw dragers het H. sacrament vergezelden. (1958) 

De leden waren uitsluitend mannen van goede afkomst waarop niet ontbraken: de leden van 
de kerkfabriek, gemeentelijke overheden en de plaatselijke onderwijzers. 
Met het verdwijnen van de processies verdween ook de conferie. 

De gelovige zielen 

Reeds van bij het begin van de 14e eeuw bestonden er genootschappen of gebedsverenigingen 
waarvan het de bedoeling was te bidden tot lafenis van de zielen der afgestorvene. 
In de 1ge eeuw was het op de parochie geen echte organisatie daar alle leden van de parochie 
er deel van uit maakten. Om de diensten te bekostigen werden er jaarlijkse omhalingen 
gedaan in de kerk. Op Allerheiligen werd een solemelemis gecelebreerd. 
In 1868 was er een eerste H. mis om 6 uur voor de gelovige zielen. Om 6 uur sermoen en om 
9 uur solemele dienst. Men recommandeert de schaal der gelovige zielen. Op die dag was er 
een 
volle aflaat te verdienen door hen die de kerk bezochten. 

De rozenkrans. 

Elke eerste zondag van de maand was er voor de leden een volle aflaat te verdienen (1869) 
In 1913 werd het opnieuw plechtig ingericht door EH Dominicus Pril . 

Het Apostolaat des Gebeds was een communie bond die op 11 . 11. 1922 werd opgericht en 
op 23 .08 .1936 een nieuwe start kreeg door pater Verheyle. Er waren toen 660 leden. 

Broederschap met betrekking tot Onze-Lieve-Vrouw 

De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw is een zeer oude Vlaamse traditie. 
In 1869 werd de H. olie in processie plechtig ingehaald. De pastoor nodigde de parochianen 
uit tot een bijzondere devotie aan Onze-Lieve-Vrouw. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw met 
een nieuwe mantel kleed en voile werd toen meegedragen. De dragers werden verzocht hun 
beste processie kleren aan te trekken. Op O.L.V.-ontvangenis was er generale communie 
voor de congreganisten. 
Tijdens de maand mei van 1872 werden in alle kerkelijke diensten omhalingen georganiseerd 
voor de aankoop van een schone nieuwe standaard van Onze-Lieve-Vrouw. 
Op sacramentsdag van hetzelfde jaar werd tussen de vespers en het lof met de standaard en 
met beelden in processie door de straten van het dorp rond gegaan. 
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In 1892 werd voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw een Mariabeeld aangekocht. 

Op 8.12.1899 feestdag van O.L. V.-ontvangenis werd de nieuw geklede Lieve-Vrouw 
ingezegend. Het kleed was een geschenk van Bertha Thienpont, echtgenote van Basilius 
Wallez. 
De mantel werd geschonken door de "Lieve-Vrouw- meiden, de congreganisten en enige 
weldoeners van de parochie. 
Op 15.08. 1 940 werd een goud geborduurd kleed aangekocht bij de zusters van het erombeen 
te Gent. Het geld hiervoor werd tijdens de meimaand collectie ingezameld. 
De parochie bezit eveneens een relikwie van Onze-Lieve-Vrouw (1935) 

Broederschappen met betrekking tot andere heiligen 

H. Jozef 

De devotie tot de H. Jozef te Balegem gaat terug tot het midden van de 17e eeuw 
In 1665 werd een broederschap ingesteld waarvan een aantal belangrijke personaliteiten als 
Karel Philip de Rodaan lid waren. 
In 1722 ontving de parochie van paus Innocentius VIII de relikwie van de H. Jozef. 
"ad lJerpelualn Dei gloram (fot h/~ivende eer van (;od) W~i hevelen de verering van de 
H. Reli~'ie van SI. }oze.f aan vanaf de 1 e ve.~pe,.s lot de avond van hel feest van St. Jozef en 
dil alle jaren. JflU verlenen een volle C!flaal na een berouwvolle IrnJ~itscheldil1g van zonden 
door (Jod aan alle hroeders en zusters, na biecht en conlnll111ie. Wij bevelen gebed tot God 
aall op voor.\]Jraak van St. Jo:e.f (;egeven te Rome hU de H. Maria I)e Meerdere onder het 
zegel \'all vis. 25.09.1 722. ,. 

Dp verzoek van Petrus Franciscus Magerman pastoor te Balegem werd het broederschap van 
de H. Jozef volgens het canoniek recht opnieuw ingericht. 
Het stond open voor zowel mannen als vrouwen. De leden konden aflaten verdienen op de 
volgende feestdagen : de besnijdenis, D.L.H. Hemelvaart, de feestdag van de H. Martinus en 
op de zondag voor het feest van de Aartsengel Michael. 
De leden hadden tot taak goede werken te doen: armen te ondersteunen, vijanden met elkaar 
te verzoenen, mensen op de goede weg te brengen en hen Gods geboden aan te leren. Voor 
elk van deze goede daden waren 60 dagen aflaat te verdienen . 

In de kerk beschikten zij over een eigen gebedsruimte, waar op de vermelde feestdagen kon 
gebeden worden vanaf de eerste vespers tot zonsondergang. Zij deden dit tot verering van 
onze moeder de H. Kerk, de eenheid onder de christenen en de uitroeiing van de ketters. 

Op de eerste dag van het lidmaatschap ging men berouwvol biechten. Tijdens de eucharistie 
ontving men de H. communie en werd de naam van Jezus devoot aanroepen. 

Alle leden waren aanwezig in de processies en op de uitvaart van hun overleden 
medebroeders die zij vergezelden tot aan het graf. 

Bij de bouw van de nieuwe kerk werd het altaar rechts aan de H. Jozef toegewijd. 
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In 1872 werd hij als tweede patroon van de parochie gevierd. 
Tot midden de 1ge eeuw werd de feestdag van de heilige met enige luister gevierd. 
Er was de vroegmis om 6.30 en de hoogmis om 8.30 u met in de namiddag het lof. Vaak 
gebeurde het dat een gastpredikant werd uitgenodigd zoals in 1867 het geval was met EH 
Van Den Bossche, directeur van het "gesticht" te Zottegem. In 1892 werd een nieuw beeld 
van de heilige boven het altaar geplaatst. 
De conferie bleef bestaan tot begin 1900. Op 10 juni stapten de leden mee op in de processie 
bij de inhuldiging van de nieuwe St. Martinus standaard. 

Toen in 1852 de zusters van het erombeen zich te Balegem vestigden hadden zij De Heilige 
Jozef als patroon. Zo was het in 1930 gebruikelijk dat de gelovigen op de feestdag van de H . 
Jozef een volle aflaat konden verdienen. Tijdens de maand maart werd na de mis viering de 
litanie van de H. Jozef gebeden. 
Na de tweede wereldoorlog nam de devotie tot de heilige sterk af. Vernlelden wij toch nog 
dat bij de oprichting van de chiro in 1953 De H. Jozef tot patroon werd gekozen. Met de 
relikwie van de heilige werd gezegend tegen dromen en hoofdpijn op 19 maart van datzelfde 
. 
Jaar. 

Het Genootschap van Franciscus-Xaverius 

Het was een genootschap uitsluitend voor mannen dat door bisschop Bracq in 1873 te 
Balegem opgericht. 
Hiermee beoogde de bisschop een dam te kunnen opwerpen tegen de zedeloosheid, de 
godsdienstige onwetendheid en de 10sbandigheid bij de arbeidersklasse ~ 

Volgens de bisschop waren dat de oorzaken van de grote el1ende waarin de arbeidersklasse 
van toen verzeild was geraakt . 
Wij kunnen hier spreken van een pre-syndicale organisatie die zich vooral tot de arbeiders 
richtte. 
Bij de oprichting had het zijn eigen vaandel en dat bij elke publieke optocht werd mee
gedragen. Het stond symbool voor de anti-socialistische beweging uit die tijd . 
In 1874 wed door pater Van Der Stappen het beeld van de heilige plechtig ingezegend . 
De "Ciezen" ,zo werden zij ook al eens genoemd, kenden in ons bisdom een ongelooflijk 
succes Tijdens de processies waren de leden herkenbaar aan de medaille die zij bij die 
gelegenheid droegen. In 1874 had de grote processie naar Bottelare plaats .De leden van het 
genootschap \\'erden uitgenodigd hun medaille op te spelden en met hun vaandel mee op te 
stappen in de processie. 

In ] 909 werd het genootschap opnieuw opgericht door EH Bergmans. 
Uit de parochie lieten zich 134 mannen inschrijven. Theofiel De Noytte werd hun voorzitter. 
De andere bestuursleden waren G. Boone pastoor, Norbert Van Dunne advocaat en TheofieI 
Ancieau onderpastoor. Raadsleden waren Vital Van De Sype en Richard Verhaegen. 
In 1913 werd ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan een retraite gepredikt. 
Met de relikwie van de heilige werd gezegend op 3.12 . 
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Het genootschap van de H. Franciscus Salis 

Het werd eveneens door Bisschop Bracq in het leven geroepen. Dit genootschap werd quasi 
verplicht door de bisschop .De gelovigen van de parochie werden door een band van gebed 
en aalmoes rond hun herder verenigd in een strijd tot het behoud van het geloof. Onder zijn 

episcopaat zal de katholiek niet alleen geen slechte kranten lezen, geen toneelopvoeringen 
bijwonen en onkerkelijke verenigingen vluchten. Vanaf 1879 zal ten gevolge van de 
schoolstrijd de katholiek zijn kinderen naar de katholieke school sturen. 
Iedere gelovige diende minstens 60c. te betalen en dagelijks de vereiste gebeden te bidden 
o.a. het schietgebed: r;r; H. Franciscus van Sales bid voor ons". 

In 1868 ging de schaal rond in de kerk en werd er in de parochie rondgegaan om zich te laten 
inschrijven r;r; dil alles volgens hevel van z~il1 hoogweerdigen hisschop". In 1870 werden 
de parochianen als volgt aangesproken: " men recommandeert de parochianen van met de 
zelfde Over en/ie.fde hun gifte te willen geven om de noodwendigheden van ons hisdom te 
voorzien gelijk den bisschop aan al zijn diocesanen dit verzoekt ". 
Dit genootschap kende een kort bestaan en had hoofdzakelijk tot doel het nodige kapitaal bij 
elkaar te brengen ter ondersteuning van het onderwij s. 

Conferie St. Pieterspenning 

De Conferie werd te Gent op 23 .10.1859 door de leden van het Vincentiusgenootschap 
opgericht . Het werk bestond in alle parochies van ons bisdom. Nagenoeg alle leden van de 
parochie waren ingeschreven . Het lidgeld werd door de pastoor ten huize afgehaald en was 
bestemd voor de Paus. De leden verbonden er zich toe dagelijks een Onze Vader, een Wees
gegroet en het "symbolum des geloofs" te bidden. Drie keer in het jaar konden de leden onder 
de gewone voorwaarden een volle aflaat verdienen. 

De Johannes Berchmanszonen 

Johannes 8erchmans is een Vlaamse heilige. Hij werd te Diest geboren op 12.03 .1599 was 
Jezuïet te Antwerpen en stierf te Rome op 13 .08 . 1621 . 
Hij werd door Leo XIII heilig verklaard . Jan Berchmans werd de patroon van de studerende 
jeugd, en vanzelfsprekend patroon van de Vlaamse jeugd. 
In 1898 werd te Balegem het genootschap dat zijn naam draagt ingesteld . 

Op 11.11.1909 werd het broederschap door E.P. Berchmans opnieuw plechtig ingesteld . Er 
lieten zich 155 jonge mannen inschrijven. Hun voorzitter was N orbert Van Durme en 
bestuurder werd de onderpastoor EH Theofiel Ancieau. De pastoor sprak bij deze 
gelegenheid de volgende wens uit"mochten deze genootschappen bloeien en strekken tot 
glorie van God en zijn H. Kerk tot zaligheid der zielen en bekeuring der zondaars en tot 
geluk van het Balegemse volk ". 
De uiteindelijke bedoeling van deze organisatie was de jeugd te beschermen een dam te 
werpen tegen het gezelschapsleven dàt zich buiten de clericale controle ontwikkelde. 
In 1913 vierden zij hun IS-jarig bestaan Op 26.11 werd met de relikwie gezegend ter 
bescherming van de jeugd. 
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Het H. Agnes-genootschap 

Het werd in 1910 gesticht als vrouwelijke tegenpool van het St. Berchmans-genootschap. 
Hun standaard is bewaard gebleven. Het beeld dat in 1910 door De Beule uit Gent 
vervaardigd werd is niet meer in de kerk aanwezig. De leden van de congregatie kwamen na 
het lof regelmatig samen. Dit was onder meer zo nog het geval in 1952. In de kerk wordt een 
relikwie bewaard en waar mee gezegend werd op 21 januari .. 

2. De beschermheiligen 

De devotie tot deze heiligen gaat vaak ver terug in de geschiedenis. Zij werden aanroepen op 
ogenblikken dat de nood het hoogst was en de wanhoop nabij. 
Hun hoop en vertrouwen putten de parochianen uit hun volksgeloof. Hierbij werden zij vaak 
geholpen door de donderpreken van de pastoor die niet zelden het onheil, dat zijn 
parochianen overkwam, toeschreef aan het losbandig en ongelovig leven. 

De H. Nicolaas Tolentun 

Het beeld werd in 1907 aangekocht. 
Nicolaas T oJentun is een pestheilige die aanroepen wordt tegen de bekoringen en handelingen 
des duivels. 
Gewijd brood werd te eten gegeven aan het vee dat aan de ziekte leed of bedreigd werd door 
de pest. In de kerk is ook een relikwie waarmee op 10 september werd gezegend 
De heilige was een kloosterling die de strenge regel van de orde van de H. Augustinus 
aankleefde. 

De H. Adrianus 

Adrianus was in Vlaanderen een zeer populaire heilige en daarbij ook nog een pestheilige . 
Het beeld werd aangekocht in 1866 . Op zijn feestdag, 8 . september, wordt hij door de 
volks mens aanroepen tegen allerlei menselijke zieken waaronder cholera. Op die dag werd 
ook gezegend met de relikwie van de heilige. Uit onderzoek blijkt dat onze parochie vrij goed 
gespaard bleef van dergelijke epidemieën . 

De H. Godelieve 

Het beeld werd in 1907 aangekocht. 
Het is een Vlaamse heilige die de marteldood stierf in 1070 te Giste!. 
De heilige werd aanroepen tegen keelpijn en oogziekten. Met haar relikwie werd gezegend 
op 6 juni . 

De H. Colleta 

Colleta is een Frans-Vlaamse heilige. Zij werd op 13.01.1381 te Corbie in Frankrijk geboren 
en overleed te Gent in 1477 . 

. Haar verdienste was de redding van honderd doodgeboren kinderen tot leven te hebben 
geroepen om hen te laten dopen. 
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Zij wordt vooral aanroepen door de aanstaande moeders. 

Wanneer het beeld in de kerk werd geplaatst is niet duidelijk. Mogelijks verwijst dit naar de 
periode waarin Delebecque bisschop van Gent was (1838- I 864). 
Midden van vorige eeuw kende Vlaanderen een groot kindersterfte. Het verontrustte de 
bisschop dat zoveel kinderen werden begraven vooraleer zij gedoopt waren. Zo stuurde hij in 
1856 richtlijnen rond waar in detail de methodes werden uiteengezet die dienden toegepast te 
worden om een pasgeborene kost wat kost te dopen. 

De H. Antanius van Padua 

Het beeld dateert uit 1873 en de heilige wordt aanroepen om het terug vinden van verJoren 
voorwerpen. Antonius werd te Lissabon geboren en was minderbroeder waaraan het kind 
Jezus verscheen. Hij overleed in 1231 . Op 13 juni werd met de relikwie van de heilige 
gezegend. 

H. Rita 
De heilige wordt aanroepen in hopeloze situaties. 
Het beeld werd in 1945 aan de kerk geschonken door Raymond Op De Cam om tegemoet te 
komen aan een belofte die gedaan wei d door zijn zwaar zieke vrouw. 

3 Patroonheiligen 

De H. 8arbara 
Het beeld werd in 1907 aangekocht en met haar relikwie werd gezegend op 4 december. 
De devotie tot deze heilige gaat terug tot de 10e eeuw toen haar relieken naar de St. 
Baafsabdij overgebracht werden . De legende verhaalt dat door toedoen van haar vader zij de 
marteldood stierf waarna hij zelf door hemels vuur stierf 
Zij is de patrones van de mijnwerkers. 

De H. Anna 
Wanneer het beeld in de kerk werd geplaatst is niet bekend, maar men vermoed ook ergens 
aan het begin van deze eeuw. De moeder van Onze-Lieve-Vrouw kent een bijzondere 
verering in de kerk van Bottelare . 
Zij is de patrones van menig ambachtsman, onder meer van de kleermaker, borduurders en 
naaisters. Ten tijde dat Vlaanderen zich redde door het kantwerk en spelden makers werd zij 
door de beoefenaars van dit beroep plechtig gevierd . 

Het beeld in de kerk van Balegem verwijst onder meer naar het midden van de 1ge eeuw toen 
hier op de gemeente het kantwerken druk werd beoefend . Met haar relikwie werd gezegend 
op 26 juli en op Pinksteren 

De H. G.G. Majella 
Hij is de patroonheilige van de missiezendelingen 

Majella is een Italiaanse heilige geboren op 23 .04.1720 en overleed te Lucano op 16.10.1755 
Hij was leken broeder bij de redemptoristen en werd in 1904 heilig verklaard. 
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ECHO'S uit het LAND van RODE 

«We hopen toch op een gesigneerd 
bedankkaartje van de Koningin» 
GENTBRUGGE 

Toen Erwin De Rijcke als 
schilder in het Koninklijk 
Paleis in Laken aan de 
slag was, groeide zijn liefde 
voor het koningshuis. «Ik 
heb Boudewijn in jeans
broek gezien», berinnert 
hij zich. Maar niet alleen 
Boudewij n dragen hij en 
zijD vrouw Maria Vermeire 
diep in het hart. «Koningin 
Paola is zeer vriendelij ken 
bindt zich niet strikt aan 
het protocol. 

Maria (52) moet zo'n tien 
jaar oud geweest zijn toen de 
verzamelwoede toesloeg. 
«Ik verzamelde toen al arti
kels uit boeken en tijdschrif
ten. Pas later begon ik foto's 
te sparen.» Veel later 
trouwde ze met Ern'in en 
raakte de verzameling in het 
slop. En\'in, schilder \'an be
roep, \,llerd in 1980 plots 
door zijn Gentse \verkgever 
naar het Koninklijk Paleis 
gestuurd. «Ik geloofde hem 
,liet toen hij het vertelde», 
~'eet Maria nog. Ze \liaS zelfs 
een beetje jaloers. «Tijdens 
het schilden . ..,erk k\\'am 
Fabiola bijna iedere dag kij
ken. Ook Paola k\vam regel
matig kijken. Ze \vas ~erg 
vriendelijk», vertelt Envin. 

ElWin geeft grif toe dat hij in 
het paleis vanalles geprobeerd 
heeft om van deze unieke gele
genheid gebruik te maken bin
nen te glippen waar dat niet 
mocht. «Helaas, de veiligheids
maatregelen waren overweldi
gend. Met het excuus Ik zoek 
het toilet» kwam ik niet ver · 
grapt Envin. ' 

Het koppel schrijft ook brie .. 
ven naar Albert en Paola. Fier 
tonen ze de correspondentie 
met het vorstenhuis. «We kre
gen een kaartje van Paola als 
bedankje voor onze wensen 

.. ~( ... 
";rr. 

op haar vijftigste verjaardag. 
Toen was ze nog prinses. 
Onze ' grootste we ns is een 
gesigneerd bedankkaartje te 
krijgen in haar functie van 
koningin.» 

Misschien leest de vorstin 
deze oproep '1 - RSG 

Het Laatste Nieuws 

.' ." ..... / . ,,' 
P· ~ ... ~ . . 

' . '1 

.. - .. -- --

Maria en Erwln poseren trots tussen hun uitgebreide fotocollectie. FOIo;\[i.r 

\\'IE KAN ONS HELPEN .... 

- De \\rijk MOSKOU te Gentbrugge is ov·er bekend en velen weten dat de naam 
afkomstig is van rond de jaren 1815. De periode na de Slag van Waterloo zouden op 
deze plaats Kozakken gelegerd geweest zijn. 
\\' e hadden echter graag meer geweten over het verblijf \.ran deze Kozakken. 

- Tevens te Gentbrugge kennen we de STEENBEKESTRAAT, wie kan ons 'lertellen 
van waar de naam STEENBEKE afkomstig is ? 

Steeds \velkoln bij : Voorzitter Roger De Vocht 230.56.01 of Secretaris Wenler Callebout 230.34.58 
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Uniek projekt op stapel 

Romaanse do 
uit de muur v 
van Moortsele 

Oe ~erecllf>ereerde }"OI1I(UII1Se doopronr \'(111 Soigllies. 

-- , 

)" 

. ,;-+. 

Broksruk van de oude doopvollt il1 de nlliur val1 de kerk \'(111 A1oorrsele. 
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Vorig jaar maakte de "romaanse architectuurgids" van 
De Beiaard voor het eerst melding van de brokstukken 
van - naar we vermoeden - de oude Romaanse doop
vont in de muur van de kerk van Moortsele. Omdat som
mige specialisten hieraan nog twijfe.le~ lanceert het 
weekblad De Beiaard samen met Marnlxnng Sotteghe~ 
het project om deze brokstukken door archeologen Uit 

de muur te laten halen en deze doopvont terug samen 
te stellen. In dit verband bestaat immers een niet onbe
langrijk precedent, want twee jaar teru~ vO,nd (met suc-
ces) een analoge operatie .pla.ats te. ~olgnles: .. 
We bekijken de vanst te SOlgnles (ZllIlk) van .?lchtbIJ, en 
polsten omtrent dit idee alle betrokken partiJen. 

De Doopvont 
van Moortsele 
Mogelijks staat op de voorma
lige doopvont van de kerk van 
Moortsele. die in de 13e eeuw 
onderaan in de muur van het 
vroeg-gotische zuidertransept 
van de kerk werd ingemetseld, 
eenzelfde thematiek afgebeeld. 
Aangezien de vont in ver5ch~i
dene stukken was gebroken Zit
ten deze over de muur ver
spreid. In de gleuven van de 
bas-reliëfs, met het leeuwen
motief, steken nog de restan
ten van de eeuwenoude kal
klagen. Door de ver~oedelijke 
verhoging van het niveau van 
het kerkhof in de loop der eeu
wen is het niet uitgesloten dat 
nog een aantal stukken zi~h in 
de plint onder het maaiveld 
bevinden. 

Betekenis 
Een verklaring voor de vraag 
waarom zowel te Soignies als 
te Moortsele de gebroken doop
vont in de muur werd gemetseld 
ligt voor de hand. Een doop
vont was en bleef een gewijd 
stuk. Zelfs indien het geen 
enkele functie meer had en 
door een nieuw exemplaar was 
vervangen, mocht de vont vol
gens de kerkelijke onderrich
tingen niet worden vernietigd. 
Daarom werden de brokstuk
ken bij de eerstvolgende ver
bouwingswerken in de muur 
van de kerk verwerkt. 

DE BEIAARD 
22/8/9i 

Henna" Francells \'(IIJ Mam;xrillR Sotte/?hem. 

De doopvont van 
Moortsele weldra uit 
de muur gehaald? 
De Beiaard lanceert i n samen .. 
werking met Marnixring Sotte
ghem het idee om de brok
stukken van de doopvont van 
Moortsele ... wat voor Zuid-Oost
Vlaanderen een unieke vondst 
is - uit de muur te halen en deze 
te reconstrueren. Daartoe wer
den de voorbije weken alle 
betrokken partijen gepolst. De 
reacties waren unaniem posi
tief. 
Pastoor De Baere van Moort
sele, toonde zich dadelijk be
reid om aan het initiatief mee 
te werken. "Ik ben sinds vele 
jaren sterk in cultuur geïnte
resseerd, en dit zou inderdaad 
een belangrijke meerwaarde 
betekenen", aldus de pastoor. 
De Marnixring Sottegehem, die 
de Zuid-Oostvlaamse architec ... 
tuurgids in boekvorm uitgeeft, 
schaarde zich onmiddellijk ach
ter het initiatief waarbij verant
woordelijke Herman Franceus 
het idee opperde dat de 
Marnixring bereid is om de 
onkosten voor de vervanging 
van de weg te kappen 
Balegemse zandsteen voor zijn 
rekening te nemen. Een 
enthousiaste provinciaal gede
puteerde voor Cultuur Jean
Pierre Van Der Meiren gaf mon
deling zijn instemming om voor 
het wegkappen van de steen 
en het vrijmaken van de fun
deringen - op zoek naar ver
dere brokstukken van deze 
doopvont in de grond ~ ~e 
archeologen van de provincie 
ter beschikking te stellen. 
Aangezien de kerk van Moort
sele als monument geklasseerd 
is, dient ook de afdeling Monu
menten en Landschappen van 
het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap zijn instemming 
te geven. Diensthoofd He~wi~ 
Van Den Bossche gaat prinCI
pieel akkoord t en vori~e week 
ging archeoloog Dirk Van 
Eenooghe ... die momenteel ~an 
het werk is in de kerk van Sint
Lievens-Houtem - de situatie 
ter plaatse bekijken. Als voor
waarde zou worden gesteld dat 
voor de vervanging van de 
steen geen nieuwe maar gere
cupereerde Balegemse zand
steen zou worden gebruikt. 
De komende weken zal U over 
dit unieke initiatief vanzelf
sprekend meer vernemen in De 
Beiaard. 
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KENNISMAKING MET RIJSEL (Lilie) 

Het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen bracht op 27 september 
met 74 leden een uitzonderlijk bezoek aan Rijsel. 
In de voormiddag werd een bezoek gebracht aan de "Archives Départementales du Nord", 
Daar werd door de conservator uitleg gegeven over de werking en structuur van de archieven 
dienst. De dienst werd reeds opgericht onder de Franse Revolutie en hangt sedert 1986 af van 
"Le conseil Général du Nord", 
Het archief bestaat uit meer dan 40.000 meter (40 km.) archiefrekken en meer dan 45.000 
artikels zijn geklasseerd en geregistreerd. Men bezit er de alle documenten vanaf Louis XIV tot 
op heden, met honderden kadasterplannen en duizenden documenten om de geschiedenis van 
het Noorden te laten ontdekken. Men kan er kennis maken met een 17 meter lange dodenrol. 
Jaarlijks komen meer dan 20.000 lezers die er meer dan 60.000 werkuren besteden aan opzoe
kingen in de 55.000 ter hunner beschikking liggende stukken. 
Tevens is er een belangrijke videotheek en richt de dienst zelf tentoonstellingen in zowel in 
binnen- als in buitenland, de schoolbezoeken aan het archiefworden er zeer gewaardeerd. 
Voorwaar dank aan het verbond die onze deze dienst leerde ken.nen ,~ 

Voor inlichtingen : 
Conseil Général du Nord - Service de Presse 
Hotel du Département 
2, rue Jacquemars Giélée 59047 LILLE Cedex 
of 
Archives Départementales du Nord 
22, rue St-Bernard 59000 LILLE 
Tel 03 .20.93 .87 .17 
Openingsuren : ma tot do 09.00 - 12.00/13 .00 - 17.30 

vrij 09.00 - 12.00/13.00 - 16.30 
za 09.00 - 12.00 

Rond de middag werd met de twee bussen , na een 
kleine rondrit , de verplaatsing gemaakt naar het cen
trum van de stad, waar in een heel democratisch en 
goed restaurant werd gegeten. 
In de namiddag kon men naar keuze of een geleide 
stadswandeling maken of zelf op verkenning gaan. 
Zeker het bezoeken waard is het "Palais des Beaux-Arts" dat opnieuw voor het publiek werd 
opengesteld, na restauratie, op 8 juni 1997. Het tweede museum van Frankrijk na het Louvre. 

Niet enkel het modem gebouw, doch ook de europese collecties, met een schat aan Vlaamse 
meesters, in vier zalen, met werken van Rubens en tijdgenoten zijn absoluut een bezoek waard. 
Een enkele bemerking, de kunstwerken komen niet steeds tot hun recht daar ze boven een en 
met iets te weinig orde zijn opgehangen. Maar de kennismaking met Renoir, Manet, Sisley, 
Boudin Rodin Toulouse-Lautrec Leger Picasso Claus, en zoveel anderen is merkwaardig. " ", 

RIJSEL is een bezoek meer dan waard en ligt toch maar op 1 uur rijden van Gent. 

Roger De Vocht 
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EDITORIAAL 

Beste Heemvrienden, 

Dit themanummer vervangt ons gekend jaarboek dat wegens te hoge drukkosten niet 

meer van de pers kon komen. Hoe konden we beter onze dertigste verjaardag vieren 

door voor deze gelegenheid een bijdrage te maken rond de Heren en Vrouwen van Rode. 

Zij speelden in die tijd een niet onbelangrijke rol in het economische leven van Vlaande

ren en hadden de dietse schrijver Jacopb van Maerlant in dienst . 

Een dankwoord aan de bestuursleden die dit themaboek hielpen verwezenlijken, tevens 

een bijzonder dank aan onze ere-secretaris Oscar Van Wittenberghe voor lezen en 

herlezen van de teksten. 

De teksten werden integraal overgenomen zoals ze voorkomen in hun oorspronkelijke 

vorm. Aldus zijn herhalingen van diverse facetten met betrekking op deze Heren en 

Vrouwen van het Land van Rode niet uitgesloten. 

Bij het bij elkaar zanten van de artikels, met betrekking op de Heren van Roden, groeide 

bij ons de spontane waardering voor het werk van E.H. J. NOTERDAEME. 

Ik hoop dan ook dat U verder lid zult blijven en reken erop dat U met bijgevoegd 

overschrijvingsformulier uw lidmaatschapsbijdrage zult hernieuwen. Zoals de vorige 

jaren werd de bijdrage op 300 frank behouden. Leden die ons wensen te steunen, in onze 

werking, mogen steeds een hoger bedrag overmaken. 

Namens het Heemkundig Genootschap "Land van Rode" 

Roger DE VOCHT 

Voorzitter 

_____ --------r-------~ 

- --_.-
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HET LAND VAN RODE 

Een natuurlijke begrenzing aangeven voor het land van Rode is onmogelijk. Welis

\'v'aar zouden wij de Opperschelde in het westen en de Neerschelde in het noordoosten 

als dusdanig kunnen in aanmerking nemen, maar in het oosten en in het zuiden is een 

natuurlijke grens niet aan te wijzen. 

Tussen de twee delen van de Schelde strek.rt zich een licht golvende streek uit die 

voorbij de kom van Melle de eerste zachte glooiingen vertoont en verderop in het zuiden 

de aanloop vormt naar de heuvelachtige Vlaamse Ardennen. Naar Gent toe is de bodem 

vanaf Merelbeke en Melle omzeggens volmaakt vlak en sluit aan bij de eertijds laaggele

gen drassige gronden waar Leie en Schelde samenvloeien en waar de stad Gent ontstond. 

Op een oppervlakte van nagenoeg 120 km2
, waarvan de grootste doorsnede (N-Z) 

ongeveer 15 km. bedraagt, ligt het hoogste punt te Munte : 50 m. 

Van Gent uit waaieren enkele oude wegen doorheen deze streek in zuidelijke richting. 

Aan de St. - Lievenspoort begint de Hundelgemse steenweg die over Merelbeke, langs 

Bottelare en Munte over Baaigem en Munkzwalm naar Nederbrakel voert . Te Merelbeke 

staat hij in verbinding met een weg die de rechter Scheldeoever stroomopwaarts volgt 

over ScheIderode en Melsen naar Gavere en Oudenaarde. 

De Brusselse steenweg vertrekt bij de Keizerbrug en loopt in Zuidoostelijke richting 

naar Aalst . Deze steenweg vervangt sedert het begin der 18de eeuw, de Hallebaan en 

Oude Brusselseweg. Een aftakking te Kwatrecht volgt de loop der Schelde en leidt over 

W·etteren naar Dendermonde. En andere aftakking bij het centrum van Melle vormt de 

steenweg op Geraardsbergen, over Gontrode, Oosterzele en Zottegem. 

Oorspronkelijk vertrok deze laatste weg te Ledeberg van de Hundelgemse steenweg 

af langs de Gontrodestraat naar Gontrode. Toen echter naar het einde toe van de vorige 

eeuw, de aanleg van het rangeerstation te Melle deze weg kwam verdringen werd hij op 

de Brusselse steenweg aangesloten. 

Alles schijnt erop te wijzen dat wij in het Scheldedal de oudste nederzettingen moeten 

zoeken : stroomopwaarts Scheiderode en Melsen, stroomafwaarts Melle. De gemeenten 

in het hoger gelegen middengedeelte blijken eerder van Frankische oorsprong: Bottelare, 

Munte, Beerlegem, Gontrode, Gijzenzele, Oosterzele, Scheldewindeke, Balegem, 
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Bavegem, Letterhoutem. Deze namen zijn alleszins Frankisch en staan ten dele in 

verband met de beginnende ontginning van de bossen, hetgeen niet uitsluit dat sommige 

op nog oudere woonkernen zouden kunnen teruggaan. 

Oudheidkundige vondsten zijn te vermelden voor Melle, waar benevens een paaldorp 

ook voorwerpen uit het Nieuw Steentijdperk (neolithicum), uit de Hallstatt periode 

(ijzertijd), en uit de Romeinse tijd gevonden werden, vroeger bestonden daar ook tumuli. 

Voorwerpen uit de Romeinse tijd werden eveneens opgegraven te Merelbeke en te 

Vlierzele. Een Frankisch graf werd te Scheldewindeke gevonden. 

Met welk recht kan men over een "Land van Rode" spreken, wanneer het geen 

natuurlijke streek vertegenwoordigt? 

Blijkbaar moet de oorsprong gezocht worden in de oude juridische indeling van onze 

gewesten die tot stand kwam tijdens de middeleeuwen toen het leenstelsel gans het 

maatschappelijk en politiek leven beheerste en een administratieve structuur uitgebouwd 

werd die stand hield tot de Franse Revolutie grondig met het Oud Regime afrekende. 

Een opsomming van de gemeenten die tot het Land van Rode behoorden kan men 

vinden in een register van leengoederen uit het jaar 1400 (fonds Aalst, nr. 3090), evenals 

in een voor echt verklaarde kopie uit 1700 van een leenboek uit 1405 (fonds Aalst nr. 

1512), beide in het Rijksarchief te Gent. 

Daarin worden volgende 1 7 gemeenten vermeld: 

Balegem Bavegem Beerlegem 

Bottelare Gentbrugge Gijzenzele 

Gontrode Landskouter Letterhoutem 

Melle Melsen Moortsele 

Munte Oosterzele Scheiderode 

Scheldewindeke Vlierzele 
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Hoe deze genleenten of parochies samengevoegd werden tot een gebied onder de 
rechtsmacht van de heer van Rode, kan!, afgezien van bepaalde leemten die nog op een 

oplossing \vachten, in zekere mate uit oude documenten afgeleid worden vanaf on

geveer 1200. Merken \vij hierbij op dat de genoemde parochies daarom niet allen in 
dezelfde verhouding tot de heer stonden. 

De eigenl ij ke vorming van onze dorpen als kleine woonkernen is van veel vroegere 

datu m. Op deze landelijke levensgemeenschappen werd, met een eenvoudig kerkge
bou\",;, tevens een godsdienstig middelpunt geënt. In dat opzicht betekent de stichting van 

de St.-Pieters- en St.-Baafsabdijen te Gent rond 630 een belangrijk beginpunt van 

waaruit de kerstening van het Gentse werd doorgevoerd. Als grondbezitters oefenden 

deze abdijen bovendien bepaalde heerlijke rechten uit . 

O nze dorpen vormden toen nog geen bestuurlijke lichamen. Het Frankische rijk was 

in pagi of gouwen verdeeld sedert de Karolingische periode (9de eeuw). Het latere Land 

van Rode lag aldus in de pagus Brabantensis, d .i. de Brabantse gouw, die de streek 
tussen Schelde en Dender omvatte en aan de pagus Gandensis grensde. 

Aan het hoofd van de pagus of gouw staat de graaf, hij is oorspronkelijk een ambte

naar die de koning vertegenwoordigt, als dusdanig het hoofd van het burgerlijk gezag en 

van de militaire macht , en tevens voorzitter van de rechtbank. Naast hem staat een 

beheerder van de koninklijke domeinen ; ondergeschikt aan hem is zijn plaatsvervanger, 

de vicarius, verder nog de centenarius (een soort politieofficier) . Plaatselijk wordt het 

gezag nog uitgeoefend door leenmannen of vazallen van de koning of de graaf, even

tueel door de abdij . Zo kennen wij de Heren van Melle, van Scheldewindeke, van 

ScheIderode ..... 

\ t an vérstrekkende betekenis voor de verdere geschiedenis der Lage Landen was het 
verdrag van Verdun 843. Daardoor werd de Schelde de grens tussen het Rijk van Karel 

de Kale (Frankrijk) en het Rijk van Lotharius. Toen Lotharingen bij Duitsland gevoegd 

werd in 870 kwam de Brabantse pagus, waartoe het Land van Rode behoorde, bij het 

Duitse Rijk . 
Tijdens de 9de en de ] Ode eeuw geraakte de koninklijke macht in verval. Daarvan 

maakten de graven van Vlaanderen gebruik om hun macht uit te breiden naar het zuiden 

zodat op een bepaald ogenblik hun gebied tot aan de Canche reikte . In ] 056 slaagde 

Boudewijn IJ erin de investituur over het Land van Aalst (en andere gebieden) van de 

Duitse keizer te bekomen en voegde aldus Rijks Vlaanderen bij zijn gebied. Vanaf dat 

ogenblik is de streek tussen Schelde en Dender, waarin het latere Land van Rode ligt , --
afuankelijk van de graaf van Vlaanderen. 



Olnstreeks 1100 ging de graaf van Vlaanderen de organisatie van zijn gebied uitbou

\ven tot een model voor die tijd. De indeling in kasseirijen, d.w.z. militaire en tevens 

bestuurlijke en rechterlijke omschrijvingen, vond haar voltooiing. Aan het hoofd van een 

kasseirij stond een burggraaf met bestuurlijke; rechterlijke en militaire bevoegdheid. Gans 

Vlaanderen omvatte een twintigtal kasseirijen en bovendien acht graafschappen, een 

dezer laatste was het land van Aalst. 

Een der vroegste documenten betreffende het land van Rode (1126) vermeld de ruil 

tussen Radolf, Heer van Rode, en Ferrand van Portugal, graaf van Vlaanderen. Radalf 

stond daarbij zijn bezittingen te Merelbeke en te Niepkerke (Nieppe in het huidige Frans 

Vlaanderen) af aan de graaf in ruil voor de grafelijke rechten over de volgende dorpen : 

Bottelare, Gentbrugge, Gontrode, Landskouter, Melle, Melsen, Munte, die hij sindsdien 

rechtstreeks van de graaf in leen hield . Zijn oorspronkelijk gebied dat zich tot dan toe 

uitstrekte over Balegem, Moortsele, Oosterzele, Scheiderode en Scheldewindeke werd 

dus aanzienlijk uitgebreid . Bovendien was de Heer van Rode voogd van Bavegem, 

Gijzenzele en Vlierzele, die aan de St.-Baafsabdij behoorden, en over Letterhoutem (St.

Pieterabdij) . 

Zonder in te gaan op de stamlijsten en de opvolging, die in de hiernavolgende 

monografieën behandeld worden, dient toch vermeld dat tijdens de eerste helft van de 

] 4de eeuw het Land van Rode aan Robrecht van KasseI kwam, de tweede zoon van 

Robrecht van Bethune, en broer van Lodewijk van Nevers. 

\\Ianneer Johanna, dochter van Robrecht van KasseI, met de hertog van Bar huwde 

ontving zij Rode als bruidsschat (einde] 4de eeuw). 

Door huwelijk van Yolanda van Bar, kleindochter van Johanna, met Lodewijk van 

Luxemburg, kwam Rode aan laatstgenoemde huis, rond het midden van de 15de eeuw. 

In ] 565 werd Rode tot baronie verheven, zodat de heren voortaan de titel van baron 

konden voeren. Wederom door huwelijk ging Rode in de eerste helft van de 16de eeuw 

over op François de Bourbon, verwant met de Franse koning. Zijn kleinzoon werd in 

1589 koning van Frankrijk als Hendrik IV. Deze verkocht in 1602 de baronie van Rode 

aan een Portugees koopman, Simon Rodriguez d'Evora, die te Antwerpen verbleef Zijn 

zoon Simon 11 werd opgevolgd door diens zuster die huwde met Francisco de Vega 

waarop het geslacht de naam Rodriguez d'Evora y Vega aannam. 

Onder haar zoon Lopez werd de baronie van Rode in 1682 tot markizaat verheven. 
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Dezelfde faolilie behield de heerlijke rechten tot het einde van het Oud Regime. 

Deze heerlijke rechten omvatten in hoofdzaak: 

a. benoenling van magistraten, 

b. recht van justitie, strafrechterlijk de volledige rechtsmacht, 

c. tolrechten., 

d. heerlijke diensten 

e. heffingen bij erfenis en verkoop 

De oude administratieve en juridische structuur bleek tenslotte voor de meer liberale 

strekking die tot de Franse Revolutie leidde een onhoudbare belemmering. De uitlopers 

van de feodaliteit waren verouderd, zodat de 19de eeuw vanaf haar begin een ander 

voorkomen biedt . Mettertijd ontvingen de vroegere dorpen of parochies het statuut van 

gemeente. 

In de loop van de laatste 150 jaar steeg de bevolking van de randgemeenten van Gent 

aanzienlijk ingevolge de ontwikkeling van de nijverheid in het Gentse. In 1816 bv. telde 

Gentbrugge slechts 908, Ledeberg 961 inwoners. 

Een overzicht van de huidige toestand moge bijgaande tabel bieden, waarnaast de 

oppervlakte en bevolking, de rangorde naar uitgestrektheid en aantal inwoners op 

31 .12.1968 vermeld is. 

Op te o1erken valt dat Merelbeke en Lemberge (nu samengevoegd) alsook Ledeberg 

historisch niet tot het eigenlijke Land van Rode behoorden (*). Merelbeke was persoon

lijk bezit van de graaf. Ledeberg hing af van de St.-Pietersabdij. Beerlegem vormde een 

afzonderlijke heerlijkheid. 
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Gemeente Oppervlakte Rang Bevolking Rang 

in ha 

Balegem 1.201 3 3.371 5 
Bavegem 379 12 1.388 10 
Beerlegen1 225 16 351 19 
Bottelare 302 14 1.636 9 
Gentbrugge 786 6 22.737 1 
Gijzenzele 187 18 943 14 
Gontrode 283 15 809 16 
Landskouter 196 17 546 18 
Ledeberg (*) 109 19 10.392 3 

Letterhoutem 459 10 1.168 1 1 
Melle 1.230 2 8.903 4 
Melsen 398 1 1 1.058 12 
Merelbeke (*) 1.486 1 13 .841 2 
Lemberge (*) 419 
Moortsele 365 13 929 15 
TV1unte 510 9 741 17 
Oosterzele ] .175 5 3.125 6 
Scheiderode 576 8 969 13 
Scheldewindeke 1.184 4 2.735 7 
\llierzele 669 7 2.25 ] 8 

G.\\l AEYTENS (o\'er genolllen uit het Jaarboek L.\'.R - 1969 - blz 12) 
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\\' AT \\' AS HET LAND VAN RODE IN JlJRIDISCH OPZICHT? 

Hoe het Land van Rode in de loop der eeuwen gegroeid is, door welke faktoren het 

zijn bepaalde vorm kreeg, welke belangen beslissend waren voor de samenvoeging van 

de dorpen, laten we hier buiten beschouwing. Deze vragen dienen te gelegener tijd 

uitgediept te worden. Hier willen wij enkel de toestand op het einde van het "Ancien 

Régitne" d.w.z. in de 18de eeuw onder de ogen nemen. 

Het Land van Rode was een leen, gehouden van de vorst, als graaf van Vlaanderen 

het hing af van zijn prinselijk leenhof van Aalst. Op de 14de juli 1682 tot markizaat 

verheven strekte het zich uit over de dorpen op de kaart aangeduid en reeds elders 

vermeld. Dat betekent niet dat het ganse grondgebied van al deze dorpen tot de heerlijk

heid behoorde; immers de grenzen van de parochies (die later gemeenten geworden zijn) 

vielen niet altijd samen met de grenzen van lenen en heerlijkheden. Er waren in die 

parochies of dorpen gedeelten die niet tot het Land van Rode behoorden maar afhingen 

van andere jurisdicties, deze worden in dit jaarboek, door de heer Van Twembeke 

behandeld, en omgekeerd konden gedeelten van vreemde parochies toch onder de 

rechtsmacht van de heer van Rode vallen. Dergelijke zaken zijn nader te onderzoeken. 

Het foncier, d.w .z. het deel dat in eigendom aan de heer van Rode toebehoorde was 

gelegen te ScheIderode, het omvatte het kasteel en de daarbij behorende gronden. Op het 

overige had hij enkel rechtsmacht. 

Feodaal was de heerlijkheid verdeeld in vier leenhoven, die niet enkel het bestuur 

uitoefenden maar bovendien de bevoegdheid hadden recht te spreken in leenzaken, 

typisch voorbeeld van niet-scheiding der machten in het Oud Regime. Van deze leenho

ven hingen lenen af die dus achterlenen waren van het Land van Aalst . Sommige van die 

lenen hadden zelf lenen die bijgevolg achterlenen van het Land van Rode of achter

achter-lenen van het Land van Aalst waren. 

De vier leenhoven waren : Scheiderode, Oosterzele, Melle en Scheldewindeke. De 

heer J. Twembeke geeft in zijn artikel in "Het Land van Aalst" jaargang XVI 1964 blz. 

32 e. v. een opsomming van de lenen die van elk dezer leenhoven afhankelij k waren. 
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\\lij citeren verkort : 

1. \' an het leenhof van Scheiderode hingen 11 lenen af, gelegen te Scheldrode, Bottelare 
en l'v1unte, waaronder 3 heerlijkheden : Burg van Bottelare, Makkegemdries en van 

Loove . Deze drie hadden zelf nog lenen die bijgevolg achter-achter-Ienen van het 
Land van Aalst waren. 

2 . Van het leenhof Oosterzele hingen 10 lenen af. 

3. \'an het leenhof Melle (dat ook Gentbrugge, Gontrode en Landskouter omvatte) 

hingen 10 lenen af waaronder 4 heerlijkheden: ter Beken te Dikkelvenne, Balegem, 
Van den Abeele te Melle en MeIsene die dus ook op hun beurt lenen hadden. 

4 . Van het leenhof Scheldewindeke (dat ook Balegem en Moortsele omvatte) hingen 25 
lenen af waaronder I heerlijkheid : Meilegem te Godveerdegem, deze laatste weer 
met achterlenen, was buiten het Land van Rode gelegen. 

In deze leenhoven zetelden leenmannen van het Land van Rode of hun plaatsvervan
gers, bovendien een baljuw en een griffier. Zoals gezegd waren deze hoven in beginsel 
uitsluitend bevoegd in leenzaken, hoewel zulks toch niet te absoluut moet opgevat 
worden. Het archief van deze leenhoven is historisch en genealogisch van belang voor 
het terugvinden van de bezitters van de achterlenen. 

De gewone en gedingbeslissende rechtsmacht, zowel in burgerlijke zaken als in de 
gewillige rechtspraak (wat dus heden onder de bevoegdheid van de vrederechter valt), 
n1et daarenboven de administratie, hing af van zeven schepenbanken, waar de schepenen 
met baljuw en griffier zetelden: 
1. Scheldewindeke, omvatte bovendien Balegem en Moortsele. 

2. Bottelare, omvatte ook ScheIderode. 

3. Gentbrugge. 
4. Gontrode, omvatte ook Landskouter. 
5. Melle. 

6. ~1unte. 

7. Oosterzele. 

Wie dan, hetzij oude vonnissen, hetzij wettelijke passeringen, hetzij staten van goede, 
belangrijke stukken familiegeschiedenis e.d. wil inzien, kan deze vinden in de griffies van 
die zeven schepenbanken, tenminste voor zover de overledene geen poorter was~ van een 
ander jurisdictie: was zulks wel het geval dan moet men zich richten tot het archief van 
de griffie van de rechtsmacht waarvan die bepaalde persoon poorter was. 
In dat kader wacht onze heemkring een dubbele taak : vooreerst het inventariseren van 
alle lenen en achterlenen in het Land van Rode met de namen der eigenaars ~ daarenbo
ven het catalogeren van de nog bestaande archiefstukken der zeven schepenbanken en 
staten van goede. Dat noodzakelijk voorbereidend werk zal ons eenmaal in staat stellen 

de ontwikkeling en de evolutie van het Land van Rode te reconstrueren. 

v..'. VAN HILLE - Gent ( over genolnen uit het Jaarboek L.\' .R. - 1969 - hlz 43 ) 
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DE HEREN EN "ROU" EN VAN HET LAND VAN RODE 
1331 - 1462 

I n hun Geschiedenis van ScheIderode, hoofdplaats van het Land, Baronie en later 
Markizaat van Rode, schrijven De 
Potter en Broeckaert : " De heerlijk
heid van Rode schijnt, vermoedelijk 

. , 

in den aanvang der XIVde eeuw, 
door " Odo van Rode aan de adellij
ke familie van Kortrijk, bepaaldelijk 
aan haren echtgenoot Zeger van 
Kortrijk, heer van Melle, gekomen te 
zijn . " 

- - :.....- :-. -

12 

Wij hebben het bewijs niet kunnen 

vinden van de bewering door Sande

rus en andere geschiedschrijvers 

vooruitgezet, en volgens welke de 

baronie van Rode, na de oorspronke

lijke herenfamilie, aan de heren van 

Gistel, en na deze, door huwelijk aan 

de graven van \ 'laanderen zouden 

overgegaan zijn. Hoe het ook zij, wij 
vinden ze vóór het jaar 1330 ten 

volle bezeten door den graaf van 

Vlaanderen, Lodewijk van Nevers, 

die de heerlijkheden van Rode en 

Bornhem opdroeg aan Robrecht van 

Vlaanderen, gezegd van KasseI, 

tweede zoon van zijn oom Robrecht 

van Bethune, graafvan Vlaanderen" , 

Zijn deze beweringen van De Potter 

en Broeckaert , Sanderus en anderen 

bruikbaar voor de geschiedenis van 

Het Land van Rode ? Dit artikel kan 

hopelijk iets bijdragen tot een betere 

kennis van de heren of vrouwen van 



Rode in het oude "Land van Aalst" en van de bronnen die te consulteren zijn door 

diegenen die zich bezighouden met het oude Land van Rode of met de geschiedenis van 

de parochies die daarvan deel uitmaakten. 

\loor deze korte studie zijn wij vertrokken van de twee voldoende gekende leenregi

sters van de jaren 1400 en 1405 van Het Land van Aalst ( 1 . Daarin vinden wij dat de 

hertog van Bar het Land van Rode in tweelenen houdt van het grafelijk Steen te Aalst en 

dat hij hoge, middel- en lage justitie heeft in de parochies : "ScheIderode, Bottelare, 

Munte, Gentbrugge, Mel1e, Gontrode, Landskouter, Scheldewindeke, Balegem, 

Moortsele, Oosterzele, Beerlegem, Melsen en 

Bavegem ti, en dat hij bovendien de voogdij heeft over Vlierzele en G1jzenzele die 

toebehoren aan de abt van St.-Baafs, en de voogdij over Letterhoutem dat toebehoort 

aan de abt van St.-Pieters. 

Hoe kwam deze hertog van Bar aan het "Land van Rode" ? 

De geschiedenis van de hertogen van Bar (thans Bar-Ie-Duc in Frankrijk) helpt ons de 

vroegere bezitters van Rode, althans gedurende een bepaalde periode, terug te vinden. 

Olivier van de Wree (Vredius) citeert in zijn Probationes bij zijn Genealogia Comitum 

Flandrire een denombrement van de hertog van Bar dd. 2-11-1406, overgenomen van 

August Galand, waarin Robrecht van Bar verklàart dat de Landen van Rode, Munte, 

Bottelare en Melle en wat erbij behoorde, in het bezit is gekomen van zijn grootvader, 

Robrecht van Vlaanderen, deels bij ruiling van zijn heerlijkheid (baronie) van Brugny 

(Bruigny, Brogni, Brogniaco) in .Champagne, Frankrijk, en deels door eigen aanwinsten . 

Hij voegt eraan toe dat deze landen aan hem, Robrecht van Bar, zijn toegekomen bij 

erfenis van zijn moeder Y'olande van Vlaanderen, dochter van Robrecht van Vlaanderen. 

Ditzelfde denombrement werd voor een groot deel opgenomen in "Histoire de Navarre 

et de Flandre", in 1648 gedrukt te Parijs en opgesteld aan de hand van documenten en 

memoires van August Galland, raadsheer van de koning en procureurgeneraal van 

Navarra (. . Ook J.J. Carlier (.l ) Dr. PJ.E. De Smyttere ( 5 ), en A. Duchesne 6) maken 

melding van dit denombremen. 

Uit dit denombrement blijkt duidelijk dat het Land van Rode met zijn 17 parochies 

een eenheid van bezit werd onder Robrecht van Vlaanderen, gezegd van KasseI, en deze 

eenheid een voldongen feit was bij zijn overlijden te Waasten op 26-5-1331 . 
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RUILING VAN BRUGNY 

De heerlijkheid (baronie) van Brugny in Champagne, thans de gemeente Brug

ny-Vandacourt , werd gehouden van de koning van Frankrijk Zij kwam aan Robrecht 

van Bethune, graaf van Vlaanderen 1305-1322, ingevolge zijn huwelijk in 1271 ( ?) met 

Yolanda van Nevers, weduwe van Jan van Frankrijk. Deze laatste was de zoon van de H . 

Lodewijk, koning van Frankrijk (7 ) . 

Met het oog op de erfenisregeling na zijn dood had Robrecht van Bethune voor zijn 

tweede zoon, Robrecht van KasseI, een bijzonder erfgoed samengesteld . Al deze 

bezittingen staan vermeld in de akte-prijzing van 1318 8) . Daartoe behoorden o.a. KasseI, 

Duinkerken, \Vaasten, Deinze en Brugny. De door Robrecht van Bethune voorziene 

verdeling werd door zijn twee zoons Lodewijk van Nevers en Robrecht van Kassei 

aanvaard 9 en door Robrecht van Bethune bevestigd in een plechtige akte van 2-6-1 320, 

gegeven te Kortrijk (10) , In juli 1320 werd deze verdeling door de koning van Frankrijk 

goedgekeurd 11 , 

Volgens het genoemd denombrenlent van 2-11-] 406 heeft Robrecht van Vlaanderen 

de baronie van Brugny geruild tegen een deel van het Land van Rode. Twee Franse 

auteurs vermelden deze ruiling in hun korte geschiedenis van Brugny 12 . De ruiling had 

plaats in april 1320 (dus nog vóór de plechtige bevestiging van de verdeling dd . 

2-6- 1320) tussen Robrecht van Vlaanderen en Godfried van Naast (Naart, Naste, 

Naeste, Nast ia). De akte-ruiling 1320 behoort nog tot het persoonlijk archief van de 

huidige eigenaar van het kasteel van Brugny (1)) . 

De ruiling gebeurde met de toestemming van de Franse koning van wie Brugny in leen 

werd gehouden, blijkens een vidimus van 22 apri l 1320, van Filips V, koning van 

Frankrijk, onder het zegel van Hendrik de Tapereel, "garde de la prévosté de Paris" .J.J . 

Beide oorkonden geven geen enkele aanduiding of beschrijving van de bezittingen die 

Godfried van Naast geruild heeft voor de heerlijkheid van Brugny. Zij vermelden enkel 

"terram suam ... in comitatu flandrense ... ", zijn land dat hij en zijn vrouw bezitten in het 

graafschap Vlaanderen. Zonder het reeds meermalen genoemd denombrement van 

2-1 1-1406 zouden beide oorkonden niet in verband gebracht worden met "het Land van 

Rode" , 
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\Velke bezittingen in het graafschap Vlaanderen werden geruild door deze Godfried van 

Naast in 1320, zullen wij wellicht met zekerheid kunnen kennen bij het opmaken van een 

synthese van de geschiedenis van de 1 7 parochies die deel uitmaakten van het oude Land 

van Rode, maar zover zijn wij momenteel nog niet. 

. EIGEN AANWINSTEN 

Welke dorpen aan Robrecht van KasseI kwamen buiten diegene welke tot de ruilge

bieden behoorden, is ons nog onvoldoende bekend. 

GODFRIED VAN NAAST (15) 

Zonder een synthese van de geschiedenis der onderscheiden gemeenten af te wachten 

kunnen wij wel met zekerheid aannemen dat ScheIderode (Rode) deel uitmaakte van 

deze ruiling, aangezien een Godfried van Naast in verschillende akten tot 1320 als heer 

van Rode wordt vernoemd en nadien als heer van Brugny bekend staat : 

quasimodo 1320 ( J G : heer van Rode; 

24-08-1 3 18 ( I : heer van Rode en Bièrvène, (Biévène, Beverne ) ; 

12-08-13 13 (18 : heer van Rode, getuige bij de overplaatsing van het lichaam van de H . 

Waldetrudis in een nieuw schrijn, in de kerk naar haar naam te Bergen ; 

mei 13 12 ( 1 : heer van Rode ~ 

01-06- 13 11 ( _0) : heer van Biévène en van Rode; 

13-02-1 310 <_1) : ridder, heer van Rode, neef van de gravin van Henegouwen. 

In een akte van 10- 11 -1309, gegeven in de aula van Rode, treedt een Godfried op als 

heer van Naast en van Rode, samen met zijn echtgenote Isabella (_2) . 

In een akte van 2 1 juni 1308 noemt een Godfried zich heer van Naast en heer van 

Oosterzele ( Estrizelle) _3) . 

. 30-9-1326 : Godfried van Naast , heer van Brugny (24) . 

Godfried van Naast, heer van Rode en later van Brugny, stamt uit het huis van 

Scheldewindeke langs vaderszijde. Zijn vader, eveneens Godfried was de zoon van Raas 

van Winti, ridder, die in akten van 30 en 3 1-5-1301 ( ~ ) optreedt als Raas, heer van Winti 

en heer van Naast. 

In een oorkonde van 20- 10-1280 treedt hij op als heer van Oosterzele 2 >, 

15 



ROBRECHT VAN VLAANDEREN of van KASSEL (27) 

1320-1331 

Robrecht van KasseI was de tweede zoon van Robrecht van Bethune, graaf van 

Vlaanderen. 

Hij was gehuwd met Johanna van Bretagne op 6-1-1324, huwelijkscontract van 

21-9-1323, dochter van Arthur, Hertog van Bretagne en van Y olande van Dreux (28) . 

Vrij vlug na de ruiling in april 1320 en de plechtige akte van "Robrecht van Bethune" 

dd. 2-6-1320 te Kortrijk vinden wij hem terug als heer van Rode en van Windeke. In 

september (op en rond St-Mattheusdag) en oktober (op en rond de feestdag van de HH. 

Simon en Judas) 1320 en Lichtmis 2-2-1321 (O.T. 1320) werden verscheidene denom

brementen opgesteld voor lenen, gehouden van Robrecht van Vlaanderen, gehouden van 

zij n hof van Rode en van zijn hof van Windeke, lenen bestaande uit gronden gelegen te 

Balegem, Bottelare, Oosterzele, ScheIderode en Scheldewindeke. Nog andere lenen 

werden van hem gehouden, (maar zonder aanduiding van het leenhof) gelegen Gentbrug

ge, Melle, Moortsele en Munte ( 9 . In een onderzoek naar het beheer van Dirk van 

Brederode, baljuw van Gent, gedurende de periode van 15 mei tot 1 november 1321, is 

er melding gemaakt van een Toute als baljuw van Robrecht van Vlaanderen in het Land 

van Rode . {>. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1322 en 1323 in het 

Land van Rode, opgemaakt vanwege Robrecht van Vlaanderen, werden aan hem 

gepresenteerd te Waasten. Volgens deze rekeningen werden o.a. heerlijke renten, boeten 

en opbrengsten van beste hoofd ontvangen in Rode, Bottelare, Munte, Landskouter, 

Oosterzele, Melle, Wetteren, Vlierzele, Bavegem en Gentbrugge. In dezelfde rekeningen 

zijn uitgaven opgenomen voor de molens van Bottelare, Moortsele en Oosterzele (1 ) . 

Na het overlijden van zijn vader Robrecht van Bethune op ] 7-9-1322 moest hij 

volgens het toen heersende gewoonte- en familierecht graaf van Vlaanderen worden 

aangezien zijn oudste broer gestorven was vóór zijn vader. Gezien de beschikkingen van 

Robrecht van Bethune die door de beide zoons waren aanvaard werd Lodewijk van 

Nevers of van Crecy, zoon van Robrechts broeder die ook Lodewijk van Nevers heette 

en overleden is op 22-7 -1322, graaf van Vlaanderen. Gezien deze onregelmatige 

erfopvolging en andere redenen waren, er meer dan eens moeilijkheden tussen beiden en 

werden de bezittingen van Robrecht van Vlaanderen door Lodewijk van Crecy geconfi

squeerd . Na heel wat moeilijkheden stemt Lodewijk van Crecy op 13-1-1324 (O.T. 

1323) erin toe dat Robrecht van Vlaanderen bezit zou nemen van zijn erfdeel, waartoe 

Brugny behoorde, ondertussen geruild voor Rode --). Na nieuwe moeilijkheden en 
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confiscatie heft Lodewijk van Crecy, bij brief van 24-4-1326 gegeven te Parijs, alle 

beletsels op die hij gesteld had aan het beheer van de goederen van zijn oom Robrecht 

van Vlaanderen, heer van Rode en Windeke en hun aanhankelijkheden en geeft opdracht 

zij n oom vreedzaam te laten beschikken over het Land van Rode alsook over zijn andere 

bezittingen en dit zonder beperking 33 . 

De meeste dorpen stonden reeds van 1322/1323 onder Robrecht van Vlaanderen. Het 

denombrement van 2-11-1406 laat ons aannemen dat het Land van Rode een geheel 

werd onder Robrecht van Vlaanderen en reeds een geheel vormde bij zijn overlijden te 

Waasten op 25-5-1331 waar hij begraven werd. 

YOLANDE VAN VLAANDEREN 1331 - 1395 (34) 

Uit het huwelijk van Robrecht van Vlaanderen en Joanna van Bretagne werden twee 

kinderen geboren : JAN, zeer jong gestorven, en YOLANDE (Yolent), geboren op 

15-9-1326 op het kasteel van Alluyes ( 5 . 

Na het overlijden van Robrecht van Vlaanderen op 26-5-1331 te Waast en werden al 

zijn bezittingen door Lodewijk van Crecy, graaf van Vlaanderen, geconfisqueerd 

ondanks herhaalde protesten van Joanna van Bretagne uit naam van haar twee minderja

rige kinderen (6) . Het geschil werd aan Parijs voorgelegd. Op 19-2-1322 (0. T. 1331 ) 

maakt Filips, koning van Frankrijk, bekend dat er een overeenkomst werd bereikt tussen 

Joanna van Bretagne en de graaf van Vlaanderen waarin o.a. werd voorzien dat de graaf 

van Vlaanderen het kasteel van Bornem en het Land van Rode zou teruggeven (. ) 

Ingevolge deze overeenkomst werd op 19-3-1332 (O .T. 133 1 ) door Joanna leenhulde 

gebracht aan de graaf in zijn hof te Ieper, namens haar twee minderjarige kinderen 3~ ). 

Bij het overlijden van haar jonge broer Jan kwamen al de bezittingen van Robrecht van 

Vlaanderen aan '{ olande en werden deze tot aan haar huwelijk beheerd door haar 

moeder Joanna van Bretagne 3 ). 

Y olande is beter gekend als "vrouw van KasseI". Zij huwde in 1340 met Hendrik, 

graaf van Bar, die stierf in 1344. Zij hertrouwde in 1353 met Filips van Navarra, graaf 

van Longueville, zoon van de koning van Navarra. Filips overleed in 1364, zonder 
kinderen ·H ) 
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Uit het eerste huwelijk had Yolande twee kinderen: EDUARD, zeer jong gestorven 
en ROBRECHT die volgt als Robrecht, hertog van Bar. Na een zeer bewogen leven 
\vaarin zij veel moeilijkheden had met de hertog van Bourgondië en vice versa, stierf zij 
te Nieppe op 12-12-1395 (-'1) . Het laatste denombrement van Rode dat van haar gekend 
is, dateert van 10-5-1395 . Volgens dit denombrement is zij uit hoofde van haar Land van 
Rode en Windeke broodmeester van Vlaanderen .L . 

ROBRECHT VAN BAR, hertog van Bar 1395-1411 (43) 

Robrecht van Bar werd geboren op 8-11-1342 (44 en volgde zijn vader op als graaf 
van Bar. In 13 57 kreeg hij de titel van Hertog van Bar en werd aldus de eerste hertog 
van Bar. Hij was ook markies van Pont en later heer van KasseI. 

N a het overlijden van zijn moeder Y olande werd Robrecht heer van het Land van Rode 

en bracht op 21 -1-1396 (O.T. 1395) leenhulde aan zijn schoonbroeder Filips de Stoute, 

hertog van Bourgondië, voor zijn bezittingen in Vlaanderen en in het Land van Aalst 45 

Pas enkele dagen later zou hij vrij bezit kunnen nemen van zijn heerlijkheden wanneer 

Filips de stoute op 29-1-1396 (O.T. 1395) opdracht geeft aan zijn raadslieden, zijn 

soeverein baljuw van Vlaanderen en al Zijn officieren van Vlaanderen en van het Land 

van i\alst de hertog van Bar, zoon en erfgenaam van de gravin van Bar, vrouw van 

KasseI , vrij te laten beschikken over zijn bezittingen in Vlaanderen die hij houdt van de 

graaf van Vlaanderen tot het feest van de H. Magdalena (22-7-1396), uiterste datum 

voor het afleveren van een denombrement van de bezittingen die hij bij gebrek aan een 

denombrement had laten aanslaan ten nadele van de gravin van Bar (zijn moeder) ) 

De rechten van leenverheffing van het Land van Rode werden betaald door zijn baljuw 

van Rode, Gillis de Bracht, namelijke 10 ponden, die deze in rekening brengt in 

mindering van zijn ontvangsten 1396-1397 ( ~ . 

Van hem zijn de twee denombrementen opgenomen in de leenregisters van het Land 

van Aalst . Van hem is ook het denombrement van 2-1 1-1406, overgegeven aan Jan 

zonder Vrees, hertog van Bourgondië. Het is juist dit laatste denombrement dat ons de 
herkomst geeft van het Land van Rode : ruiling en aanwinsten door zijn grootvader 

Robrecht van Vlaanderen. 

Robrecht van Bar huwde op 5-10-1364 met Maria van Frankrijk, dochter van Jan, 
koning van Frankrijk . Uit dit huwelijk zij n 1 I kinderen bekend, o.a. Lodewijk van Bar, 

-'~n kardinaal . Robrecht stierf op 12-4- 14 11 
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ROBRECHT VAN BAR, graaf van Marle 1411-1415 (49) 

Hertog Robrecht van Bar regelde in 1409. de rechten van zijn erfgenamen in verband 

met het hertogdom Bar en zijn bezittingen in Vlaanderen 50) . Op 8-4-1409 werd een 

verdeling gedaan waarbij aan zijn zoon Edward van Bar het hertogdom Bar, het 

markizaat van Pont, Kassel. en Nieppe werden toegekend en waarbij aan zijn kleinzoon 

Robrecht van Bar, de heerlijkheden Bornem, Rode, Windeke, Waast en, Bourbourg, 

Duinkerken en Grevelingen werden toebedeeld . Op 16-4-1409 werd Robrecht van Bar, 

ook gekend als graaf van Marle en graaf van Soissons, in bezit gesteld van de bovenver

melde bezittingen met het akkoord van Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië ( 1) . De 

rechten van de leenverheffing werden geregeld door Gillis van Bracht als ontvanger van 

Rode die de 10 pond die hij daarvoor had betaald in de rekening van ontvangsten en 

uitgaven in 1411 in rekening brengt 5
1

. 

Deze Robrecht van Bar was de zoon van Hendrik van Bar, gekend als Hendrik van 

Oisy overleden in 1396 en oudste zoon van hertog Robrecht van Bar. Zijn moeder Maria 

Valesia was langs moederszijde de kleindochter van Edward 111, koning van Engeland. 

Robrecht was slechts weinige jaren heer van Rode. Hij sneuvelde in de slag bij Azincourt 

op 25-1 0-1415 samen met zijn ooms Edward 11 van Bar en Joannes van Bar. 

JOANNA VAN BAR, gravin van Marle 141 5-1462 (S3) 

Joanna van Bar, gravin van Marle, geboren in 1413, was enig kind van Robrecht van 

Bar, graaf van Marle, en van Joanna van Bethune die de dochter was van Robrecht van 

Bethune, burggraaf van Meaux en van Isabella van Gistel. Zij was slechts 2 jaar wanneer 

zij haar vader opvolgde. Het lijdt geen twijfel dat zij haar vader opvolgde in Rode zoals 

blijkt uit de rekeningen van het Land van Rode (1420-1421) waarin 10 pond staan 

ingeschreven die betaald werden voor de leenverheffing uit naam van J oanna van Bar (of 

volgens de tekst Caterina van Bar), dochter van Robrecht van Bar, en dat het leen en de 

heerlijkheid aan haar waren toegekomen bij het overlijden van haar vader in de slag bij 

Azincourt 5.t ) . Joanna was ook gravin van St. -Pol, Soissons, Liney, Guise, burggravin 

van Meaux, vrouw van Oisy, Duinkerken, Bourbourg, Gistel, Rumpst, Vandeuil en 

Condo-en-Brie. KasseI werd haar in 143 1 bij testament nagelaten door kardinaal 

Lodewijk van Bar (SS) . André Duchesne noemt haar een der rijkste en machtigste 

vrouwen van haar tijd (56) . Zij huwde op 15-7- 1435 met Lodewijk van Luxemburg ( Î) ~ die 

in 1465 constabel van Frankrijk was en onthoofd werd te Parijs op 19-1 2-1 475 (58 
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Op het kasteel van Beaurevoir bij Kamerijk, waar zij met haar moeder leefde, heeft zij in 

1430 kennis gemaakt met Jeanne d'Arc die op hetzelfde kasteel was opgesloten en er 

onder toezicht was gesteld van Jan van LuxeI1)burg. 

Zij is overleden op 14-5-1462 en liet haar bezittingen na aan haar kinderen "van 

Luxemburg" . 

Blijkens bovenstaande gegevens kunnen wij niet aannemen dat Odo van Rode het 

Land van Rode aan de adellijke familie van Kortrijk bracht. Evenmin kunnen wij 

aannemen dat Lodewijk van Nevers of van Crecy het Land van Rode opdroeg aan zijn 

oom Robrecht van Vlaanderen, aangezien deze laatste reeds heer van Rode en Windeke 

was vóór Lodewijk van Crecy graaf van Vlaanderen werd en Rode voortkomt, althans 

gedeeltelijk, uit de ruiling van een deel van Robrechts erfdeel, tenzij men door "opdra

gen" zou verstaan "restitutie doen". Wij hebben geen enkele aanduiding dat het huis van 

Gistel enige betekenis zou gehad hebben in de vorming van het Land van Rode of 

tussenschakel zou zijn tussen de oorspronkelijke familie "van Rode" en de graven van 

Vlaanderen. 

J. DE COCKER (over genolllCD uit het Jaarboek L .v .R - 1969 - blz 31) 
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DE RIDDERS VAN RODEN 

EN JACOB DE COSTER VAN MAERLANT 

In het Album Jas. De Smet verscheen een bijdrage over de ridders van Roden in de 
eerste helft van de dertiende eeuw 0) , Plaatsgebrek was er de oorzaak van dat in die 
bijdrage de rol werd verzwegen die ridder Geraard van Roden en zijn twee zonen 

Radulphus en Geraard gespeeld hebben in het begin van die eeuw in de oorlog tussen 

Vlaanderen en Frankrijk. Nu wij de studie over de ridders van Roden nog aanvullen, 

zullen wij volledigheidshalve nog even de bovenvermelde ridders volgen in hun leger
dienst voor de koning van Engeland, de bondgenoot van de graaf van Vlaanderen. In de 

tweede helft van de dertiende eeuw is er herhaaldelijk sprake van de bezittingen van de 
ridders van Roden in Engeland . Uit hetgeen volgt zal blijken hoe de ridders van Roden in 

het bezit van die lenen in Engeland zijn gekomen. Het jarenlang verblijf van de ridders 
van Roden in Engeland kan wellicht ook uitleggen hoe de dichter Jacob de Coster van 

Maerlant, kerk van de Heren van Roden, zijn eerste betrekkelijk groot werk, de Torec, 

ontleend heeft aan de Britse sagen. 

In 1107 sloot de graaf van Vlaanderen, Boudewijn IX, een verbond met de koning 

van Engeland. Hij was gedwongen bij hem steun te zoeken, niet alleen om de gewesten 

te heroveren die Vlaanderen aan Frankrijk had moeten afstaan, maar vooral om er geen 

meer te verliezen. In de oorlog die was ontstaan tussen Engeland en Frankrijk was de 
graaf van V1aanderen verplicht partij te kiezen ofWel voor zijn leenheer, de koning van 

Frankrijk, ofwel voor de koning van Engeland. Toen de oorlog in 1196 tussen beide 

grote landen uitbrak had de koning van Engeland, als hertog van Normandië, dezelfde 

belangen als de graaf van Vlaanderen : hun beider leenheer was te machtig geworden. 
V oeg daarbij nog dat Vlaanderen niet kon leven zonder de wol die haar door Engeland 

werd geleverd . 

De koning van Engeland wist daar handig gebruik van te maken om drukking uit te 

oefenen op de graaf van Vlaanderen. Met vele vlaamse ridders begaf Boudewijn IX zich 

in 1197 naar Normandië om er een verbond tussen Vlaanderen en Engeland te sluiten (-) . 

Andere ridders bezwoeren het verbond in VJaanderen, onder hen Geraard van Roden: 

idemjllraverllllt ill Flalldria. Ger. de Roda. 
De koning van Engeland, Rijkaard 1, beloonde rijkelijk de Vlaamse ridders die het 

verbond met hun eed hadden bekrachtigd. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen 

dat ook Geraard van Roden in 1198 met een leen werd begiftigd in het graafschap 

Lincoln. 
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Bij de verlenging van het verbond op 18 augustus 1199 is Geraard van Roden 

opnieuw onder de Vlaamse ridders die het bekrachtigen 4) . Omstreeks 1200 was gans 

Vlaanderen, zowel de graaf als de ridders ep de steden, voor Engeland gewonnen. De 

graaf had er belang bij in zijn strijd tegen zijn leenheer, de ridders werden de zakken 

volgestopt met engels goud en de steden waren economisch op Engeland aangewezen 

doordat zij zonder de wol, die uit Engeland werd aangevoerd, niet konden leven. Zij zijn 

ook het langst trouw gebleven aan Engeland, ook toen de graaf machteloos en de adel, 

bij het keren van de krijgskansen, zich opnieuw tot Frankrijk had gewend. 

Op 2 januari 1200 werd de vrede te Péronne gesloten : Vlaanderen kreeg de 

kasseIrijen van Sint-Omaars en Aire terug. In 1202 vertrok graaf Boudewijn ter kruis

vaart . Hij werd in 1205 krijgsgevangen genomen door de Bulgaren en keerde nooit meer 

naar Vlaanderen terug. 

De gravin die hem had trachten te vervoegen, stierf onderweg. Intussen had de 

koning van Engeland, die de oorlog in Frankrijk had verloren, op het einde van 1203 het 

vasteland verlaten en zich teruggetrokken in Engeland. In 1204 maakte de koning van 

Frankrijk zich meester van Normandië en van Poitou. Vlaanderen stond weerloos. 

Slechts enkele Vlaamse ridders bleven trouw aan koning Jan. Nu de oorlogskansen 

gekeerd waren verlieten het grootste aantal onder hen de partij van Engeland om de 

koning van Frankrijk te volgen. Geraard van Roden maakte hierop een uitzondering. Hij 

volgde de koning in Engeland . Reeds in 1201-1202 werd Geraard door hem naar de 

bondgenoot van Engeland, keizer Otto van Brunswijk gezonden en voor deze opdracht 

en reis naar Duitsland door de koning van Engeland rijkelijk beloond ( ). Ook liet koning 

Jan de Vlaamse ridders die hem trouw waren gebleven in het bezit van de lenen die zij 

van Rijkaard I hadden ontvangen. Onder hen bevond zich Geraard van Roden die zijn 

leen in Engeland behield (6 . 

Terwijl hij in Engeland verbleef, liet Geraard van Roden geen pogingen onverlet om 

de Vlaamse ridders terug te brengen tot de koning van Engeland ( ). Op 28 maart 1208 

werd Geraard van Roden, samen met Godfried van Leuven door hem naar hel vasteland 

gezonden, waarschijnlijk om te onderhandelen met de Vlaamse steden en hen erop te 

wijzen dat hun belangen in Engeland lagen en niet in Frankrijk ( 8 ) . In september van 

hetzelfde jaar sloot de koning van Engeland een verbond met Gent, Brugge, Ieper, Rijsel 

en Sint-Omaars. Vooralsnog bleven de Vlaamse ridders afzijdig, doch hierin kwam er 

verandering toen in januari 1212 Ferdinand van Portugal met Johanna van Constantino-
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pel in het huwelijk trad. F erdinand werd gedwongen de kasseIrijen Aire en Sint-Omaars 

aan Frankrijk af te staan. Hij voelde weldra aan met welke heerszuchtige leenheer hij te 

doen had en dat er voor hem geen andere u~tweg was om het onrecht dat hem door de 

koning van Frankrijk werd aangedaan, te herstellen, dan een verbond van wederzijdse 

hulp met Engeland aan te gaan, hetgeen hij dan ook in 1212 deed. De Vlaamse adel 

volgde de graaf en was opnieuwengelsgezind tot aan de slag bij Bouvines in 1214. De 

koning van Frankrijk had, na het sluiten van het verbond tussen Vlaanderen en Engeland, 

zijn leger naar \ ' laanderen gezonden. De steden Kassei, Ieper, Brugge en Damme vielen 

in de handen van de Fransen, terwijl de Franse vloot langsheen de Vlaamse kust en 

doorheen het Zwin Damme bereikte. Ze werd er grotendeels vernield door de Engelse 

vloot op 30 mei 1212. Geraard van Roden die immer trouw was gebleven aan de koning 

van Engeland, genoot hoe langer hoe meer zijn vertrouwen. Op 28 januari 1213 werd hij 

opni euw naar het vasteland gezonden, nogmaals naar keizer Otto van Brunswij~ neef 

van Koning Jan, met 8500 mark, die de koning aan de keizer liet overhandigen (9 , Zijn 

bezoek aldaar was van korte duur, want in maart 1213 was Geraard reeds terug in 

Engeland. Op 29 maart 1213 was hij immers getuige te Londen van het bondgenoot

schap dat tussen de koning van Engeland en de graaf Willem van Holland werd aange

gaan 1 >, Het kan niet worden uitgemaakrt of hij in hetzelfde jaar nog terugkwam naar 

het vasteland. Hij wordt in elk geval in 1213 ook te Ieper gesignaleerd waar hij vele 

Vlaamse ridders ontmoette en er getuige was (11) . Daar het leger van de koning van 

Frankrijk op 25 mei 12 13 deze stad veroverde en Geraard van Roden op 29 maart reeds 

terug was in Londen, is het te vermoeden dat het bezoek vóór deze datum plaats heeft 

gehad . Het is echter ook mogelijk dat het op het einde van het jaar plaats greep, want in 

oktober 12 13 is hij terug in Vlaanderen. Op 5 oktober 121 3 verliet hij immers opnieuw 

Engeland en keerde hij naar Vlaanderen terug met 1250 pond sterling die hij aan de graaf 

F erdinand moest overhandigen en die bestemd waren voor de aankoop van 100 paarden 

( 1_ ) . Op 14 mei 1214 en op 2 1 juni van hetzelfde jaar is hij terug te Gent 13) . Hij bleef in 

Vlaanderen tot de beslissende slag geleverd werd tussen Frankrijk en de Engelse, 

Vlaamse en Duitse legers te Bouvines. Frankrijk behaalde er een schitterende overwin

ning . Na de nederlaag keerde Geraard van Roden naar Engeland terug. Zelfs in die 

somberste dagen bleef Geraard van Roden engelsgezind. Op 23 januari 1215 krijgt hij 

van de koning de opdracht 700 mark aan de echtgenote van Keizer Otto te overhandigen 

14 ) , Simon Saphir en W. Spronck vergezelden hem op de reis, doch de koning verzocht 

uitdrukkelijk Geraard van Roden voor het overhandigen van de 700 mark te willen borg 

staan. 
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Op 30 april 1215 en in november van het zelfde jaar verbleef hij te Snelleghem bij 

Brugge .. op het Oosthof nabij de oude fiscuskerk. Twee oorkonden werden uitgevaar

digd "in do/no 111ea a/Jud "S'neldenghenl" in mijn huis te Snelleghem. De ridders van 

Roden waren de Heren van Snelleghem, hielden de tienden van Snelleghem in leen van 

de graaf van Vlaanderen en waren in het bezit van de centrale boerderij en herenhof, 

,vaar Geraard van Roden v90r het uitvaardigen van oorkonden in verband met Houtave 

of Nieu\.\'munster ridders uit het land van Roden als getuigen uitnodigde (15 . 

Hij keerde terug naar Engeland en werd aldaar op 24 februari 1216 in het bezit 

gesteld van het domein dat de koning vroeger had geschonken aan Gijselbrecht van Gent 

J ) . Enkele weken daarop, 17 maart 1216, gaf de koning het bevel ook al de roerende 

goederen die zich in het domein bevonden aan Geraard van Roden te schenken ( I ) . De 

enkele jaren die hij nog te leven had bracht Geraard door in ~ijn geboortestreek, op zijn 

kasteel te Melle. Hij gaf een oorkonde uit te Melle in de maand april 1216, dus een 

maand nadat hij in het bezit werd gesteld van de roerende goederen die nog werden 

gevonden in het domein van Gijselbrecht van Gent 18 . Een tweede oorkonde volgde in 

april 121 7 ( 1 . Keerde hij voor een laatste maal naar Engeland terug? Op 7 juni 121 7 gaf 

de koning van Engeland bevel Geraard van Roden in het bezit te stellen van de domeinen 

van Gijselbrecht van Gent, die koning Jan hem had geschonken 20). Daar de twee zonen 

van Geraard van Roden, Radulphus en Geraard de jongere, dezelfde legerdienst deden in 

Engeland als hun vader, is het mogelijk dat de bevestiging van de lenen die Geraard de 

oudere in Engeland had verkregen, gedaan werd in afwezigheid van Geraard zelf. Deze 

kan dus te Melle zijn gebleven, des te meer daar hij reeds oud was geworden. Op 26 

januari 1218 gaf hij zijn laatste oorkonde uit, waarbij hij een stichting deed in de abdij 

van Affiighem ( 21 ) . Zijn dagen waren geteld. Hij overleed kort daarop, want op 17 maart 

121 8 stelde de koning van Engeland Radulphus van Roden in het bezit van al de lenen 

die aan zijn vader werden geschonken ( ~ .. ). Geraard de oudere is dus overleden tussen 26 

januari 1218 en 17 maart van hetzelfde jaar. 

Uit al het voorgaande blijkt duidelijk dat Geraard van Roden de gedragslijn niet 

volgde van vele ridders uit Vlaanderen die eerst engelsgezind, daarna de koning van 

Frankrijk volgden en lenen van hem ontvingen, naar gelang de oorlogskansen keerden. 

Hij bleef altijd trouw aan het bondgenootschap tussen Vlaanderen en Engeland, ook toen 

bijna alle hoop verloren was. Hij ijverde steeds om de ridders uit Vlaanderen voor dit 

bondgenootschap te winnen. Hij vervvierf dan ook niet zonder reden het vertrouwen van 

de koning van Engeland en kreeg van hem naast lenen in twee graafschappen : 
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Linclon en Nottingham, ook vererende opdrachten. Ontelbare keren reisde hij naar het 

vasteland heen en terug. Hij trachtte er niet enkel de ridders uit Vlaanderen te overtuigen 

de partij van Engeland te kiezen doch ook en vooral de steden Brugge, Gent, Ieper, 

Rijsel , Dowaai en Sint-Omaars, die economisch niet leven konden zonder de wol die zij 

uit Engeland betrokken. 

Zelfs twee zonen van Geraard van Roden kwamen hun vader vervoegen in Engeland 

en deden er hun militaire dienst, hun "senJitunl" . Het is te begrijpen dat hun vader in 

Engeland meer op het voorplan trad en dat er weinig bescheiden te vinden zijn over de 

twee zonen. Toch zijn er een paar gegevens die naar hun verblijf en naar hun krijgsdienst 

in Engeland verwijzen. Op 1 0 juli 1213 krijgt de zoon Geraard een jaarrente van 20 mark 

en op 26 oogst 1214 een volledige wapenuitrusting en de uitbetaling van 10 mark. Er 

werd uit drukkelijk vermeld dat dit alles bestemd was voor "Gerardo de Rodes j llniori" -

bijgevolg wel de zoon en niet de vader. Op 14 maart 1218 gaf de koning bevel Radulp

hus van Roden in het bezit te stellen van de domeinen die aan zijn vader Geraard werden 

geschonken (--). 

Gerard van Roden heeft ongetwijfeld in de strijd tussen Engeland en Frankrijk een 

niet onbelangrijke rol gespeeld. Is het daarbij gebleven ? Heeft hij geen gebruik gemaakt 

van de vele contacten die hij had met de grote steden in Vlaanderen in verband met de 

levering van wol uit Engeland om zelf althans een deel van de wol in Engeland op te 

kopen . Hij had doorzicht genoeg om in te zien dat er met die steden die de wol uit 

Engeland betrokken zaken te doen waren. Op zijn reizen over zee was hij dikwijls 

vergezeld van gekende Vlaamse en voornamelijk Gentse wolhandelaars. 

V . Fris schrijft bij het woord Saphir in "Biograp hie Natiollia/e" : "a,l a supposé que 

les grallds marChalJd5 galltois avaie11t formé u/Ie Hallse particulière p Ollr l 'A llgleterre ; 

elI ce cas, l.)imOl1 S"aphir, Wa/ter Sproke, Gérard de Rode et Bal/dol/ill Braem elI étaiellt 

il1conlestablenleJlt les che.f5 durant les alll1ées 1200 à 1218. 11 senlble biel1 qlle Jea11 

sa/Is Terre et 0110 I~T de Brll11swick aiel1t vou/u se sen Ji r de ces riches marchal1ds pour 

l1ég()cier lI11e alliance avec Ie régent Philippe de Namur ou même directenlellt avec les 

gralldes villes. l)'ailleurs, Ie roi anglais IJe cessa depuis d'avalltager les trafiquallts 

.Jf/anlalld~· " . 
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Hij schrijft daarna op blz. 385 : "Sinl011 Saphir fut admis comnle marchand de la 

cour, et oh/iJlt, outre 11/1 sall! C011duit, Ijee/lee d'acheter quatre-villgt sacs de laine" . 

Geraard van Roden was zijn reisgezel. Op 28 januari 1213, toen Geraard van Roden een 

vrijgeleide kreeg voor het vasteland, reisde de rijke Gentse wolhandelaar samen met 

hem. Dat dit alles geen toeval was hebben wij reeds vroeger in verband met het van 

Maerlant-probleem trachten te bewijzen (24) . 

Gcr~ord van Roden en l-IiIdeRardis van tvl{'l1e 

RilJulphus v~n Roden (~'l enc) 

Bertha van f".-1 elle 
GeraarJ van Rod(·n (Snelleghem ) 

rvla~aret l\ van de \Voestine 

+ 
Gcra~rd van Roden 

Kathanna van CysoinR 

Gcraard van Roden 
~ laLclie 'lan SchelJc\\'indclc 

Geraard van Roden 
lnstctcin vnn Kortrijk 
Jsabella \'an Ncvclc 

..... 

f".-1argarela \'an Roden 
Rijkaard van Straten 

t 

+ 
f\1argareta v~n Roden 

\ Villem van Maldeghem 

Clara Filip 11 van M~ldeghem 
Elisabeth Belle F ranciscus Belle 

+--------------------~ 

Filip III van Maldechem 
Maria van Roden 

Katharina 

Jun van Roden 

Plate 150 .. No. I43/7. HILDEGARDE OF MELLE 
(1220). 
Oval seal (H. circ. 54 mm; B. 42 mm): a lady Standing, 
holding a flovler in her left hand, her right hand on her 
bosom. 
Legend : t SIGILL ' HIL ....... IS DE ~{ELNA (ARA. S. no. 
2 °93 2 ) • 

Photograph ARA. BrulletJ. 

+ 
G eraard van Roden 

Beatrix van Assebroek 
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DE RIDDERS VAN RODEN, 

PANETIERS VAN DE GRAAF VAN VLAANDEREN 

Het is overbekend dat de ridder van Roden deel uitmaakte van het hofpersoneel van 

de graaf en er het ambt bekleedde van panetier ofbroodmeester. Uit een rekening van de 

gravin Johanna van Constantinopel blijkt dat dit ambt bij de van Radens reeds erfelijk 

was in 1234. 

Op folio 14 van het "Cartulaire Ob/VI1g" , dat berust te Rijsel staat de volgende tekst: 

As h()irs nlo11seigJleur Gherart de Rodes pa/lelier hiretier . 

. X coup ons de candelJes 

l/en1 aveil1e a . ~.~ chevaux 

I/en1 .1/1. 05(0105 ) de wages 

I/em .11. po . ..,' de ViI I I'l/II dOIl meilleur et !'aulre dOllt sert l'ostel. 

Op dezelfde foli o 14 volgt een akte van, 1234 waarin de gravin Johanna van Constanti

nop el bepaalt wat moet worden gegeven aan "Johanni de Bellenghien militi homini ac 

dispensatori n08tro jure hereditario . .. (25 . 

Daar beide teksten op dezelfde fol io voorkomen is het logisch te besluiten dat de 

tekst in verband met Geraard van Roden van hetzelfde jaar is. 

Nu kan de vraag worden gesteld : wie was de ridder Geraard van Roden panetier? In 

1234 was de ridder overleden, vermits er sprake is van de erfgenamen van de overleden 

Geraard van Roden. De overleden ridder was niet de Geraard van Roden senior (zie 

boven), want deze stierf in 1218. Er kan slechts één ridder van Roden voor het panetier

schap in aanmerking komen, nl. zijn zoon Geraard van Roden die te Snelleghem nabij 

Brugge woonde - ) De laatste door hem uitgegeven oorkonde die teruggevonden werd 

dateert van 1228 . Een oorkonde van zijn broer Radulfus van 1236 meldt hem als 

overleden. Geraard van Roden van Snelleghem overleed tussen 1228 en 1234. 

Uit de tekst van het "Cartulaire oblolJg" volgt ook nog dat zijn zoon Geraard van 
Berleghem (van Roden) zijn vader als panetier van de gravin heeft opgevolgd. 

GERAARD VAN RODEN, HEER VAN SNELLEGEM 

Geraard van Roden en zijn twee zonen Radulphus en Geraard deden in het begin van 
de dertiende eeuw hun legerdienst in Engeland. Voor het van Maerlantprobleem komt de 
laatste van de drie ridders alleen in aanmerking. Geraard de jongere vestigde zich 
immers, toen zijn legerdienst in Engeland ten einde liep, op het Oosthof te Snelleghem, 
dat aan zijn vader toebehoorde en het is zijn naam die in het obituarium van de kerk van 
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Snelleghem vermeld staat, een vermelding die aanleiding heeft gegeven tot nieuwe 
opsporingen naar het geslacht de Coster, dat te Houtave - noordhoek Mallant - woonde, 
en ons op het spoor bracht van J acob de Coster van Maerlant. 

Over Geraard van Roden liggen weinig gegevens voorhanden. Hij was gehuwd met 

Margareta van de Woestine. Twee kinderen werden uit dit huwelijk geboren, eerst een 

dochter en dan een zoon. Het is te vermoeden dat Geraard te Snellegem is blijven wonen 

en dat hij er is gestorven . Zijn naam staat immers ingeschreven in het obituarium van 
Snellegem, alwaar zijn vrouw voor hem en voor haar zelf een jaargetijde stichtte waarvan 
de last werd gelegd op het huis naast het ridderhof van Snellegem. Dit huis stond binnen, 
het atrium van Snellegem en was bewoond door Jacobus custos- door Jacob de Coster. 

Wij laten nu de oorkonden volgen die door Geraard werden uitgegeven of waarin hij 

werd vermeld : 

Op 10 juli 12 13 werd hem door de koning van Engeland een jaarlijkse rente van 20 

pond toegezegd. A. Wauters, table chronologique 111, p. 387. 
In mei 12 14 is hij terug in Vlaanderen en getuige voor zijn vader, tol aan de 

Brabantbrugge te Gent. Album 1. De Smet, blz . 278 . 
Op 26 in oogstmaand 1214 krijgt hij in Engeland van de koning een wapenuitrusting 

en de uitbetaling van 10 mark. A. Wauters, a. w . 111, p. 409. 
In april 12 1 7 is hij getuige voor zijn vader - tiend te Houtave - Album J. De Smet, 

blz. 296. 

In april 1218 getuige voor zijn broeder Radulphus. Vrijheid van tol voor de abdij van 
Cambron. , Album J. De Smet, blz. 278. 
In 1220 getuige voor zijn moeder Hildegardis - geschil abdij Sint-Baafs met 

Johannes, zoon van Herpinus - K. Diericx, Het Gents Charterboekje, 1821 , blz. 103 . 
In november 1220 - getuige voor zijn moeder Hildegardis - oprichting parochie 

Bottelare. Album 1. De Smet, blz. 278. 
1 n december 1220 verpandt hij de helft van het tiend van Snellegem aan de abdij van 

Sint-Andries. Album J. De Smet, blz. 29 1. 
In 1220 verpandt hij het tiend van Niepkerke. Zie : Radulphus in Album J. De Smet 
( ~ ) blz. 288 . 

In maart 122 1 - tiend Houtave en Nieuwmunster - Album J. De Smet, blz . 289. 

In 1224 betwisting tiend Vlissegem. Album J. De Smet, blz. 291 . 
In 1226 laat hij een tiend van Houtave verkopen aan de abdij van Sint-Andries. 

Album J. De Smet, blz. 29 1. 
In april 1228 - oprichting van een kapelanij in de Sint-Savatorskerk te Brugge. 

Album J. De Smet, blz. 291. 
In mei 1228 laat hij een tiend en de offeranden van Houtave aan het Sint Janshospi

taal te Brugge verkopen. - Album J. De Smet, blz . 291 . 
In september 1228 - rente van 40 schellingen. Album J. De Smet, blz. 292. 
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Na die datum wordt Geraard van Roden niet meer in oorkonden vermeld. Het obïit 
voor Geraard en zijn vrouw staat in het obituarium van Snellegem ingeschreven op 2 

apri1. In een oorkonde uit 1236 schrijft zijn broer Radulphus dat Geraard toen reeds 
overleden was. Geraard van Roden (van Snelleghem) is dus overleden na 1 april 1229 en 
vóór 3 april 1236. 

De belangrijkste vermelding van Gerard van Roden (van Snellegem) is ongetwijfeld 

te vinden in de tekst die op 2 april in het gezegde obituarium voorkomt. De tekst luidt als 

volgt :" Ohnt Dominus geerardus Myles en Margareta lIxor eius qlli con/u/it presbytero 

tj solidos !Jar, clIsltodi XI..! denarios supra nlensionem Jacobi custodi(.s) in/ra atrium. Er 

werd geen jaartal in het obituarium vermeld. 

De tekst is te dateren uit de dertiende eeuw. Op het Oosthof te Snellegem heeft er 

slechts een ridder gewoond met de naam Geraard en gehuwd met Margareta. 

Zonder de minste twijfel is het vermelde obiit dat van Geraard van Roden en van zijn 

vrouw Margareta van de W oestine. 

De tekst is in telegramstijl _8) De toenamen "van Roden" en "van de Woestine" 

vielen zelfs weg. Er is slechts één uitzondering : de naam van de persoon die in het huis 

binnen het atrium woonde werd voluit geschreven : er was te Snellegem slechts één 

ridder die Gerardus heette, doch meer dan een inwoner heette er Jacobus. Met huis 

binnen het atrium was niet de kosterij, want dan had het volstaan te schrijven : supra 

mansionem custodis. Het is bovendien geweten, voor zover het nog te achterhalen is, dat 

de koster van de kerk van Snellegem buiten het atrium woonde, op een perceel dat 

paalde aan de Lane, een waterloop die ten noorden van het atrium vloeide. Zolang niet 

bewezen is dat die toestand een paar eeuwen vroeger anders was, moeten wij aanvaar

den, dat de koster niet binnen het atrium woonde en dat het huis binnen het atrium in de 

dertiende eeuw bewoond was door iemand die Jacob de Coster heette. Dit wordt zo 

goed als een zekerheid, omdat de toenaam de Coster in de streek reeds ingang had 

gevonden. Te Houtave, een parochie die paalde aan Snellegem, woonde er in de eerste 

helft van de dertiende eeuw een zeker Weitkinus de Coster, die leenman was van de 

ridder van Snellegem en in betrekkiing kwam met de schoonzoon van Geraard I van 

Roden van Snellegem. Het is meer dan waarschijnlijk dat Jacob de Coster, die te 

Snellegem naast het ridderhof woonde, tot het geslacht de Coster van Houtave behoorde 

en, vermits het huis waarin hij woonde niet de kosterij was, dat hij niet de koster was van 

de kerk, doch wel de klerk van de Heren van Roden. 
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\\Tij kunnen bezwaarlijk veronderstellen dat de weduwe van Geraard van Roden, die 

daar eenzaam op het ridderhofte Snellegem met haar zoontje woonde niet een klerk zou 

hebben gehad om haar in het afhandelen van haar zaken te helpen. Jacob de Coster hoeft 

daarom niet haar klerk te zijn geweest in 1234. Hij was het echter wel toen zij het 

jaargetijde stichtte en dit laatste in het jaargetijdenboek werd ingeschreven. 

Uit het feit dat Jacob de Coster binnen het atrium woonde, mag ook het besluit 

worden getrokken dat, hij tot de geestelijke stand behoorde. 

Laten wij, vooraleer de tekst van het obituarium uit te leggen, eerst kennis maken 

met het obituarium zelf. In de Handelingen voor Geschiedenis staat de volgende 

beschrijving van het jaargetijdenboek 29) . In de parochie van Snelleghem is bewaard het 

Obituarium der kerk van Snelleghem ; het boek bevat 30 bladzijden parkemijn. Het 

opschrift luidt als volgt : Deze Jaergetijde hOl/ck was ghescreven int jaer dl/list ryf 

hondert ende rnJeendertich, in dien tyden reg/leerde binnen den grae.fscepe van 

~7ael1deren Karolus York keysere van den Roomsche Rycke, coninc van Spaengien, van 

Aragon, van Castylgen ; en in dien tyden zo was goverl1ante van Vlaenderen ghemaect 

ende ojJperregente vrOlll've Marie, de zuster van den Keysere, de weduwe van den coninc 

van Hongharie " in dien tydell was ba/iu van Brugghe en van Vrie nler Lodewyck van 

Prae! " in dien tydel1l-lJas hovemall van Snelleghem Jacob van Meetkercke Jacobs zuene 

; in dien tydell 'waren kerckmeesters te Snelleghem Jan de Ruddere Pieters zuene, 

Allthel/nis van Have, dischnleesters Casin de Vroede en pieter.f. Jacab Huusch en Jacob 

VUil Leenlpitte, costere. 

Dit obituarium is thans niet meer in het bezit van de kerk van Snellegem ; het is uit 

het archief verdwenen. Het is niet geweten in welke omstandigheden het zoek is geraakt . 

Z.E .H. Pieters, pastoor te Snelleghem van 1938 tot 1944, heeft naar dit obituarium 

gezocht en aan wijlen Kan. Z.E.H. English, archivaris van het Bisdom Brugge, gevraagd 

of hij hem niet ·op het spoor ervan kon brengen. Deze antwoordde hem schriftelijk als 

volgt : Ik herinner mij vaag dat, toen ik onder pastoor Verschuere, met Mr .. Egied 

Strubbe het archief in de pastorie gezien heb, \\t'e reeds het boek misten. Z.E.H. 

Verschuere werd benoemd als pastoor te Snellegem in januari 1926. Bij zijn benoeming 

was het obituarium reeds verdwenen. Z.E.H. Camiel Steelant kreeg de herderstaf te 

Snellegem op 30 mei 1898 en stierf er als pastoor op 23 januari 1926. Het jaargetijden

boek is onder zijn herderschap zoek geraakt, vermits Z.E.H. Kanunnik C. Callewaert de 

eerste bladzijde van in 1908 heeft afgeschreven voor de Handelingen voor Geschiedenis. 

Hij was toen president van het Bisschoppelijk Seminarie te Brugge. 
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Pastoor Steelant heeft het obituarium ook ter inzage gegeven aan de heer Karel 

Boutens, burgemeester van Jabbeke, die er toponymen in heeft opgezocht en ze 

medegedeeld heeft aan Karel De Flou voor zijn groot Woorenboek der Toponymie. In 

het 18de deel ervan, dat het bronnenmateriaal opgeeft, komt de volgende vermelding 

voor : Obit. Snelleghem, 1532, Obituarium der kercke van Snelleghem, anno 1532 

(aldaar berustend) . ( medegedeeld door de H. Boutens ) . 

Opzoekingen in het huis van de weduwe Karel Boutens in 1957 hebben geen 

resultaat opgeleverd. Het eerste deel van het Woordenboek verscheen in 1914 en bevat 

een reeks toponymen van Snellegem. Karel De Flou heeft van zijn Woordenboek voor 

Toponymen zijn levenswerk gemaakt: in 1908 had hij nagenoeg reeds al zijn toponymen 

verzameld. Het is te vermoeden dat Karel Boutens hem reeds toen deze van Snellegem 

had mededeeld . Karel De Flou en Kanunnik Callewaert waren beste vrienden. Waar

schijnlijk heeft K. De Flou het bestaan van het obituarium aan zijn vriend gesignaleerd en 

heeft de President van het Groot-Seminarie het aan Pastoor Steeland ontleend om er 

inzage van te nemen. Kwam het naar zijn oude plaats terug in het archief van de pastorij 

van Snellegem zo ja, hoe ging het daar verloren? Werd het op hoger bevel, zoals andere 

waardevolle voorwerpen uit de parochiekerken in het omliggende van Brugge, aldaar in 

veiligheid gebracht gedurende de oorlog 1914-1918? De hoop blijft gewetigd dat het 

eensdaags zal te voorschijn komen. Voorlopig moeten wij het stellen zonder dit jaargetij

denboek . 

Gelukkiglijk bezit de kerkfabriek van Snellegem nog een kopie van het obituarium 

van 1532. Dit jaargetijdenboek bevat 34 blz. papier, waarvan vier onbeschreven zijn. De 

tekst die het obituarium van 1532 vooraf gaat en die door Kan. Callewaert werd 

uitgegeven ontbreekt in de kopie . Het obituarium B (de kopie) bevat een tekst die zeker 

niet stond in het obituarium A (van 1532) : "Obïït Magrite, twijf was vall Carel de ~Troll, 

eel1 jaergel~ïde te verstaen eell zielmisse alleel1 SOlIder meer van vichtigh jaerel] lanck 

gedeure/lde ende ,'eerste jaer l1)as 1619". 

Het obituarium B werd geschreven in de 18e eeuw door iemand die geen latijn kende, 

want de latijnse teksten zijn zeer slecht afgeschreven. De kopiist had een schoon 

geschrift en heeft ook op ander parochies gewerkt, want wij vinden dezelfde hand terug 

in het archief van de parochie Zerkegem. De latij nse teksten zijn zeer oud : er zijn er die 

tot de dertiende eeuw teruggaan, n.1. het obrit van Geraard van Roden en Margareta van 

de Woestine . Er komt er zelfs een in voor die nog ouder is : "Oe/ave S. Stevel1se .. Hl~ills 

clire de slJe/leghen1 est" . Die tekst verwij st naar de tijd dat Sint-Elooi nog niet de 

patroon van de kerk was. 
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De kopie is, voor wat het kalender betreft, tot de laatste regel afgewerkt. Daarna 

volgt: Dit naervolghende zijn de Bezetten vande Messen die de prochiepape ghecostu

meert is van doen alle weke eeuwelick gedeurende: 10 blz. papier. De laatst geschreven 

bladzijde is in twee helften verdeeld : in de ene helft links staat bovenaan: "Dit naenJolg

hende is den Ontfanck van den prochielJape dat hij ontfanck vander kercke binnen den 

geheelen jaere" - in de ander helft rechts: "Dit naenJolghende is den Ontfanck van de 

(:'a/Jellaell dat h~j Ontfallck van de kercke binnen den jaere". 

Laten wij nu tot het jaargetijde van de ridder van Roden en zijn vrouw terugkeren. 

Het jaargetijde werd gesticht door Margareta van de Woestine, die haar echtgenoot veel 

jaren overleefde. Zij stelde de vergoeding of het stipendium vast, dat aan de pastoor en 

aan de koster moest worden uitbetaald : 2 schellingen voor de pastoor en 12 deniers 

voor de koster. Door fJresbytero dient hier pastoor te worden verstaan. 1. Van Mierlo 

heeft dat in twijfel getrokken en zich de vraag gesteld of er wel een pastoor was te 

Snellegem en er niet beter van een kapelanij zou gesproken worden. Het is echter al te 

duidelijk bewezen dat reeds lang vóór de dertiende eeuw Snellegem een parochiekerk 

kreeg, die de moederkerk werd van veel parochies in de omgeving. De twee schellingen 

waren dus wel bestemd voor de pastoor van de parochie Snellegem. Het woord presby

ter in de dertiende eeuw heeft ten andere de betekenis van pastoor (3t . Aan de koster van 

de kerk moesten 12 deniers worden betaald . Dat de naam van de koster niet venneld 

werd heeft geen verwondering te verwekken : ook de naam van de pastoor werd niet 

genoemd. 

De last van het jaargetijde moest door de kerk worden uitbetaald en werd gelegd op 

het huis waarin Jacob de Coster woonde. Het obïit vermeldt de plaats waar de mansio of 

het huis stond : infra atrium, binnen het kerkplein. Door andere gegevens kan worden 

uitgemaakt dat dit huis ten oosten van kerk gelegen was en dat de kapelaan in dit huis 

heeft gewoond. De kapelanij van Snellegem is zeer oud : er is reeds spraak van een 

kapelaan te Snellegem in 1331 (in het jaargetijdenboek). 

Wij oordeelden destijds dat de kapelanij ook werd vermeld in het Registrum decime 

biennalis in 1330-1331. De vermelding aldaar van 40 pond betreft niet de kapelaan, doch 

de pastoor van Snellegem. Daaruit mag men echter niet besluiten dat er in de dertiende 

eeuw geen kapelaan was te Snellegem, want ook de koster van de kerk werd niet 

vermeld in het Registrum (in tegenstelling met andere parochies) en niemand zal beweren 

dat er in de dertiende eeuw geen koster was te Snellegem. 
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In het obïit is er geen spraak van een jaarlijkse uitbetaling aan de kerk, wat voor 

andere jaarmissen wel het geval was. De woorden: dedil ecclesie ... hij schonk aan de 

kerk - kon1en bij een stichting regelmatig terug. Ook voor de armenzorg is niets 

voorzien . In al de andere jaargetijden is er iets toegezegd aan de "Mense pauperum". Het 

obfit is slechts een afkorting van de laatste wilsbeschikking van de stichtster van het 

jaargetijde. De volledige tekst van de stichting is niet bewaard gebleven. Het gezegde 

abrit is het oudste dat in het obituarium voorkomt. De heren van Roden waren op het 

ogenblik van de stichting nog in het bezit van de tienden van Snellegem. Heeft dat iets te 

maken met het ontbreken van een gift voor de kerk en de armen? Hoe het ook zij, de 

last van het uit te betalen stipendium werd gelegd op het huis binnen het atrium. Die 

mansio behoorde zonder twijfel toe aan de Heren van Roden. Het kan zijn dat bij de 

stichting, dit huis geschonken werd aan de kerk van Snellegem. 

De Heren van Roden konden niet in het bezit blijven van het huis binnen het 

kerkplein . Het bezit van het atrium van een kerk was reeds sedert lang aan de leken 

ontzegd . De Heren van Roden deden een voor hen voordelige zaak toen zij het jaargetij

de fundeerden op een huis waarvan zij de eigendom toch zouden moeten afstaan aan de 
kerk {. 1) . 

Die mansio was, toen het obïit werd ingeschreven in het obituarium, bewoond door 

iemand die Jacobus Custos heette, d.i . Jacob de Coster. Wij houden hem voor een 

familiaris van de ridders van Roden, voor iemand die behoorde tot het geslacht de Coster 

van Houtave, mogelijks de zoon van Weitkinus de Coster, leenman van de ridder van 

Roden . Jacob de Coster zou klerk geweest zijn van de ridder van Roden en daar hij in 

Maerlant te Houtave geboren werd, later de toenaam de Coster hebben laten vallen voor 

deze van lacob van Maerlant (. -

MARGARET A VAN DE WOESTINE 

Margareta was de echtgenote van Geraard van Roden, broer van Radulphus. Beiden 

hadden met hun vader hun legerdienst gedaan in Engeland, voora 1 eer zij zich voor goed 

in het graafschap Vlaanderen, hun geboortestreek, kwamen vesttigen : Radulphus te 

Melle en Geraard te Snellgem Margareta, de echtgenote van Geraard, stichtte het 

beruchte jaargetijde in de kerk te Snellegem. Het obrit vermeldt slechts de naam van 

Gerardus myles et Margareta uxor ejus, doch uit een nauwkeurig onderzoek van de 

ridders die te Snellegem op het ridderhof hebben gewoond, is ondubbelzinnig gebleken 

het jaargetijde gesticht werd voor Geraard van Roden en Margareta van de Woestine. 

Daar de last van het jaargetijde gelegd werd op het huis waar Jacob de Coster woonde, 

en dat huis 
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binnen het atrium lag, binnen het kerkplein te Snellegem, en het ridderhof, het Oosthof, 

naast het atrium stond, waren Jacob de Coster en Margareta van de Woestine naaste 

geburen. Als klerk van de ridders van Roden is de begaafde klerk vanzelfsprekend 

n1eermaals in contact gekomen met de weduwe van Geraard van Roden, Margareta van 

de \'\" oestine en met haar zoon, de jonge ridder die in het Land van Roden optrad als 

Geraard van Berlegem en te SneBegem gewoonlijk als Geraard van Roden. 

Wie ~'as Margareta van de W oestine ? De gravin de Lalaing schreef in haar boek 

"Maldeghem la Loyale" dat Margareta, de vrouw van Geraard van Roden, de dochter 

was van Filip van de Woestine en van N. van Sint-Winnoksbergen. Margareta behoorde 
dus tot het geslacht van de ridders van de Woestine 33 . 

De heren van de Woestine waren oorspronkelijk van Zomergem. De heerlijkheid van 

de Woestine was een leen gevestigd te Aalter in Oost-Vlaanderen en strekte zich uit over 

Aalter en Ruiselede. De ridder van Zomergem kreeg op een niet meer te achterhalen 

tij dstip de heerlijkheid van de Woestine, waarvan het foncier te Aalter lag, in leen van de 
graaf van Vlaanderen . 4 . 

Uit een oorkonde is het gekend dat het land of de heerlijkheid van de Woestine reeds 

in de twaalfde eeuw in het bezit was van de Heer van Zomergem . 

In 1203 immers schonk Willelmus, filius Sygeri de Somerghem, dominus de la 

\\' oestine - Willem, zoon van Zeger van Zomerghem, Heer van de Woestine - aan de 

Sint-Maartensabdij van Doornink de twee derden van het tiend van de heidegronden of 

velden gelegen te Aalter op de noordzijde van de rivier geheten Dorma. Volgens de 

oorkonde had zijn vader, Zeger van Zomerghem, een kapel gebouwd te Aalter. Willem 

had gans de Woestine, ontgonnen of nog te ontginnen, geërfd van zijn vader, en hield die 

in leen van de graaf van Vlaanderen. De schenking werd gedaan omdat de gezegde abdij 

hem had toegestaan een kapelanij te stichten. 

Zijn vrou~7 Margareta, zijn zoon Filip en zijn dochter Mathilde keurden de gifte van 

Willem goed. De oorkonde werd opgemaakt "in domo de la Woestine" - op het hof van 

de Woestine - te Aalt er, thans de hofstede geheten "Woestinegoed", weleer het foncier 

van de heerlijkheid van de Woestine (. ). 

Graaf Boudewijn gaf het altaar van Aalter in 1 I 12 aan de Sint Maartensabdij te 

Doornik . In 1163 was de ridder Walter van Zomergem monnik in dezelfde abdij .1} 

38 



Waarschijnlijk was hij een broer van vergemelde Zeger van Zomergem, die in de 

oorkonden verschijnt in 1158 en 1166. Uit die jaartallen kunnen wij besluiten dat de zoon 

van Zeger, die in 1203 de gemelde schenking deed aan de Sint-Maartensabdij omstreeks 

het midden van de twaalfde eeuw werd geboren. 

Willem van Zomerghem liet de toenaam "van Zomerghem" vallen en heette zich 

Willenl van de W oestine. Onder die naam verschijnt hij in de oorkonde in 1203 : WilIem, 

dominus de Ie Wastine. Hij was in 1212 overleden, want in dat jaar schonken de weduwe 

van Willem van de Woestine en haar zoon Filip de tienden van Berdizande (Baarzand in 

Zeeland) aan dè Sint-Pietersabdij te Gent (37) 

Onze aandacht gaat vooral naar de zoon van WilIem, naar Filip van de Woestine, 

omdat die ridder de vader was van Margareta van de Woestine, die met Geraard van 

Roden, Heer van Snellegem was gehuwd. 

De ridder Filip van de Woestine komt zeer dikwijls voor in de oorkonden uit de 

eerste helft van de dertiende eeuw. Wij laten hier enkele vindplaatsen volgen waarin zijn 

naam wordt aangetroffen. 

In 1203 - zie boven - Ego Willelmus ... assensu uxoris mee Margarete filiique mei 

Philippi, ac filie mee Mathildis (38) . 

In 12 12 ... Margareta, quondam uxor domini Willelmi de Wastina et Philippus, filius 

ejus ... tiend te Berdizant (polder bij Groede) geschonken aan de Sint-Pietersabdij te Gent 
(39) 

In 121 3 was Filip van de W oestine militaire bevelhebber te Kortrijk, te samen met de 

ridder Daniel van Machelen. De stad werd, na een hardnekkige verdediging ingenomen 

en de twee ridders werden door de Fransen gevangen weggevoerd naar Compiégne. Ze 

werden er gevangen gehouden tot in 1215 en hadden elk 1000 pond te betalen om hun 

vrij heid terug te krijgen. Hugo Taccoen, Giselbrecht van Aire, Boudewijn van Querqui, 

vrouw Sybilla van Wavrin en de burggravin van Sint-Omaars stelden zich elk borg voor 

200 pond voor Filip van de Woestine. Arnold van Oudenaarde de, heer van Oudenaarde, 

stelde zich voor 1000 pond borg voor Daniel van M achelen ( ~ O . 

In 12 16 deed Philippus de Somerghem (Philippus van de Woestine) een gift aan de 

priorij van Sint-Baafs te Papinglo (Maldeghem) "ubi Mathildis, amita mea, in Christo 

obdormiens, requiescit" . De zegel van Filip van Zomergem draagt het inschrift "Sigillum 

Philippi de Wastine". (origineel R.A. Gent) (41 ) . 

In 121 9 is Filip van de Woestine getuige voor de ridder Walter van Gistel in een 

oorkonde waarbij deze ridder de tienden van de Eernegembroek verkocht aan de abdij 

van Oudenburg. Getuigen waren : Philippus de Woestina, Balduinus de Praet, Walterus 
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de Hule en Willelnlus de Oostkerke. Boudewijn van Praet was in de eerste helft van de 

dertiende eeu\\' in het bezit van de heerlijkheid van Zomergem. Walter van Heule 

behoorde tot het geslacht van de heren van Zomergem. Willem van Oostkerke, baljuw te 

\' eurne, zullen wij straks in een oorkonde van 1240 ontmoeten in verband met Filip van 
de \\r oestine ·L . 

Op 12 december 1226 belooft Filip van de Woestine trouw te blijven aan de koning 

van Frankrijk voor het geval dat de graaf Ferdinand en de gravin Johanna de vredesvoor

waarden die zij met de honing hadden aangegaan niet zouden onderhouden (.41) , 

In april 1235 verklaren Margareta van Bruwaen en Filip, heer van de Woestine, haar 

zoon, dat zij een jaarrente van 1 mudde rogge op hun inzaten te Bevere aan het O. L. 

Vrouw Hospitaal te Oudenaarde schenken 44) . 

In februari 1236 ... Ego Philippus, miles, dominus de Wastine, ... de assensu et 

voluntate Mathildis uxoris mee karissime, et filiarum mearm Elizabeth et Aelidis et etiam 

de assensu nobilis viri domini Danielis de Masculines, mariti dicte filie mee Elizabeth, 

primogentite mee.. De vrouw van Filip heette Mathilde. Filip had twee dochters . 

Elisabeth en Aelidis. Elisabeth hl was gehuwd met Daniel van Machelen 45 . 

]n 1238 ... belooft Filip van de Woestine trouw aan de koning van Frarkrijk (~6 . 

In januari 1239 verklaren Margareta van Bruwaen, Filip, heer van de Woestine, haar 

zoon, en dezes zoon S. dat zij hun goedkeuring verlenen tot het verkopen van 8 bunder 

leen gelegen op de Bruwaen., aan het O.L. Vrouw Hospitaal te Oudenaarde ~7) . 

In 1239 ... Philippus, dominus de Wastina .. . en zijn rechten te Oostburg (in Zeeland) 48 

In 1240 verklaart Willem van Oostkerke, baljuw te Veurne dat de ridder Daniel van 

Machelen aan de abdij van Nonnenbossche het land dat hij te Eggewaertscappelle en te 

Nieuwpoort in leen hield van Fihip van de Woestine heeft verkocht (4 . 

In 1242 verpandt Filip van de Woestine, als voogd van Boudewijn van Praet, de 

tienden van Oedelem aan O. L . Vrouwkerk te Brugge 50 . 

In 1242 verklaart Filip, heer van Wastina en Bevere, dat hij 10 bunder land aan het 

O . L . v~rouw Hospitaal te Oudenaarde schenkt ( 1 . 

In 1243 belooft Mathilde van Winberghe (Winnoksbergen) vrouw van Filip van de 

W oestine, in tegenwoordigheid van de deken van Veurne, dat zij de overeenkomst zal 

eerbiedigen die haar echtgenoot heeft aangegaan met het Hospitaal van Rijsel ( 5 ~\ . 
In 1245 .. eed van trouw aan de koning van Frankrijk door Filip, van de Woestine 5 . 

In 1247 keurt Philippus, dominus de Wastine, de verkoop goed van een tiend van 

Aalter (Pietberg) ( 4 ) , 

In 1250 was Filip van de Woestine overleden . Dit blijkt uit een oorkonde van 

Aelidis, domina de Wastina, filia quondam viri nobilis, Philippi de Wastina , .. predecessor 

pater meus - Ik, Alice, Vrouwe van de Woestine, dochter van de overleden ridder de 

Woestine, mijn vader ( 5 ) 
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De gravin de Lalaing schrijft dat Margareta van de Woestinen die gehuwd was met 

Geraard van Roden (van Snellegem), een dochter was van Filip van de Woestine en N. 

\' an Sint-\\,Tinnoksbergen. Zij heeft geen bronnen aangeduid om haar bewering te staven. 

Vermoedelijk trad Filip van de Woestine tweemaal in het huwelijk. 

Hij trad in de echt met N. Van Sint-Winnoksbergen, die dan een jonkvrouw was uit 

het geslacht van de bruggraven van deze plaats. Zijn eerste vrouw die het leven schonk 

aan Margareta, stierf vroegtijdig. Gijselbrecht 111, die wellicht de zuster was van de 

onbekende jonkvrouwen bruggraafwas van Sint-Winnoksbergen leeft nog in 1223 dcoh 

stierf korte tijd daarna ( 56) . Filip van de Woestine ging na dezes dood een tweede 

huwelijk aan met de betrekkelijke jonge weduwe van de bruggraaf, Mathilde van 

Wulveringhem 57) . Door zijn huwelijk met de bruggravin werd Filip van de Woestine 

burggraaf van Sint-Winnoksbergen. Hij werd als dusdanig vermeld in 1230, en trouwde 

dus met Mathilde van Wulveringhem tussen 1223 en 1230 (58 ) . Uit het huwelijk werden 

twee kinderen geboren: Elisabeth, die de eerstegebroene werd genoemd en Aelidis. (zie 

boven de oorkonden). 

Mathilde van Wulveringhem behoorde tot het geslacht van de ridders vandeze plaats. 

Wulveringhem lag in Veurne-ambacht. In een oorkonde van 1243 verschijnt zij als 

Mahaut de Winberghe femme de Philippe de Wastina. Zij verschijnt er niet als burggra

vin. Haar zoon Gijselbrecht IV had haar immers in 1242 reeds opgevolgd als burggraaf. 

In 1223 was haar zoon nog te jong om haar op te volgen. In 1243 werd Philip van de 

Woestine dan ook geen bruggraaf genoemd. 

Die gegevens zijn niet zonder belang voor het Van Maerlandprobleem. Het is nu 

gebleken dat Sint-Winnoksbergen niet vreemd was aan Margareta van de Woestine die te 

Snellegem woonde, toen Jacobus Custos er verbleef (59 Haar vader was in de echt 

getreden met een jonkvrouw uit het geslacht der bruggraven van Sint-Winnoksbergen en 

was er zelf burggraaf geweest. Zij was door nauwe familiebanden met die stad verbon

den. Zou het in die omstandigheden te verwonderen zijn dar zij er meermaals een bezoek 

bracht en dat ze er af en toe met een of ander boodschap haar klerk heenzond? Dat zou 

in elk geval uitleggen dat de klerk Jacob de Coster - laten wij schrijven: dat jacob van 

Maerlant - in Dander Martijn de "Casselbergh" vermeldt. 

Die berg ligt in de nabijheid van Sint-Winnoksbergen. Het zicht van de Kasseiberg 

heeft ongetwijfeld op de jonge klerk, geboren in het platteland, in het Brugs-Ambacht, 

een grote indruk gemaakt. Hij heeft de KasseIberg noot meer vergeten 60) . Toen hij in 

Dander Martijn de nietigheid van de mens stelde tegenover de oneindigheid van God, 
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schreef hij dat de mens bij vergelijking slechts een korreltje zand was tegenover de 

KasseIberg : 

A/so diedell mach een zand 

leghen C"asselbergh in vlaenderlan/. 

J. Van Mierlo heeft geschreven dat Martijn een Hollander was en zoals Jacob van 

Maerlant leermeester was van de jonge graaf Floris. Beide zouden te Maerlant bij Den 

Briel hebben verbleven, of althans daar elkander vaak hebben ontmeot. In dat geval zou 

Jacob van Maerlant de KasseIberg niet hebben genoemd. De Kasseiberg zegde niets aan 

een Hollander Martijn. Zou de dichter geen ander vergelijking hebben gebruikt ? De 

haven van Maerlant lag aan de boorden van de Maas. Zou Jacob niet veeleer hebben 

geschreven naar Martijn : 

Also vele dieden mag een druppel wa/er 

leghen de Maas. 

Martijn was geen Hollander, doch een minderbroeder uit Vlaanderen die in het 

klooster van Brugge had verbleven, en overgeplaatst werd naar het minderbroederkloo

ster te Utrecht. In 1071 had Robrecht de Fries op de Kasseiberg een schitterde overwin

ning behaald op het Franse leger . Elke Vlaming kende bij naam de Kasseiberg, de 

uitkijkpost van Vlaanderen naar Frankrijk. Het kan niemand vernronderen dat Jacob van 

Maerlant aan de vlaming Martijn de KasseIberg vermeldt. 

Alice (Aelidis van de Woestine) had verscheiden kinderen die in 1257 nog minderja

rig waren (6 1) , Elisabeth, de oudste dochter van Aelidis, trad in het huwelijk met Jan 11 

van Gistel (G'» , Aelidis schijnt geen mannelijke afstammeling te hebben gehad. Het is niet 

geweten met wie ze in het huwelijk trad, doch haar dochter Elisabeth bracht het goed der 

van de Woestinen in het huis van Giste!. De vand e Woestinen beschikten over een groot 

del van de tol te Brugge. De ridders van Gistel kwamen door het huwelijk van Jan 11 met 

Elisabeth in het bezit van die tol. De ridder Jan 11 van Gistel woonde op het Gistelhof, op 

de parochie Sint-Gillis. Hij deed de bestelling van het leven van de H. Clara. Hij vroeg 

aan van Maerlant het leven van de H. Clara uit het latijn te vertalen om die vertaling voor 

te lezen in het nabijgelegen klooster van de Clarissen waar een naaste bloedverwante van 

hem abdis was. Door zijn vrouw die een van de Woestine was, kan hij in betrekking zijn 

gekomen met de dichter. 
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GERAARD VAN RODEN te SNELLEGHEM 

(GERAARD VAN BERLEGHEM) 

Geraard van Roden, de ridder die op het Oosthof te Snelleghem woonde, de heer 
van Berleghem, was de zoon van Geraard van Roden en Margareta van de Woestine. 

Bij het overlijden van zijn vader was hij nog jong. Radulphus van Roden, heer van 
Melle, zijn oom, schreef in 1236 dat Geraard van Roden, de zoon van zijn overleden 
breoder, toen nog de jaran van verstand niet had bereikt (63). In 1228 was zijn vader nog 

in leven, want er is een oorkonde van hem bewaard van 1228. Het is niet geweten ofzijn 
vader in de loop van dit jaar overleden is. 

Na het overlijden van haar echtgenoot bleef de weduwe Margareta van de Woestine 
met haar zoontje het ridderhof van Snellegem bewonen. Het is in die omstandigheden te 
begrijpen dat zij, indien er nog geen klerk aan het ridderhof verbonden was, er toen een 
heeft aangeworven. Hieruit volgt niet dat die klerk Jacob de Coster was: deze laatste 
kwam slechts veel later het huis binnen het atrium bewonen. 

De jonge Geraard van Roden had in het begin van juli 1244 nog geen zegel. Hij was 
er wel in het bezit van op het einde van het jaar. In 1251 wordt zijn vrouw Beatrix voor 
de eerste maal in de oorkonden vermeld. Wij vinden hem in de oorkonden onder de naam 

van Gerardus de Roden, dominus de Barleghem of als Gerardus, dominus de Barleghem 
en zelfs als Gerardus de Barleghem. Hij is slechts onder die laatste naam gekend, omdat 
hij nooit geïdentificeerd werd als Gerard van Roden van Snelleghem. Berleghem is een 
van de 1 7 parochies van het land van Roden. De ridder van Snelleghem hield Berleghem 
in leen van zijn oom Radulphus van Roden~ heer van Melle, en nadien van diens zoon 

Geraard. 

Geraard van Roden (van Snelleghem) wordt in de oorkonden vermeld in januari 
1238, in april 1239 en in november 1239 als Gerardus, filius domini Gerardi, militis -
Geraard, zoon van de ridder Geraard: hij was in 1238 nog te jong om ridder geslagen te 
worden ((H . 

In juli 1244 was Geraard van Roden (van Snelleghem), heer van Berleghem, reeds 
oud genoeg om als leenheer op te treden. Hij oorkonde immers toen dat hij aan Egied 
van Oostkamp de toelating verleende om voor de duur van 10 jaar de helft van een tiend, 
te Houtave gelegen, dat Egied van hem in leen hield, te verpanden aan de abdij van Sint
Andries . Dat er hier sprake is van Geraard van Roden (van Snelleghem) blijkt ondubbel
zinnig uit het feit dat hij het tiend in leen hield van Geraard van Roden, heer van Melle, 
zij dominus superior (65) . 
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\\Tij laten nu de korte inhoud van de reeds gekende oorkonden die Geraard van 

Roden van Snelleghem onder de naam van Geraard van Roden van Berleghem heeft 

uitgevaardigd . 

Op 13 oogst 1252 oorkonden Geraard van Berleghem en zijn vrouw Beatrix dat zij 

hun allodium van Borsbeke (Bursbeke), gelegen te Letter-Houtem, met recht van hoge 

en lage justitie en alle inkomsten aan het allodium verbonden, voor twintig pond en zes 

schellingen rente aan de abdij van Sint-Baafs hebben verkocht (66 

Michiel van Lembeke werd achteraf door Gwijde, graaf van Vlaanderen, gelast in 

zijn naam die verkoop te bekrachtigen (67 . 

Op dezelfde dag , 13 oogst 1252, beloofde Geraard van Berleghem het voogdijschap 

(advocatiam) van Sint-Lievens-Houtem te verkopen aan de abdij van Sint-Baafs, indien 

zijn bloedvervvant Geraard van Roden, van wie lUj het voogdijschap in leen houdt, zijn 

goedkeuring verleent. De abt van de abdij van Sint-Andries en de schoonbroer van 

Geraard van Berleghem, de ridder van Willem van Maldeghem, zulen de prijs van de 

verkoop vaststellen 

Op 2 september 1252 bevestigen Geraard van Berleghem en zijn vrouw Beatrix voor 

de deken van Sint-Lievens-Houtem dat zij het voogdijschap van Sint-Lievens-Houtem 

zullen verkopen aan de abdij van Sint-Baafs (69 . 

Geraard de Roden heeft vier oorkonden uitgevaardigd in verband met het land van 

Roden: twee op 13 augustus 1252 - een op 2 september 1252 en een op 24 oktober 

1252. Uit deze vier oorkonden mogen wij het besluit trekken dat Geraard van Roden 

(van Snelleghem) in 1252 ofwel een drietal maanden in het land van Roden heeft 

verbleven of er af en toe heenreisde. Het is gekend wei hem op ten minst een van die 

reizen vergezelde: zijn vrouw Beatrix van Assebroek, de abt van de abdij van Sint

Andries bij Brugge en zijn zwager Willem van Maldeghem, die toe Geraard van Roden 

(alias van Berleghem) nog kind was, jaren lang voogd was van zijn jongere shoonbroer. 

Zijn optreden alhier kan dus met vreemd voorkomen alsook dat niet van de abt van de 

abdij van Sint-Andries, daar die nog monnik was geweest in de abdij van Sint-Baafs te 

Gent en het doel van de reis was een deel van de bezittingen van Geraard van Berleghem 

aan gezegde abdij te verkopen. 
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\\,7 aarschijnlijk werden slechts de voornaamste personen die de reis medernaakten 

vermeld en liet Geraard van Roden (uit Snelleghem) zich vergezellen door zijn klerk, 

J acob de Coster. In dat geval heeft de laatste ruimschoots gelegenheid gehad om in 

betrekking te komen met Geraard van Roden, Heer van Melle en zijn vrouw Katharina 

van Cysoing en wellicht ook met de "Ilobi lis n1atrona" met de edelvrouw Heila van 

Roden, van wie hij de bestelling kreeg van de Alexander (71 ) . 

In de vijfde en zesde oorkonde van Geraard van Berleghem is er sprake van tiend 

van het land van de W oestine, te weten te Ruislede en te Aalt er . In de vijfde oorkonde 

staat hij zelf borg voor Aelidis, Vrouwe van de Woestine. Dat doet het vermoeden 

opduiken dat hij een zoon was van Margareta van de Woestine, die gehuwd was met 

Geraard van Roden, die op het Oosthof woonde te Snelleghem. Dit vermoeden wordt 

zekerheid door de boven geciteerde oorkonde, waarin Radulphus van Roden duidelijk 

laat weten dat Geraard van Berleghem de zoon is van zijn overleden broer Geraard van 

Roden (die te Snelleghem woonde en met Margareta van de Woestine was gehuwd). 

Geraard van Berleghem komt nog eens voor, en dan slechts als getuige, in een 

oorkonde van 22 augustus 1284. Zijn bloedverwant Geraard van Roden, Heer van Melle, 

maakte op die dag te Heule zijn laatste wilsbeschikkingen bekend vooraleer naar het 

Heilig Land te vertrekken. Hij deed dat in tegenwoordigheid van zijn vrouw Isabella van 

Heestert ( zij was weduwe van Zeger van Heule), van haar zoon Willem van Heule, van 

haar dochter Mathilde, van de pastoor van Heule en van Geraard van Berleghem en nog 

andere niet vermelde ridders ( 2 , 

Op 24 oktober 1252 oorkonden Geraard van Berleghem en zijn vrouw Beatrix dat 

zij het voogdijschap van Sint-Lievens-Houtem verkocht hebben aan de abdij van Sint

Baafs . ), Zij deden het .... secundum dictum venerabilis patris W. Abbatis sancti Andree 

juxta Brugis, et domini Willelmi de Maldeghem, militis 74 De abt van de abdij van Sint

Andries was dus een van de twee schatters. Wij hebben reeds uitgelegd hoe het kwam 

dat \\Tillem van Maldeghem als schatter werd aangesteld. De abt van de abdij van Sint

Andries heette in 1252 Willem. Zijn toenaam staat niet vast. Hij kwam als schatter in 

aanmerking omdat hij met de ridders van Berleghem bevriend was (de ridders van Roden 

waren grote weldoeners van de abdij en het Oosthof van Snelleghem, het ridderhof van 

Geraard van Berleghem, paalde aan het goed van de abdij), en ook omdat Willem een 

oud monnik was van de abdij van Sint-Baafs. De twee schatters maakten hun schatting 

bekend in december 1252. Geraard van Berleghem kreeg 350 pond ~ Geraard van 

Roden, Heer van Melle, a quo dictus Gerardus de Berleghem dicta bona in feudum 

tenebat, 40 pond - en Beatrix van Assebroek 10 pond "pro suis jocalibus" . 
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Alles verliep met de toestemming van de Heer van Dendermonde van wie de Heer van 

~-1eIle de verkochte goederen in leen hield ( 5 . -

In september 1257 oorkondt Geraard van Berleghem dat zijn leenman Grippus van 

Craaienbroek, met zijn toestemming, een deel van een tiend dat van hem in leen werd 

gehouden, geruild heeft met het prioraat van Sint-Berten te Poperinge tegen drie 

bunderen grond, gelegen te Ruiselede (7 . 

In februari 1258 (oude stijl 1257) oorkonden de ridders Geraard van Berleghem, 

\\'illem van Grimbergen, Olivier van Machelen en Walter de Moer dat zij zich borg 

stellen voor Aelidis, Vrouwe van de Woestine, die haar tiend aan Aalter heeft verkocht 

aan de abdij van Sint-Maarten te Doornik, en dat zij zich verplichten de verkoop te doen 

goedkeuren door haar kinderen, zodra deze meerderjarig zullen worden (77 . 

E r werden dus zes oorkonden uitgevaardigd door Geraard van Berleghem en in die 

oorkonden, die reeds uitgegeven werden, komt Geraard van Berleghem nooit voor als 

Geraard van Roden. Hij was dan ook slechts onder die naam gekend. Hij was Heer van 

Berleghem, doch woonde niet daar. Hij was geboren te Snelleghem en woonde er op het 

Oosthof. 

In het Rijksarchief te Brugge berusten er een zeker aantal oorkonden door hem 

uitgevaardigd die nooit werden uitgegeven. Die oorkonden zijn van uitzonderlijk belang 

voor het Van Maerlantprobleem. 

Wat gaf aanleiding tot het uitvaardigen van die reeks oorkonden ? 

In januari 1236 ruilde Weitkinus de Coster die te Houtave woonde en een clericus, 

een klerk was, een tiend van Houtave dat hij in leen hield van de Heer van Snelleghem, 

met de abdij van Sint-Andries voor een stuk land dat de abdij hem in verwisseling 

afstond (: ) De toenaam de Coster werd aan Weitkinus gegeven omdat hij of zijn vader 

te Houtave de bediening van koster had uitgeoefend. Het land werd waarschijnlijk 

genomen uit het Middelhof, een grote hofstede die in de noordhoek van Houtave lag, die 

Mallant geheten werd . De hofstede waar Weitkinus woonde lag in de nabijheid van die 

hofstede, zoals blijkt uit een oorkonde uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Daar 

het Middelhof reeds in 1236 aan de abdij van Sint-Andries toebehoorde en er nergens in 

de oudere oorkonden van de abdij die bewaard zijn gebleven melding wordt gemaakt van 

schenkingen aldaar van gronden aan de abdij, mag de veronderstelling worden gemaakt 

dat de abdij het Middelhofte Houtave bij haar stichting heeft gekregen. 
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Dat zou althans uitleggen waarom de abdij reeds vóór 1236 de tienden opkocht of in het 

bezit ervan zocht te geraken en ook ernaar heeft gestreefd het personaat van Houtave te 

verwerven. 

\Veitkinus had waarschijnlijk van de Heren van Roden die de "patroni" van Houtave 

waren in leen de tienden te Houtave verkregen die aan het kostersambt verbonden 

waren. In 1236 ruilde Weitkinus die tienden voor grond. Daar hij die tienden in leen hield 

van de Heer van Snelleghem, stelde de abdij als voorwaarde voor de ruiling, dat die 

tienden zouden worden vrijgemaakt van leenverband. Dat kon echter voor het ogenblik 

niet . De Heer van Snelleghem was in 1236 Geraard van Roden (alias Geraard van 

Berleghem) die toen nog te jong was om het leenverband te verbreken. Weitkinus werd 

verplicht te beloven dat hij er voor zou zorgen dat het tiend zou vrijgemaakt worden van 

alle leenverplichtingen en er voor borg staan met al zijn roerende en onreoerende 

goederen. 

In december 1243 werd Weitkinus de Coster door de abdij van Sint-Andries 

verplicht "suh paella decenl librarum" - onder boete van 1 0 ponden - de verbintenis aan 

te gaaan dat in de loop van het volgende jaar het t iend zou Wfij komen van alle leenver
band ( 9). 

Waarom juist in de loop van het volgend jaar ? Omdat in 1244 Geraard van Roden 

reeds oud genoeg zou worden om eigenmachtig op te treden. Dat vernemen wij uit een 

ander oorkonde, die niet in verband staat met Weitkinus de Coster. 

Uit een oorkonde immers in dit jaar uitgevaardigd blijkt dat de jonge Geraard van 

Roden aan een van zijnleenmannen de toestemming heeft verleend tot het verpanden van 

de helft van het tiend van Houtave dat hij van hem in leen hield . De toestemming werd 

bekrachtigd door Geraard van Roden, Heer van Melle. In dezelfde oorkonde vernemen 

wij nog dat de jonge Geraard toen nog over geen zegel beschikte. 

In dezelfde maand juli gaf de jonge Geraard een oorkonde uit die begon met de 

woorden: Ego, Gerardus de Roden, dominus de Barleghem - Ik, Geraard van Roden, 

Heer van Berleghem. De oorkonde eindigt met de woorden: sigillo meo propro fecti 

roborari. Op het einde van juli 1244 beschikte Geraard van Roden, Heer van Berleghem, 

dus reeds over zijn eigen zegel ( 80) . 

Het moet dan ook niemand verwonderen dat de abdij van Sint-Andries er op stond, 

dat het tiend van Houtave, dat Weitkinus de Coster geruild had voor een perceel grond, 
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door Geraard van Roden (van Snelleghem) zou worden vrijgemaakt van leenverplichtin

gen in de loop van het jaar dat volgen zou, t.t.z. in 1244. Wat deed Weitkinus de Coster 

? Hij overhandigde aan Willem van Maldeghem 12 ponden die aan de abdij zouden 

worden geschonken indien het leenverband niet zou worden verbroken. De abdij 

beloofde samen te werken met Weitkinus de Coster om Willem van Maldeghem te 

bewilligen ofwel de 12 ponden terug te schenken ofwel de vrijmaking van het tiend te 

bewerken. 

V/eitkinus de Coster was in augustus 1246 reeds overleden, want in die maand 

vaardigde Geraard van Roden, Heer van Berleghem, een oorkonde uit waarin hij 

verklaarde dat hij de erfgenamen van Weitkinus de Coster ontsloeg van alle leenver

plichtingen in verband met het tiend dat Weitkinus geruild had met de abdij voor een 

perceel grond. Mogen wij er uit besluiten dat Weitkinus toen reeds overleden was? De 

tekst van de oorkonde waarin sprake is van de erfgenamen van Weitkinus schijnt het uit 
te wijzen ( 8 1) 

In augustus 1251 volgt een nieuwe oorkonde van Gerardus, miles dominus de 
Berleghem - van Geraard, ridder, Heer van Berleghem. Hier treedt Geraard op als ridder. 
Voor de eerste maal is er in de oorkonden sprake van Beatrix, vrouw van Geraard. Uit 
andere bronnen is het geweten dat die Beatrix geheten werd Beatrix van Assebroek 8_>, 

De oorkonde werd nog in dezelfde maand bekrachtigd door G(erardus), mules, dominus 
de Roden, t.t.z . door Geraard van Roden, Heer van Melle, die de Geraard, miles - ridder 
- dominus de Barleghem - Heer van Berleghem, zijn consanguineum - zijn bloedverwant 
_ noemt 83 >, 

In de maand november 1252 vaardigt Geraard van Roden, Heer van Berleghem, een 
oorkonde uit waarin de tekst van de oorkonde 7400 blauw in haar geheel werd opgeno
men . i\an die tekst wordt bijgevoegd dat Geraard een nieuwe regeling aanvaardt voor 
het uitbetalen van een rente van één mark en 40 deniers die de abdij van Sint-Andries 
hem schuldig was. Geraard voegt er nog bij dat de ruiling van het tiend van Weitkinus de 
Coster en van de gezegde rente werd aangegaan toen hij nog geen ridder was en geen 
zegel bezat , maar toch de wettelijke ouderdom had bereikt. De oorkonde werd voorzien 
van de zegel van Geraard en van die van zijn vrouw. De laaste zegel droeg het rand
schrift : Sigillum Beatricis domine de Arsebroec 8.t . 

In december 1252 werd de oorkonde van Geraard van Roden, Heer van Berleghem, 
door zijn bloedverwant Geraard van Roden, Heer van Melle, bekrachtigd 85) , 

Door die reeks oorkonden is het nu uitgemaakt dat Geraard van Berleghem te 
identificeren is met Geraard van Roden, zoon van Geraard en Margareta van de 

Woestine. 
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Hij woonde op het Oosthofte Snelleghem en was een tijdgenoot van Jacobus Custos 
- van Jacob de Coster, die naast het ridderhofbinnen het atrium van Snelleghem woonde. 

Het is zo goed als zeker dat die Jacob de Coster behoorde tot het geslacht de Coster dat 

te t\1alIant , in de noordhoek van Houtave woonde. Daar Weitkinus de Coster, die wij in 
de oorkonden hebben zien verschijnen, een clericus was en Jacob de Coster van Mallant 

het eveneens was, is het te vermoeden dat die laatste een zoon was van Weitkinus en dat 

Willem van Maldeghemn de voogd van Geraard van Roden van Snelleghem, de jonge 
clericus Jacob de Coster naar Snelleghem heeft geroepen om er als klerk dienst te doen. 

Het is normaal dat niet op een vreemdeling doch op een van de familiares beroep werd 

gedaan om naast het ridderhof te wonen en er het ambt van klerk te vervullen. 

Nu kunnen wij de reeks samenstellen van de oorkonden die de jonge Geraard van 
Roden, alias Geraard van Berleghem, heeft uitgevaardigd. 

In juli 1244 - tienden te Houtave. Uitgevaardigd op het ridderhof te Snelleghem. 

In augustus 1244 - tienden te Houtave - erfgenamen van Weitkinus de Coster -

Uitgegeven op het ridderhof te Snelleghem. 

In augustus 1251 - tienden te Houtave - Uitgevaardigd op het Oosthof te Snelleghem. 

In augustus 1251 - tienden te Houtave en bekrachtiging van de ruil van het tiend dat -

Weitkinus de Coster in leen had gehouden - Uitgevaardigd op het ridderhof te Snelleg
henl . 

Op 13 augustus 1252 verkoopt hij zijn allodium van Bursbeke aan de abdij van Sint

Baafs. 

Op 13 augustus 1252 belooft hij het voogdijschap van Sint-Lievens-Houtem aan dezelfde 

abdij te verkopen. 

Op 2 september 1252 bevestiging van de inhoud van voorgaande oorkonde. 

Op 24 oktober 1252 verkoopt hij het gezegde voogdijschap aan de abdij van Sint-Baafs. 

In november 1252 nieuwe bekrachtiging van de ruil door Weitkinus de Coster aangegaan 
met de abdij van Sint-Andries. Uitgevaardigd op het ridderhofte Snelleghem. 

In december 1252 - tienden te Houtave. Uitgevaardigd op het ridderhofte Snelleghem. 

In februari 1257 - tienden te Houtave. Uitgevaardigd op het ridderhofte Snelleghem. 

In september 1257 - tienden te Aalter. Uitgevaardigd op het ridderhof te Snelleghem. 

Het is opvallend dat Geraard van Roden tussen 13 augustus 1252 en 24 oktober 
1252 geen oorkonden heeft uitgevaardigd te Snelleghem. In die korte periode werden 

vier oorkonden uitgegeven in het land van Roden. De ridder Geraard van Berleghem was 
er volgens de oorkoden vergezeld van zijn vrouw. In november 1252 volgt reeds een 
nieuwe oorkonde uit Snelleghem. Het is meer dan waarschijnlijk dat Geraard van Roden 
en zijn vrouw Beatrix in de tweede helft van 1252 een drietal maanden in het land van 

Roden hebben verbleven. 
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Indien de klerk Jacob de Coster in 1252 zijn meester Geraard van Berleghem op zijn 
rei s naar het land van Roden heeft vergezeld en er een drietal maanden heeft verbleven, 
dan heeft hij er ruimschoots de gelegenheid toe gevonden om in betrekking te komen 
met Geraard van Roden, Heerr van Melle en zijn vrouw Katherina van Cysoing en ook 
nog met de nobilis matrona Heila van Roden, van wie hij de bestelling zou hebben 
gekregen van de Alexander. 

De enigmatische Gheile of Heile werd nooit geidentificieerd. Niets belet dat men er 

een Heila van Roden in zou zien, de Gheile die de Alexander bestelde. Daar zij te 

ScheIderode woonde waar aan de ridders van Roden tol moest worden betaald, had zij er 

belang bij dat de schepen ongehinderd op de Schelde zouden kunnen doorvaren tot Gent 

en tot ScheIderode. In zijn Alexander maakt nu juist Jacob van Maerlant er zijn beklag 

over dat de bezetting van het kasteel van Rupelmonde - de rovers van Rupelmonde - die 

vrije doorvaart verhinderen. Het heeft er de schijn van dat hij de klachten van de ridders 

van Roden of van Heila van Roden heeft opgevangen. Een verblijf van drie maanden in 

het land van Roden en bij de ridders van Roden kan uitleggen hoe hij zo goed op de 

hoogte was van de toestand op dit terrein. In een eerste bijdrage over Jacob de Coster 

van Maerlant werd er de nadruk op gelegd dat Jacob de Coster in zijn hoedanigheid van 

klerk ongetwijfeld zijn heer op zijn belangrijke reizen zal hebben vergezeld (87) . De vraag 

werd gesteld : zijn die reizen bewezen? De oorkonden bewijzen dat Geraard van Roden 

van Snelleghem in 1252 naar het land van Roden is vertrokken en er drie maanden heeft 
~ 

verbleven . Het is te vermoeden dat zijn klerk Jacob de Coster die te Snelleghem in een 

mansio op het atrium naast het ridderhof woonde, hem althans bij die gelegenheid heeft 

vergezeld, des te meer daar de reis van Geraard van Berleghem een zakenreis was en een 

zaakkundig klerk de ridder bij die aangelegenheid zeer nuttig kon zijn. De waarschijnlijk

heid wordt des te groter wanneer men bedenkt dat een verblijf van drie maanden in het 

land van Roden aan Jacob de Coster van Maer1ant de gelegenheid gaf in contact te 

komen met Heila van Roden en met Katherina van Cysoing (88) en dat beide contacten 

uitleggen hoe Jacob van Maerlant aan de bestellingen kwam van de Alexander en van de 

Merlijn ( 8) . 

Geraard van Berleghem heeft zijn leven niet geëindigd te Snelleghem. Wij komen tot 

dit besluit, niet alleen omdat noch hij noch zijn vrouw in het obituarium vermeld worden 

- zijn vader en moeder werden het wel - , maar vooral omdat er nog in de dertiende eeuw 

een ander ridder op het Oosthof woonde. Het is niet geweten wanneer deze er zich 

vestigde. Op 8 juni 1292 werd Monseigneur Cretien de Snelleghien door graaf Gwijde 

van Dampierre belast om samen met de ridder Walter van Nevele de grenzen aan te 

duiden tussen de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen en deze van Vlaanderen en 
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Namen ( ). Uit de rekeningen van de stad Brugge blijkt dat Kerstiaan van Snelleghem op 
het einde van de dertiende eeuw - in 1299 - reeds overleden was (91). 

Waarschijnlijk heeft Geraard van Roden van Snellegem zich in de tweede helft van 

de dertiende eeuw te Brugge gevestigd. Brugge was toen een zeer bloeiende handels

stad. Daar was geld te verdienen en de ridders te lande waren verarmd. De ridder van 

Snellegem behoorde, langs moeders zijde, tot het geslacht der ridders van de Woestine, 

die juist toen het grootste. deel van de tol te Brugge in handen hadden (92) . De toekomst 

van Geraard van Berlegem lag niet meer te Snellegem maar te Brugge. Het bewijs dat 

de ridders van Roden zich in de tweede helft van de dertiende eeuw te Brugge hebben 

gevestigd wordt geleverd door de volgende gegevens : 

Er is sprake van een Jakemijn van Roden, die in de tweede helft van de dertiende 
eeuw te Brugge woonde (93 ) . 

In dezelfde tweede helft van de dertiende eeuw woonde de ridder Jan van Roden, 

Heer van Ingelmunster en van Gulleghem, zoon van Geraard van Roden, Heer van 

Melle, te Brugge (94 . In 128 1 wordt nogmaals een ridder Geraard van Roden vermeld, 

die te Brugge woonde (95 

In de rekeningen van de stad Brugge uit 1302 - 1303 wordt er een Geraard van 
Roden vermeld en ook nog een \\Tillem van Roden (96) . 

Het staat dus vast dat er in de tweede helft van de dertiende eeuw ridders van 
Roden te Brugge gevestigd waren. Hierbij denken wij natuurlijk aan Geraard van Roden 
van Snelleghem, omdat Snelleghem in de nabijheid van Brugge lag. Het is bovendien 
geweten dat er zich in de tweede helft van de dertiende eeuw een ander riddergeslacht te 
Snelleghem heeft gevestigd. (zie boven). 

BEA TRIX VAN ASSEBROEK 

Beatrix van Assebroek was gehuwd met Geraard van Roden van Snellegem, ook 
Geraard van Berleghem geheten. In 1246 was deze ridder nog niet gehuwd, want hij 
trad toen alleen op in een oorkonde. In 1251 was hij echter reeds met haar gehuwd zoals 
blijkt uit een oorkonde van dit jaar. De zegel van Beatrix van Assebroek is nog vastge
hecht aan een oorkonde van 1252 (reeds boven vermeld). De zegel draagt het rand
schrift : Sigillum Beatricis, domine de Arsebroec. Ze behoorde bijgevolg tot het geslacht 
van de ridders van Assebroek bij Brugge. 
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Het leenhof van Assebroek groeide uit tot een van de bijzonderste leenhoven van 
de Burg van Brugge. De ridders van Assebroek hadden recht op een vierde van de 
graantienden van Sijsele, een derd van deze van Oedelem en een vijfde van deze van 

Assebroek en Ste Katharina (De parochies Assebroek, Oedelem en St. Katharina werden 
genomen uit Sijsele). Dit tienderecht van de ridders van Assebroek is waarschijnlijk zeer 

oud . De oudste geschiedenis van dit riddergeslacht ligt nog in het duister . Wij kennen 
slechts een ridder Giselbrecht van Assenbroec die samen verschijnt met de graaf Filip van 

de Elzas in een oorkonde van 1187 en een "Balduil1US de Assel1broek, mi/es" op het 

einde van de dertiende eeuw. De ridder van Assebroek bezat het visrecht in de Reie, 
binnen de stad Brugge tot in 1290. In dit jaar werd dit recht door de stad Brugge 

afgekocht voor 400 pond parissis. Hij moest, wellicht als tegenprestatie, op eigen kosten 

de Mariabrug te Brugge onderhouden, die tot in 1297 toegang gaf tot de stad Brugge uit 
de richting Gent en Kortrijk (97) . 

Beatrix van Assebroek is slechts gekend door de oorkonden door Geraard van 
Berleghem uitgegeven. Het is niet geweten in welk jaar ze overleden is. 

RIJKAARD VAN STRATEN EN MARGARETA VAN RODEN 

Margareta van Roden was de zuster van Geraard van Roden, heer van Melle en zoon van 

Radulphus. Zij trad in het huwelijk met Rijkaard van Straten en kwam zich in het ambacht 

Straten, dat paalde aan dit van Snellegem, vestigen. Dit ambacht strekte zich in de dertiende 

eeuw uit over de parochies Varsenare en Sint Andries. Het paalde ten noorden aan Houtave 
en Meetkerke. 

Er zijn drie oorkonden gekend waarin Margareta van Roden vermeld wordt : een van 

januari, een tweede van april en een derde van november 1238 98) , De eerste vennelde 

oorkonde werd gedeeltelijk uitgegeven door eh. Piot, met een afdruk van de zegels van 

Rijkaard en van Margareta ( De laatste twee werden nooit uitgegeven. In 1238 was 

Margareta reeds gehuwd met Rijkaard van Straten. In 1266 was zij reeds overleden. In dit 

jaar immers beslechtte de gravin Margareta een geschil tussen de abdij van Sint-Andries 

enerzijds en anderzijds Rijkaard van Straten, zijn zoon Willem en zijn twee dochters, alle drie 

kinderen van Margareta" quol1dam IIxore ipsius", zijn overleden echtgenote. 

F . Van Dycke beweert dat Margareta van Roden, vrouw van Rijkaard van Straten, een 

dochter had, die insgelijks Margareta werd genoemd en die abdis werd van de abdij van O. L . 

Vrouw te Dendermonde. Dit kan worden aangenomen, daar haar moeder te Melle geboren 

werd en grootgebracht ( I >. 
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De ridders van Straten waren, zoals blijk1 uit het verhaal van de moord van graaf Karel 

de Goede, trouwe aanhangers van de graaf van Vlaanderen en konden gerekend worden onder 

de zeer invloedrijke ridders van het graafschap. 

Het is niet zonder belang, in verband met het van Maerlant-probleem, eens na te gaan 

hoe zij ten tijde van dichter hun invloed hadden weten uit te breiden tot in Houtave en 

Nieuwmunster. De achterlenen die zij aldaar in het bezit hadden hielden zij van de ridders van 

Roden . 

In het begin van de dertiende eeuw hield de ridder Gossuinus van Varsenare een deel van 

de tienden en van de offeranden van Houtave in leen van de ridder Geraard van Roden, heer 

van Melle. In 1216 verkocht hij met de goedkeuring van Geraard van Roden en van zijn 

vrouw Hildegardis van Melle het achtste deelvan het tiend van Houtave aan de abdij van Sint

Andries 101). Een weinig later verkocht hij al hetgeen hem toekwam van de tienden en van de 

offeranden van Houtave aan dezelfde abdij. Radulphus van Roden en zijn vrouw Bertha 

bevestigden de verkoop en schonken er hun goedkeuring aan in juli 1220 ( 1 ~ . 

Waarschijnlijk was Gossuinus in 1220 reeds overleden, want hij tekent de oorkonde van 

1220 niet, terwijl ze wel getekend werd door Rijkaard 11 van Straten die met Adelisa, de 

dochter en erfdochter van Gossuinus was gehuwd. Adelisa werd door Poplimont genoemd : 
Ifdanle héritière de Varsenare" . Het is dan ook te begrijpen dat hij over haar echtgenoot, 

Rijkaard 11 van Straten, schrijft: 11 hérita encore de Houtave, possédé avant lui par Gossuin, 

seigneur de rrarsenare, chevalier, et relevant en fief du sire de Rode et de M eIIe. 

Rijkaard 11 werd door de gravin aangesteld als schepen van het Vrije in 1244. Hij stierf 
in 1250 en werd begraven in de kerk van Sint-Andries. 
Op zijn grafzerk stond het opschrift : 

Obiit Riquardus miles de Straten 
Anno M(~CL, in vigilia Beate Marie. 

Rijkaard 111, die gehuwd was met Margareta van Roden, volgde zijn vader op in 1250 en 
werd schepen van het \'rije in 1254. Hij bleef dit ambt waarnemen tot aan de dood van de 
gravin Margareta in 1279. Hijzelf stierf in 1280 en werd begraven naast zijn vader onder een 
zerksteen met het opschrift : 

Hic jacet dominus Riquardus miles de Straten,anno M CCLXXX 

e h. Piot schrijft over Rijkaard 111 van Straten: Richard 11, sire de Straten, troisième ,{ils 

de Richard et d 'A de lise , slIccéda à SOI1 p ère dans les seigl1euries de Straten en 1250. /1 fut 

all.,.,~si seigneur .féodal de ~la' rsellare, de Neuve-Eglise (Nieuwmunster) et seigneur des 
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arrières-fiefs de HOlilave 1 J) . eh. Piot geeft hem te veel eer : Rijkaard was wel heer van 

Varsenare - dat in het ambacht Straten lag en hij van zijn moeder had geërfd, doch hij was geen 

heer van Nieuwmunster. De ridders van Roden hadden reeds in 1221 het personaatsrecht van 

Nieuwmunster aan de abdij van Sint-Andries afgestaan. Rijkaard van Straten was er slechts in 

het bezit van enkele tienderechten, die hij hield van de ridder van Roden van Snellegem. eh. 

Piot heeft ook de oorkonde van jan. 123 8 (oude stijl 1237) niet goed begrepen ... Ieltres de 

jallvier 1237, par lesquelles Lanlbert, fils de MOIIOl1 de Nellve-Eglise, et Margellrite, sa 

.fe l11me velldaiell1 à Gode.froid, abbé de Saill1-Alldré, tOllte la dîme de Ne u ve-EgJise , qu 'ils 

lellaiel1t elI fie.f de Richard de Straten et de Marguerite, .sa .femme. ElI qualité de .~'eigllellrs 

.fé(Jdallx, ils dOl111èrent asselltin1elll à celte veIlIe, elI présence de leurs homme.s de fiefs. 

(;érard de Rodes, fi/s de Gérard, seiglleur de Rodes, rat~fia cette tral1sactiol1, el1 qualité 

d 'llérilier éventuel du drai! féodal dOl1t jouissait a/ars Marguerite, femme de Richard de 

Stratel'. Geraard van Roden, zoon van Geraard, was de jonge heer van Snellegem, die in 1238 

nog een kind was. Rijkaard van Straten en Margareta hielden het tiend van Nieuwmunster in 

leen van hem. Er kan geen sprake van zijn dat Geraard de mogelijke erfgenaam zou zijn 

geweest van Rijkaard van Strate in verband met het tienderecht dat zij zelf van hem in leen 

hielden. De jonge heer van Snellegem was echter nog te jong om afstand te doen van het 

leenverband en daarom stonden Rijkaard van Straten en Margareta van Roden borg voor hem: 

zij zouden bewerken dat de jonge Geraard van Roden later aan het leenverband zou verzaken. 

Lambertus van Straten, een broer van Rijkaard en schoonbroer van Margareta van 

Roden, was monnik in de abdij van Sint-Andries. Het is geweten dat Radulphus van Roden, de 

vader van Margareta, een grote weldoener was van deze abdij en dat de ridders van Straten 

hun medewerking hadden verleend tot het stichten van de abdij. 

De ridder Niklaas van Straten, kanunnik te veume, werd kapelaan van Gwijde van 

Dampierre . De graaf zond hem naar Gelderland met de opdracht een bedrag van 200 pond uit 

te betalen aan zijn schoonzoon, de graaf van Gelderland en van Zutphen. Niklaas overhandig

de de som op 15 januari 1291. F . Van Dycke beweert dat de kapelaan een zoon was van 

Rijkaard van Straten en Margareta van Roden. Dezelfde Nicolaus de Stratis wordt nogmaals 

als kapelaan van Gwijde van Dampierre vermeld in 1295 H.t . 

Een van de ridders van Straten, Guissuinus van Straten, heeft zich in Gelderland 

gevestigd. Hij werd de stamvader van de nederlandse tak van de ridders van Straten. Zijn 

vader heette insgelijks Gossuinus en woonde in het Ambacht Straten. Deze was de zoon van 

Hugo van Straten. Hugo van Straten was heer van Straten, van Sint-Baafs bij Brugge, van 

Bemlaringen ( I ) (een plaats tussen Gistel en Zevecote) en Oudenburg. Gossuinus junior was 

reeds in 1261 overleden. Zijn kinderen deden een gift aan de Sint-Paulus kerk te Utrecht tot 
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het stichten van een jaargetijde in deze kerk. Gossuinus junior was gehuwd met Ludwina (van 

.~rnhem ?) en had drie kinderen : Jan, Boudewijn en Diederik. Om een einde te stellen aan de 

betwistingen die waren ontstaan tussen de drie kinderen enerzijds en het kapittel van Zutphen 

anderzij ds, werd aan dit kapittel de tienden van al hun bezittingen te L~hem afgestaan alsook 

nog, mits een vergoeding van 80 pond Utrechts geld, de goederen die zij van hun vader 

hadden geërfd in het ambacht Straten, te Sint-Baafs bij Brugge. 

Een laatste bijzonderheid: F. Van Dycke vermeldde in 1851 de ridder Rijkaard 111 van 

Straten (gehuwd met Margareta van Roden) Als heer van Straten en van Costere (106 Felix 

Goethals schrijft: Richard de Straten et de Costere (1 7) . Poplimont schrijft in 1867 : Richard 

de Straten, chevalier, troisième fils de Richard, sire de Straten et de Adelise, succéda à son 

père dans les seigneuries de Straten et de Coster, en 1250 (108 ) , Ch. Piot is voorzichtiger en 

schrijft in 1878 : Richard 111, sire de Straten, succéda à son père dans les seigneuries de 

Straten. 11 flit aussi seigneur féodal de Varsenare, de Neuve-Eglise (Nieuwmunster) et 

seigneur des arrières-fiefs de Houttave (109 , 

F. Van Dycke vermeldt niet waarom Rijkaard van Straten, gehuwd met Margareta van 

Roden, heer van Costere werd genaamd. Was het omdat hij , zoals Ch. Poplimont schrijft, 

achterlenen bezat te Houtave? Lag er daar in het Maerlant een goed "Costere" , waarvan de 

ridder van straten een deel als achterleen in het bezit hield? Of steunen vennelde schrijvers 

zich op een tekst van Arnulphus Goethals in zijn Chronica Monasterii Sancti Andreae 

(geschreven tussen 1525 en 1546) : Vigesimus abbas hujus monasterii fuit Sigerus de Costre, 

alias dictus de Straten, carne quidem nobilis, sed in regulari observantia in se ac subditis valde 

remissus. - de Twintigste abt van onze abdij was Zeger de Costre, ook genaamd Zeger van 

Straten, door geboorte edel van afkomst .. . Zeger de Coster werd abt in 1416 en overleed in 

1457. De bewering van Goethals dat Zeger de Costre tot het geslacht van de ridders van 

Straten behoorde is niet zonder meer te verwerpen : de abt was, toen Goethalds zijn Chronica 

schreef, nog geen eeuw overleden. (1 10 , 

WILLEM VAN MALDEGHEM 

EN MARGARET A VAN RODEN(V AN SNELLEGHEM) 

De ridder Willem van Maldeghem kwam, door zijn huwelijk met Margareta van Roden 

(van Snelleghem) herhaaldelijk in contact met Weitkinus de Coster, een leenman van Geraard 

van Roden (van Snelleghem). In verband met het Van Maerlantprobleem worden enkele 

gegevens over de ridders van Maldeghem verstrekt . Deze hadden in de dertiende eeuw een 

zeer grote invloed bij de graaf van Vlaanderen. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Filip I 

van Maldeghem was immers gehuwd met Maria van Henegouwen, de dochter van Willem van 
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Henegouwen, die een natuurlijke zoon was van Boudewijn IV, graaf van Henegouwen. 

Willem van Henegouwen staat ook bekend onder de naam van Willem van Chäteau-Thierry, 

een heerlijkheid in het graafschap Namen. 

De zoon van Boudewijn IV van Henegouwen (Boudewijn V van Henegouwen ) trad in 

het huwelijk met Margareta van Elzas en werd onder de naam van Boudewijn VIII graaf van 

\'laanderen. Het kan dan ook niemand verwonderen dat zijn broer Willem van Henegouwen 

proost werd van het kapittel van Sint-Donaas te Brugge en Kanselier van de graaf. Hij was de 

oom van Boudewijn IX van Constantinopel en de schoonvader van Filip van Maldeghem. Hij 

overleed in 123 1 en werd opgevolgd door Franco van Maldeghem, de broer van Filip, die 

proost van het kapittel en kanselier bleef tot hij in 1240 overleed. 

Willem van Maldeghem had reeds in 1231 zijn vader opgevolgd. Hij voelde zich thuis te 

Brugge op de Burgplaats in de proostdij waar zijn oom, Franco van Maldeghem, de proost van 

het kapittel, woonde. Bemerk dat het omstreeks deze tijd was (tussen 1231 en 1240) dat 

Jacob de Coster (van Maerlant) aan de kapittelschool te Brugge studeerde, dezelfde Jacob de 

Coster die later woonde naast het ridderhof van Roden te Snelleghem, het ouderlijk hof van 

Margareta van Roden, de vrouw van \\'illem van Maldeghem. 

Boudewijn IV, graaf van Henegouwen 

Boudewijn V van Henegouwen 

al s graaf van Vlaanderen Bouwijn VIII 

Gehuwd met Margareta van Elzas 

Bouwijn IX van Constantinopel 

Maria van Champagne 

Johanna van Constantinopel 

F errand van Portugal 
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Willem van Henegouwen, 

Genoemd Willem van Chäteau-Thierry 

Gehuwd met Mahaut de Lalaing 

Maria van Henegouwen 

Filip van Maldeghem 

Willem van Maldeghem 

Margareta van Roden van Snelleghem 



De proost Franco van Maldeghem werd in 1235 door Johanna van Constantinopel aan het 

hoofd van een afvaardiging naar Compiègne gezonden om er aan de koning van Frankrijk alle 

waarborgen te geven voor het geplande huwelijk van Maria van Vlaanderen, het dochtertje van 

de gravin Johanna met Robrecht;de broer van de koning Lodewijk. Van dat huwelijk kwam 

niets terecht daar het kind Maria vroegtijdig overleed. In de bibliotheek van de abdij van Ter 

Doest berustte er een Bijbel die door de proost Franco geschonken werd aan de abdij . Het 

eigendomsmerk luidt : Ljber beate n1arie de thosan quondam franconis de maldeghem 

IJrepositi S. Donatiani in Brugis. G. I. Lieftinck schrijft dat het handschrift wellicht te Parijs 

gescheven is, te oordelen naar de inhoudstafel, waarin de boeken zijn gerangschikt volgens de 

Parij se volgorde. Heeft de proost, toen hij naar Compiègne reisde, het kostbaar handschrift uit 

Frankrijk meegebracht? 

Onze aandacht gaat niet zozeer naar die twee proosten van het kapittel van Sint

Donaas als naar de kapittelschool aldaar. Het in meer dan waarschijnlijk dat Weitkinus 

de Coster, de clericus de Houtawa, de klerk van Houtave, die kapittelschool heeft 

bezocht, en dat J acob de Coster van Maerlant, die wij aanzien als de zoon van Weirki

nus, dezelfde weg heeft opgegaan als zijn vader. Er zijn vindplaatsen in de Sp iegel 

Historiael van Jacob van Maerlant die laten vermoeden dat de dichter die kapittelschool 

heeft bezocht . J. Van Mierlo schreef : "Hij (Van Maerlant) zal een verzorgde opvoeding 

hebben genoten, want hij kende voortreffelijk Latijn en Fransch. Waar studeerde hij? 

Aan een of andere kapittel- of abdijschool ~ en dat kan evengoed te Brugge aan de 

kapittelschool van St-Donaas, of zelfs te Damme, als bij de Cisterciensers in Zuid

Beveland of bij de Benedictijnen te Elmare zijn geweest" . Zover moeten wij waarschijn

lij k niet zoeken. Op een paar uren van Brugge geboren zal hij , zoals Weitkinus de 

Coster, aan de zeer degelijke kapittelschool van St-Donaas, waar ook de grafelijke 

kanselarij was gevestigd, een verzorgde opvoeding hebben ontvangen. De kapittelschool 

van Sint-Donaas was, aldus G. I. Lieftinck, een centrum van culturele werkzaamheid, 

waarover tot nu toe slechts heel weinig bekend was. De 15 prachtige handschriften, die 

de geleerde schrijver heeft onderzocht, zijn, zo schrijft hij, een sterke aanwijzing voor 

een kapittelschool van betekenis. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat de dichter daar 

heeft gestudeerd. Een paar gegevens die hij neerpende in zijn Spiegel Historiael komen 

dat vermoeden nog versterken. Jacob van Maerlant weet dat de kapittelkerk van Sint

Donaas "naer den Aecxen gewerke ghemaect was". Toen de dichter dat schreefwas ze 

reeds sedert meer dan 150 jaren, vervangen door de romaanse kerk. Hij was er op de 

hoogte van dat de voormalige Sint-Donaaskerk gebouwd was in de trant van de Dom te 

Aken. Dat heeft hij te Brugge zelf op de kapittelschool vernomen. Ook daar werd hem 
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gezegd dat Boudewijn I de relieken van Sint-Donaas deed overbrengen naar Brugge ; hij 

had er vernomen dat Sint Donaas bischop van Riemen was.. . Sel1te DOllase val1 Riemen 

(Reims) . Nog meer ~ hij schrijft dat de graaf de relieken "dede!le legge!1 il1 die kerke ... 

Ollser f""raIIYJ'en teer en (ter ere)". Het is kenschetsend dat de dichter niet schrijft : in de 

kerk van Sint-Donaas en zelfs niet in de kerk van Onze Lieve Vrouwen Sint-Donaas. 

Toen Jacob van Maerlant zijn SIJieghel Historiael schreef was de titelatuur van de kerk 

eenvoudig weg Sint-Donaas. In vroeger tijden sprak men van de kerk van Onze Lieve 
Vrouw en Sint-Donaas. 

In de 13de eeuw had de titulatuur "Sint-Donaas" deze van «0. L. Vrouwen St

Donaas» verdrongen. Die dichter nu gebruikt noch de eerste noch de tweede titel: hij 

spreekt van de kerk O. L. Vrouw ter ere. Hoe is dat uit te leggen? De eerste kerk in de 

bucht van Brugge, de kerk van het cast rum, die in de negende eeuw gebouwd werd, was 

geen nabootsing van de Dom van Aken. Die castrale kerk, waarin volgens de gangbare 

mening in de dertiende eeuw, de eerste graaf van Vlaanderen de relieken van Sint

Donaas neerlegde, was toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Ze stond in de zuidwesthoek 

van de bucht waar thans de H. Bloekapel staat, en werd een eeuw later vervangen door 

de Sint-Donaaskerk met als titel : O. L. Vrouw en Sint-Donaas. Die kerk werd in het 

nieuwe gedeelte van de burg gebouwd en verdrong de kleine castrale kerk die in 

vergetelheid geraak.1e 11 . Zo spreekt de dichter slechts van de "kerke die Ilaer defl 

Aecsell gelverke ghemaect was" en weet hij toch te vertellen dat de kerk van Boudewijn I 

aan O. L. Vrouw was toegewijd . Al deze bijzonderheden kan hij slechts te Bruge in de 

kapittelschool van Sint-Donaas hebben vernomen. 

Jacob van Maerlant werd omstreeks 1225 geboren en heeft de kapittelschool 

bezocht toen Franco van Maldegem froost van het kapittel was. De jonge Jacob zal de 

aandacht hebben getrokken van de proost Franco en wellicht heeft zijn neef, Willem van 

Maldegem, die met Margareta van Roden van Snellegem gehuwd was, de zoon van een 

van de leenmannen van de ridder van Roden van Snellegem op de kapittelschool 

ontmoet . Waneer Willem van Maldegem later te zorgen had voor een nieuwe klerk te 

Snellegem voor zijn schoonmoeder, viel zijn keus als vanzelf op de uitstekende klerk 

Jacob de zoon van de clericus Weitkinus de Coster van Houtave. , 

Er zou geen reden zijn om dat te beweren indien het niet gekend was dat Weitkinus 

de ridder Willem van Maldegem goed kende. Deze had voor hem borg gestaan toen 

\\' eitkinus de Coster in 1243 zijn tiend van Houtave, dat hij van de ridder van Snellegem 
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(Geraard van Roden) in leen hield met de abdij van Sint-Andries vervvisselde tegen een 

perceel grond. Weitkinus schonk hem hiervoor 12 pond vlaamse munt. 

Het staat vast dat Willem van Maldegem gehuwd was met Margareta van Roden, 

de dochter van Geraard van Roden van Snellegem en van Margareta van de Woestine, 

die vermeld staan in het obituarium van Snellegem, in verband met de stichting door hen 

gedaan van een jaargetijde, waarvan de last gelegd werd op het huis binnen het atrium 

van Snellegem, dat door Jacob de Coster was bewoond. Immers in februari 1224 

(nieuwe stijl) verkocht Willem van Maldegem aan de abdij van Sint-Baafs te Gent een 

uitgestrekte heide, genaamd Oudemerse, die ten noordoosten lag van de kerk van 

Maldegem in de "nlaete" t.t.z. in maetland, in meetland . Hij hield Oudemerse in leen 

van dezelfde abdij en verkocht ze haar met de toestemming van zijn vrouw Margareta 

( 1 I ) , Hij was dus in 1224 reeds met Margareta gehuwd. Dat die edelvrouw Margareta 

van Roden was, de dochter van Geraard va Roden van Snellegem en van Margareta van 

de Woestine, kan niet worden ontkend. Willem van Maldegem ging na de dood van 

Margareta een tweede huwelijk aan met Agnes van Gistel. In februari 1251 (nieuwe 

stij I) stichtte Willem van Maldegem voor de zielerust van zijn twee huisvrouwen : Agnes 

van Gistel, zijn tweede, en Magareta van de Wastine, zijn eerste vrouw ( 113 . Volgens een 

oorkonde uit 1243 was Willem van Maldegem toen reeds gehuwd met Agnes van Gistel 

( lol ) . Margareta van de Wastine was toen overleden. Margareta van de Wastine is te 

identificeren met Margareta van Roden. Dat blijkt uit de randschriften van de zegels van 

Willem van Maldegem en zijn vrouw Margareta van Roden. 

AI de geschiedschrijvers zijn het eens om te bevestigen dat Willem van Maldeghem 

gehuwd was met Margareta, de dochter van Geraard van Roden van Snellegem. 

De gravin de Lalaing schrijft : Guillallme, seigneur et écoutète de Maldeghem, 

avait d~ià sllceédé à 05011 père all mois de .février 1223. Dès cette même année il avait 

d~ià n1arié en premières noees avee Margllerite de Rodes, dame de la Woestine dite 

Ouden1erse, laquelle était fiJle de Gérard, seigneur de Rodes et de Margllerite de ,la 

Uloestine. On a de Illi des ehartres de 1223 et 1232. Après 1241 ij épousa en secondes 

noces Agnes de Ghistelles, ,{ille d 'Arnould et d 'Agnes de Vormesele . En verder : 

Marguerite de Rodes était ,{ille de Gérard en de Margllerite de la Woestine, ftlle de 

Philip/Je, seigneur de la Woestine et de N. de Berghes Saint Winnoe - en nog : Philippe 

11 de non1, chevalier, chdtelain et seigneur de Maldeghem, était fils ainé de Guillaume 

et de Marguerite de Rodes (J 1 
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Hoe innig de betrekkingen waren tussen Willem van Maldeghem en de jonge 
Geraard van Roden van Snelleghem, waarvan hij waarschijnlijk voogd was, blijkt nog 

eens te meer wanneer wij zien dat Willem van Maldeghem met zijn zwager Geraard van 

Snelleghem in 1232 in gezelschap van de abt van de abdij van Sint-Andries naar het land 

van Roden reisde om er de verkoop te regelen van het voogdijschap van Sint-Lieven
Houthem aan de abdij van Sint-Baafs. Willem van Maldeghem behartigde er als schatter 

de belangen van de jonge ridder van Snelleghem en de abt van de abdij van Sint-Andries 

trad op voor deze van de abdij van Sint-Baafs, alwaar hij monnik was geweest. 

Waarschijnlijk vergezelde de klerk Jacob de Coster zijn heer, Geraard van Roden van 

Snelleghem naar het land van Roden. 

Willem van Maldeghem verkocht in 1242 het tiend van Zuienkerke dat nog in zijn 

bezit was aan het kapittel van Sint-Donaas. Reeds eerder had zijn vader de helft van het 

tiend van Zuienkerke verpand aan de abdij van Vicogne. Het geslacht der ridders van 

Maldeghem was blijkbaar in het bezit gekomen van die tienden, door het huwelijk van 

Filip I met Maria van Henegouwen, een kleindochter van Boudewijn IV van Henegou

wen . Zuienkerke was vroeger, zoals Snelleghem, Houtave en Nieuwmunster grafelijk 
bezit 1 16) 

Willem van Maldeghem nam deel aan het steekspel te Compiègne in 1248. Hij 

sneuvelde in de slag te Wesktapelle in 1253 . 

De betrekkingen tussen de ridders van Roden en deze van Maldeghem bleven zeer 

innig. De zoon van Willem van Maldeghem en Margareta van Roden, Filip 11 van 

Maldeghem, had twee kinderen : Filip III gehuwd met Maria van Roden en Katharina, 
gehuwd met Jan van Roden, de broer van Maria 11 >. Beide van Rodens waren kinderen 

van Geraard van Roden, Heer van Melle. 

Wij besluiten dat overzicht over de ridders van Maldeghem met de volgende 

bedenking : 
In de tweede helft van de dertiende eeuw was Lambrecht van Maldeghem, schepen te 

Damme. Hij was dus een van de meest invloedrijke poorters van de stad en behoorde 

waarschijnlijk tot het geslacht van de ridders van Maldeghem. 
Dat kan niemand verwonderen : Damme lag in de nabijheid van Maldegem en meer dan 

een schepen van de stad behoorde tot de adel. Indien Lambrecht van Maldeghem tot het 

geslacht der van Maldeghems behoorde, dan zou een verklaring voorhanden liggen van 
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de overlevering die in de dichter Jacob van Maerlant een schepenklerk ziet van de stad 
Damme. Lambrecht van Maldeghem kon er voor hebben gezorgd dat de gewezen klerk 

van de ridder van Roden van Snelleghem, Jacob de Coster, schepenklerk te Damme werd 
benoemd () 1 • 

Het is meer dan wa~rschijnlijk dat Lambrecht van Maldeghem tot het ridderge

slacht van de Heren van Maldeghem behoorde daar er een ridder Lambrecht van 

Maldeghem uit de dertiende eeuw bekend staat. Immers een van de zonen van de ridder 

Geraard van Maldeghem, zoon van Otto, heette Lambrecht . Zijn levensloop in niet 

gekend. Het is slechts geweten dat hij Heer van de heerlijkheid Hallinc, gelegen nabij 

Maldeghem, werd. Deze heerlijkheid was 45 gemeten groot (het foncier) en 30 

achterlenen waren er aan verbonden. Lambrecht van Maldeghem leefde reeds in 1225. 

De mogelijkhied dat hij een zoon had die Lambrecht heette is zeer groot en dan ook dat 

deze laatste de Lambrecht van Maldeghem was die wij als schepen van Damme aantref
fen ( 119 . 

Er is echter nog meer. De betrekkingen van de ridders van Roden en van Willem 

van Maldeghem met Weitkinus de Coster uit de noordhoek Maerlant te Houtave en met 

Jacob de Coster te Snelleghem werden reeds boven beschreven. Het is te vermoeden dat 

de ridders zo niet één exemplaar van al de werken van Jacob van Maerlant, dan toch van 

een deel van zijn werken bezaten. Hun kinderen hebben deze ongetwijfeld geërfd en 
bewaard . 

Maria van Roden was de dochter van Geraard van Roden, Heer van Melle, die in 

eerste huwelijk getrouwd was met Katharina van Cysoing, de schoonzuster van Hendrik 

van Voorne, naar wie zij naar alle waarschijnlijkheid de Alexander doorzond. 

Maria van Roden trad in het huwelijk met Filip 111 van Maldeghem, die zelf een 

kleinzoon was van Margareta van Roden van Snelleghem, waar Jacob de koster klerk 
van de ridders van Roden is geweest. 

Is het niet sprekend dat juist de broer van Filip 111 van Maldeghem in een klooster 

verbleef, ja prior was van een klooster waar de werken van Jacob van Maerlant werden 
gecopieerd, en dat dit klooster in de onmiddellijke nabijheid lag van Damme waar 

Lambrecht van Maldeghem schepen was? 
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Filip IJ van Maldeghem had vijf kinderen waaronder Jan van Maldeghem, die in het 

klooster trad van Sint-Aldegonde te Sint-Omaars en van daaruit met enkelen die hem 

volgden het klooster stichtte der Karthuizers tussen Brugge en Damme. De aanvang van 

de bouw ervan greep plaats op 18 oktober 1318. Jan van Maldeghem, de zoon van Filip 

11, werd er de eerste prior van. Het is te vermoeden dat de Paters in hun vrije tijd 

bekende werken die zeer werden gezocht afschreven met het doel er een bron van 

inkomsten in te vinden. Immers uit een lijst van allerlei bescheiden, als pauselijke bullen, 

verdragen, rentebrieven, kwijtschriften, enz. rakende dit klooster opgemaakt omstreeks 

1345, en die niet in het Cartularium konden opgenomen worden welke deze lijst 

voorafgaat, vernemen wij dat het klooster boeken had uitgeleend voor de gehele leeftijn 

van de ontlener, kennelijk tegen een zeker vergoeding. Onder de vermelde uitgeleende 

boeken komen voor : 

/tellnl eel1 lettre vall Ollsel1 vlaemschell speghel die heeft Roeghaer van ruden (na 

1345 ; en ook geschrapt toen het boek werd teruggegeven) . (Fol . 11 ro, Cart . Chartr. 

Brug). 

Item de lettre van Wilieme zeghers vall Ol1sen speghele ystoriale ilJ v/aemsche die 

hi heeft val1 OllS te zillell live. 

De naam van Willem Zeghers werd in dezelfde hand, doorgehaald en vervangen 

door dien van pieter bonnine van den damme. (Fol. 11 ro. Cart. Brugge). 

Deze twee aantekeningen uit een zelfde tijd laten ons vermoeden dat het klooster 

van de Karthuizers over twee exemplaren van de Spieghel Historiaal beschikte (120). 

Daar de stichter en prior van het klooster de klienzoon was van Margareta van 

Roden van Snelleghem (zie boven) is het niet vermetel te veronderstellen dat het klooster 

door de bemiddeling van Jan van Maldeghem in het bezit van een exemplaar van de 

Spieghel Historiael was gekomen. 

In deze studie over riddergeslachten van het Brugse Vrije in verband met Jacob 

van Maerlant zou nog kunnen worden verwezen naar de heren van Gistel en dan vooral 

naar Jan IJ van Gistel die vermoedelijk het leven van de H. Clara bestelde voor de 

Clarissen van Brugge, die naast het Gistelhof woonden. 

De ridder Jan 11 was gehuwd met Elisabeth van de Woestine, dochter van Aelidis. 

De familiebetrekkingen tussen Geraard van Roden van Snelleghem, zoon van Margareta 

van de Woestine, en Aelidis van de Woestine, waren zeer innig. In 1258 stond Geraard 
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van Roden van Snelleghem zelfs borg voor haar minderjarige kinderen, waaronder 

Elisabeth . Het kan geen verwondering verwekken dat zij en haar echtgenoot zich tot de 

klerk van Geraard van Roden, tot Jacob de Coster van tv1aerlant hebben gewend voor het --
bestellen van het leven van de H. Clara. 

Het \vas ook wenselijk deze bijdrage over de ridders van Roden verder uit te breiden tot 

Geraard van Roden, gehuwd met Mabelie van Scheldewindeke, Geraard van Roden, 

gehuwd met. Isabella van Heestert, de weduwe van Zeger van Heule, Geraard van 

Roden, gehuwd met Isabella van Lake, Geraard van Roden gehuwd met Isabella van 

Harnes. Geraard van Roden, Gehuwd met Isabella van Nevele. Wij deden het niet , om 

deze studie in te korten en omdat wij dan het Meetjesland zouden hebben verlaten om in 

het Kortrijkse terecht te komen. 

E.H. J. NOTERDAEME. 
( overgenomen uit Appeltjes van het Meetjesland nr 15 1964) 
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Baafsabdij . - Zie A . Van Lokeren. Histoire de l'abbaye de Saint-Bavon. blz. 98. Het zal niemand 

\ 'en\'onderen dat Willenl van Maldeghem hier optrad : hij had het vertrou\ven zo\\'el van Geraard van 

13erleghenl en de abt van de abdij van Sint-Baafs. Willem van Maldeghem \\"as gehu,vd met 

M arga reta van Roden. de zuster van Geraard van Berl~ghem en de abt van de abdij ,'an Sint-Baafs 

\\ as een bloedven\'ant van Willem van Maldeghenl. Hij heette Diederik en " 'as abt van 1251 tot 1262 

: z ie A. Van Lokeren in "Chronique de S. Bavon à Gand par Jean de Thielrode : (1298). Gent. 1835-

uitgave van Hs. 439 - p . 25 : Theodericus abbas natus de Maldeghenl iu~1a Hardenborch. rexit 

ecclcsianl Sancti Bavonis circiter undecim annis. Obrit anno Domini MO CCO LXIIO pridie ydus 

augusti . De gra\"in van Lalaing schrijft in Maldeghcnl la Loyale, blz. 23 1. dat de ridder Lambrecht 

van Mald~ghen1. ook genaamd Lanlbrecht van Hallinc (hij vef\vierf het goed Hallinc te Maldeghem 

gelegen) cen zoon had die Diederik heette : Les ancienncs ménloires de la familIe portent qu ' il aurait 

eu pour fils Thieri de Maldeghenl. 43e abbé de Saint-Bavon à erand. 

(69) Serrure. ibidum. nr. 277 .. blz. 264-265 . 

(70) Serrure. ibidwn. nr . 267 . Op 22 oktober 1252 gaf Geraard van Roden. Heer van Melle aan Geraard 

van Berleghem de toelating het voogdijschap van Sint-Lievens-Houthem te verkopen : ibidenl nr. 

279. blz. 266. In de orkonde treffen "'ij de naan1 aan van de 'TOU"- van Geraard van Roden. zij heette 

Katharina (van Cysoing) . 

(7 1 ) D~ Alexalld~r "as het eerste groot \verk van Jacob van Maerlant. Hij n'erkte er zes Inaanden aan en 

schreef het in opdracht van een zekere I-Ieila. Sonmlige geleerden vcnnoeden dat h ij de Alexander 

schreef kort vóór het verdrag van Péronne . Het grootste aantal laten het henl schnjven kort daarna. in 
1257 . In de Alexander verdedigde de dichter de ,,.ije doof\~aart op de Schelde. Die vrije doorvaart 

" 'as VOl' Heila van Roden. die te ScheIderode de tol ontving van groot belang. Hierdoor duikt het 

vennoedell op dat zij de Alexander bestelde. 

(72) Dehaisne-Finot ~ lnvent. SOll1nlaire des Archives D~partcnlentales - Nord, T . I ~ 2e pal1ie: Lille. 1906:

Carton 13. n° 517 ~ nlet beknopte inhoud van deze oorkonde die nooit \verd uitgegeven. 
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(73) A. S~rrun.!. a.w .. UI". 2XO. blz. 267. 

(74) Ibidl.!Ill. nf. 274. blz. 262. 

(75) A . V all Lok~r~n. I Iistoir~ de r abbaye de Saint-Bavon. blz. 98 en Notes et pieces justificatives. blz. 

215 ~n \'Ig. De schatting liep over het allodium van Bursbeke en het \'oogdijschap vau Sint-Lievens

lIouthem. Deze advocatia w'crd b~schrev~n als volgt : advocatianl tocius ville de Houtenl sancti 

Li\'ini CUOl suis pertinentiis. donlÏniulll ~tialll et proprietateln. neCllon et omneln jurisdictionenl quam 

in dicta villa quibusclunque olodis vel qualitercumque~ in alto et in basso habetant ( te ,,,eten Geraard 

, 'an Berleghcl11 en zijn \TOU\\') ... vendidessent et etiam oomia jura~ que sibi. tam in servos quanl in 
alios ad lllelius caput positos .. , sompetebant ~ insuper et Ollme jus quod in \\'astina dc Autnleersch ct 

in aliis ,,-astma. in dicta advocatia reclalnabant. vel habere pot era nt : ... .. Voor \\'at betreft de abt van 

de abdij \'all Smt-Andries~ zie "Chronica Monasterü Sancti Andree" door AnI. Goethals - uitgave 

\\' . \Va~le. blz. 66 : De Magistro Willelmo. VII abbatc nlonasterii - Septimus itaque hujus monasterii 

ahhas tuit - olagister Willelmus~ quondanl monasterii Sancti 8avonis Gandensis monachus et 

dellarius ...... en Nic.Hughebaert. in Monasticon Beige. T. lIL blz. 100 en 101. 

(76) R. [)tloop~ Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin à Poperinghe, n° 99, p. 109. Geraard van 

l3~rlcg.henl wordt nog vernIeld in 1284. Zie : Dehaisnes_finot . Invent. Dép .. T. 1-11. p. 517 . 

(77) A. d'I1erbonnez~ Chartes de l'abbaye de Saint-Martin de TournaL T. I. nr. 687 , blz. 136-1 37 : 

lJnh'ersis presentes litteras inspecturis Gerardus de Berlenghien. Willennlls de GriIuberghes ~ 

()liv~rlls de Maskelines et Walterus li Moer. milites. salutem. Noverit universitas vestra. quod cunl 

noh ilis I11ulier Aelidis~ donlina de Wastina. totam decÎInam suam quam habetat in parochia de Haltra ~ 

in personatu ecclesie b~ati Martini Tomacensis. a qua ipsa donlina dictam decimam tenebat.. . nos ad 

pr~ccs dictc domine Aelidis pronlisimus ecclesie nlemorate nos procuratores .... In de oorspronkelijke 

oorkond~n. door SelTIlre uitgegeven. \\'erden de prachtige zegels van Geraard van Berleghenl en van 

Beatrix van Assebroek (Arscbroec) afgedrukt. 

(7X) Bijlage Il . 

(79) Bijlage 111 en IV: 

(XO) Bij lage V. 

(81 ) Bijlage VI. 

(82) Bijlage VII. 

(83) Bijlage VIII . 

(84) Bijlage IX. 

(85) Bijlagc X. 

(86) Bijlage XI. 

(87) J. Notcrdaenle : Jacob van Maerlant. klerk van de heren van Roden te Snelleghenl in Ilandelingen van 

h~t Cienootschap . Société d'Enlulation. 195 L blz. 16. 

(88) Katherina van Cysoing \\'as de \TOU\\' van Geraard van Roden. Heer van Melle en zuster van de 

l1loeder van Albrecht van Voorne. burggraaf van Zeeland. voor ,,-ie de Merlijn \\'erd gedicht. 

(89) (ieraard van Roden (van Snelleghcm) ~ die heer van Berleghem \\'as en zich graag Geraard van 

Berleghenl nocmde~ beeft onget\,-ijfeld nleer dan één reis naar zijn heerlijkheid in het land van Roden 

ondemOll1Cn. \vat dan ook de kans verhoogt dat zijn klerk er nleennaals heeft verbleven. ook na 1252 ~ 

voor en na het verdrag van Péronne. 

(90) Areh . du Nord-Lille. B - 1263 - 3707 . 

Kerstiaan \'au Snellegheol leefdc nog in 1295 en ook in 1296. - Zie de vernl~lding~n bij Karel Ou Flou. 

Woordenb{)~k der Toponymie. Deel 14 ~ blz. 998 . 

(9 1) Stadsarchiefllrugge. Rekeningen van de stad Brugge. anllO 1299 ~ folio 33 recto : ~rphani dnj 
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Christiani d~ Sll~ll~gh~nl>~ - d~ wezen van de ridder Kt!rstiaan van Snelleghenl. Isabella van Ncvelt!. zustt!r 

van Walter. \\ as g.~hu\\d nIet Gcraard van Rodt!n. kastt!lcin van Kortrijk cn bloedverwant van de ridder 

(i~raard van Rod~n. alias Gcraard van 8crleghc111. I-Iet \vas \vellicht ter ,ville van dit fanlilieverband dat 

Kcrstiaan van Snelleghelll cn Walter van Nevele door graaf Gwijde met boven genlelde taak \\'erden belast. 

11~t is mog.elijk dat Kerstiaan zelf lnet een dochter van Gcraard van Berleghem was gehuwd. en dat het 

()ostbof door dit bu"cijk in zijn handen k,,"anl. Het is niet gekend in "'elk jaar Geraard van Berleghem 

overleden is. Voor bet laatst verschijnt hij nog in 1284. In dit jaar "as hij te Heule toen zijn bloedverwant 

Geraard van Roden. Heer van MelIe~ afscheid nanl van zijn vrou\\' Isabella van Heestert en een aantal 

fanlilieleden en ridders. vooraleer Daal' het Heilig Land te vertrekken. 

(92) A. I)uclos. Bnlges. Histoire et Souvenirs, p. 40: Ie tonlieu fut infëodé à la familie de la Wastine .... , 

d'ou il passa. par alliance~ dans celle des sires de Ghistelies. La ville racheta en 1293, les droils féodaux des 

Wastines et des Cihitelles au tonlieu. sur ceux de sa banlieu. mais ceuxci conservèrent tous leurs anciens 

droits. In 1252 ,"as de tol van Brugge voor een groot deel in handen van Wulfaard van de Woestine en ook 

nog in 1262. In 1269 trof Isabella van de Woestine eeD regeling voor het vaststellen van de kleine tol en in 

1272 trad zij reeds op in de plaats van Wulfaard van de Woestine in verband met het Heffegeld. 

(93) Hyancithe de Groulart~ a.\\. blz. 13 : Monseigneur Jakemin de Rode, demeurant à Bruges. ob tint une 

sentence et ordonnance de paix par Gui. comte de Flandre, pour terminer la guerre qu'il y avait entre 

GuillalInIe d' Alenghien (sic). Gerard son oncle et autres parents de Monseigneur de Steenhuse, de 

Monseigneur J akenlin de Rode~ , .. 

(94) Zie het artikel over Jan van Roden in een volgende bijdrage. 

(95) l-Iyacinthe de Ciroulart. a." . blz. 14 en 1 ier Cartulaire de Flandre, p . 551 : Messire Gérard de Rode, 

dClueurant à Bruges. en 128 L signa avec plusieurs nobles des lois que si un échevin meurt en exercice, Ie 

conlte en nOllllnera un autre. s ' ille juge à propos~ Ie 25 mai. 

(96) Arch. Etat Bruges. L . p. 155 . Inventaire Gilliodts 1871. Compte Communal Bruges : Item à 

Monseigneur GéraI1 de Rodes ponr \\arder Ie pas à Wanes ... en p . 130 : Mon Signeur Wautier de Rodes à 

lostel Pietre Zuun. 

(97) 

(97) 

(99) 

( 1(0) 

( 101) 

( 102) 

(103 ) 

(104) 

Jos Desmet-H. Stalpaert : Assebroek. 1950. 

Bijlage nUlluners XII. XIII en XIV, 

R. A . Br. oork. nr. 7435 bI. 

Ü\'er de ridders van Straten kan nlen nIet vrucht raadplegen: 

F . Van ~cke : Recueill-léraldique. 1851. 

eh. Poplinlont : La Belgique Héraldique. 1867, T . X. Généalogie Straten. p. 249-398. 

eh . Piot : I-listou·t! de la lllaison de Straten. 1877. 

R.A.: Br. oork. m-. 7363. Uitgegeven in Album Desmet, blz. 295-296. 

R. A. Br. ook. m' . 7379, Uitgegeven in Album Desmet. blz. 297. 

eh. Piot. a.\\ ., blz. 38-39. R. A. Br. , oork. nr. 7106 bI. 

Ch. Poplimont. la Belgique Héraldique. T. X. p. 265 e. volg., en G. Wyffels ~ inventaris van de oorkonden der 

graven van Vlaanderen. blz. 56. 
~ . 

Gos" in de Straten. chevalier, était fils de Hugues. Il eut en partage un domaine de l'héritage patemel dans 

la seigneurie de Straten. appelé Lancnorstraten (Lange Noordstraat), et relevant en fief de Marguerite, 

COlntesse de Flandre et de Hainaut. Il possédait des terres dans la paroisse de Saint-Bavon. dépendant de la 

seigneurie de Strat~n , - Zie Che. Poplinlont. a.w., T. X. 

(105) R. A. Br. ~ ook. m'. 7005 bI. , oorspronkelijk. onuitgegeven : Ego Riqllardus, miles de Straten.ab-
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batiet convertui Sancti Andreac velldidi allllUlllll reddituill undecuu librarum quenl in Benllaringa 

habui. uxore lllea Adclisa et dilectis Willelmo~ prÎlllogenito meo, filiis nleis Baduino-Riquardo-



LaInh~I1()-Johamle nedon (i~rllipho generc llleo ~t uxore ipsius filia 11lea Mathilde. Anno 1225. 

( 1 (6) F. Van I)yckc : Recueil I I~raldiqeu ... dc Falllilles nobles. Bnlges. 1851. 

( 1(7) Felix (jo~thals. Ditiolluaire (j~n~alogique des fan1ÏlIes nob les de Belgique. T . IV. Straten. Benlcrk dat 

Rijkaard gehuwd '\'as lnet ~1arg.areta van Roden en de ridders van Roden de heren \varen van 

Iloutavc. waar hd Costerlalld lag . .... 

( 1(8) Ch. Poplunont. La Bclgique lléraldique. 1867. T. X. 

( 1(9) Ch. Piot. Noticc historique de la luaison de straten. 1878. 

(110) BClucrk dat ook het \\'apes van de abt Zeger de Costre naar dit van de ridders van Straten vel~vijst. 

Met nut kan ook inzage ,vorden genoluen van : 1. Noterdaeme. Het geslacht de Coster in HOlltave -

()ns lleenl. XIII. Bloeunaand 1959. blz. 147 - over de Costerlanden te l-Ioutave en de hofstede de 

Costere. die ons bekend is door de oork. nr. 2403 bI. R. A. Br. , en een afschrift in het Cart. Dal van 

(~nade (Kat1huizers Bnlgge)~ tolio CCLXII r. - R. A. Br. Acq. 49 : ... rente beset staet up seven lincn 

lands lette! IUin of meer lieghende binnen den anlbochte ende binnen der prochie van Houtha\\'c 

\\'est\\'aert van der kercke ende heet de larkenlaet lieghende tussche die van Sinte Marien Magdalene 

di brucghe lande of ene zijde ende Jan f. he~nrycs costers hofstede of andere zide ... dusentich drie 

hondcI1 ende achte ende vichtich. 

( 111 ) l)e prunitieve burcht besloeg slechts de helft van de oppervlakte van de latere burcht. en lag ten zuiden 

van de ,,"eg Steenstraat-I3reidelstraat-Hoogstraat. De Sint-Donaaskerk ten noordenvan deze ,,,eg 

gehOll,,"d. in het zogezegd clericaal gedeelte van de burcht en de relieken van Sint-Donaas \\'erden er 

heen gebracht uit de castrale kcrk. de O. L. Vrou\vkcrk. Boudc,vijn I \\'oonde in de zuid\\'esthoek van 

het castnnu. naast de O. L. Vrou\\'kerk. Die kerk kan niet hebben gestaan op de plaats \\:aar de Sint

I)onaask~rk \\"erd gehou\\'d. \vaut dan zou ze te ver afgelegen hebben gestaan ; de graaf zou de 

hofplaats en de straat hebben nloeten oversteken op ze te bereiken. toen de Sint-Donaaskerk \\'erd 

gebou\\'d oln de relieken van de heilige meer luister bij te zetten. \\erd de nieu,ve ,,,oning van de graaf 

naast de kerk gebou\\d. Ook in de twaalfde eeu\v stond zijn woning in verbinding met de Sint

l)onaaskerk (zie de nl00rd op Karel de Goede). De \\oning van de eerste graven in de zuid\\esthoek 

van het castnUll. ,,"crd latcr dezelfde of herbou\\d. de \\oning van de burggraven. 

( 112) t Jniversis Christi fidelibus Willehnus CastelIanus de Maldeghem salutem in Domino. Universitati 

vcstre significo quod ege totan1 Wastinaill. quae dicitur Oudenlerse, quanl a viris religiosis Abbate et 

Conventu S. Bavonis apud (i-audavo in Feodum tenui eisdem pro centum libris Flandrensibus. de 

consensu DOlninae Margaretae. uxoris nlcae. vendidi ... Actum anno MCCXXtercio mense Februario. 

Zie vredius. Genealogiac cOlllÏtunl Flandriae. 16. T. I. p. 28. ()p blz. 4 in hetzelfde \\erk kan men de 

randschriften lezen van de zegels van Willenl van Maldeghenl en van zijn vrou\\' Margareta van 

Rodcn. Zie ook nog Senllre. Cartulaire de ToponynlÏe. deel 1 L blz. 1186. - Moeten \\'ij in de 

oorkonde hierboven lezen : MCCXXX tercio. nlense Februario - 1233, luaand februari? 

(I ] 3) Ego Willehuus. dOluinus de Maldengheln. notunl facio tam presentibus quanl fusanctonlnl. et ob 

r~nlediunl anime lnee. anin1arunl Agnetis de Ghistella. Margarete de Wastine, quondam uxorum 

111eOrUn1. et parentunI 111eonUll. quandam capellanianI institui in ecclesia de Maldenghem. assignans 

capellano. cui conferetur hec capellania. quindecim libras flandrie monete annui redditus de (patema

lihus) rcdditibus meis a dicto capellano recipiendas. 1250 mense februario. Zie : de Linlburg stirum. 

les sires de Ghistelles. Pièces justificatives XXVII. en p.95 . Margarcta van Roden draagt hier de 

naam van haar nloeder. 

(114) R. A. Br. . ook. 4729 hl. Margareta van Roden leefäe nog in 1232 . Willem van Maldeghenl \ 'erpand

de in 1232 Illet de tocstclnnling van zijn vrou" Margareta aan het Kapittel van Sint-Donaas te Bnlgge 

de helft van het tiend van Zuienkerke voor de duur van rn aalf jaar. Ego Willemus castelIanus de 
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Mald\.!ngh~nl Ilotlnu t:1cio ... quod ... et de COl1~ellsu et bona volutate luargarite uxoris mee ... pignori 

obliga\i .. ActUIll anno M{)CCXXIL 111cnse julio. de Lalaing. a.''". blz. 363. 

( 115) COlnh~sse d~ Lalaing.. a. \'". blz. 237-238. 

( 11 6) Wautcrs. a.\\" .. Deel 11. blz . 274 : Philippe chevalier de Maldegheul engage à l'abbaye de Vicogne. 

pour la SOtlUUè de 800 lhTes nlonnaie de Flandre. la Inoitié de la dûue de Seunkercke. dîme sur 

laqlle ll~ était as~igllée la dote de sa fenmlt! Marie~ fillc de Guillautne de Flandre . Fragment dans 

Vr\!dills. Cn!néalogiae COlnitll111 T. I. p. 28 . Juillet 1207. 

Wallters. ibidenl . p. 370 : Ciuillaume. écoutête de Maldeghem. déclare avoir vendu au chapitre de 

Saint·Donatien d~ Brllges la dînle qu til possédait dans la paroisse de Suenkercke - 1242 Vredius~ a.\\· . 

T . I. p. 30. 

(1 17) ()p 6 j anuari 1300 liep het bestand tussen Filip de Schone. koning van Frankrijk cn G\\ijde, graaf van 

Vlaanderen ten einde . Het franse leger trok door Brugge naar Damme dat door Filip III van 

M aldegem. geholpen door een duizendtal nlannen. met een verbeten \\'oede vedcdigd \verd. Filip 111 

\\ erd g~vangcn genomen en zijn slot te Maldegem in brand gestoken. 

(118) Lanlb rccht van nlaldeghenl kOlnt als schepen van damnle voor in 1274. Zie Ant. De SInet: De 

klacht van d~ Ghell1eente van Damme in 1280 ~ in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor 

geschiedensi. 1950, blz. 13. De dichter Jacob van maerlant kan dan schepenklerk zijn ge\vorden. De 

\yaarschij nlijkheid dat Lanlbrecht van Maldeghenl. schepen te Damme. tot het geslacht van de ridders 

van Maldegbelll behoorde \\'ordt des te groter voor \",ie bedenk1 dat de naalD Lambrecht bij de ridders 

van Maldeghenl meer dan eens voorkomt. In de eerste helft van de dertiende eeu\" is er een 

Lanlbrecht van Maldeghenl. zoon van de ridder Otto van Maldeghem bekend. Deze Lambrecht 

k\\ anI in bet bezit van het goed Hallinc te Maldeghenl. Ook de broer van Lambrecht. Geraard bij 

nallle~ had een zoon d ie Lanlbrecht heette. De schepen van Damme kan een zoon van die Lambrccht 

z ijn g.e \\'~est. De ridders van Maldcg:hem stelden in elk geval bijzonder belang in Damme : de 

kallunnik Arnulf van Maldeghenl deed in 1275 een gift aan het begijnhof te Damme : Lego Beghina

gio d~ l)anl XX sol - Sosiété d 'Elllulation. T . VIL 2iéme Série, p. 345 - en in 1308 is Filip van 

Mald~ghenl voogd van het Sint-Jallshospitaal te Danlllle : Soc . d 'Emul. LXIV, p. 86. 

( 11 9) de Lal a ing. ~ a.\\ . blz. 230. cn!rard de Maldeghem. qui épousa Mathilde ~ suivant une charte de 1208 . 

ils e urent pOUf fils Lalnb~rt ct Picrre ~ en blz. 305 : Hallincx : Cene seigneurie ~ située près de 

Maldegh~ln et consistant en 48 rnesures de foncier et en 30 arrière-fiefs ~ était une cour féodale, tenue 

du hourg de Bruges . Elle Fonua l' apanagc de Lambert. rus de Gérard de Maldeghem. qui vivait en 

1225. ()u ignore conuncnt eUe revint à la famiUe . Zie nog ibidem. blz. 361 : Nos boidinus. donlinus 

de Pract. Philippus de Zomt:rghem et Wa ltenlS de Hula. Noverint quod Lanlbertus Hallinck de 

Maldcnghem~ miles. nledietatem decimae suae quam ab ecclesia tenet eideol ecclesiae pro 30 lib. 

tlandrensibus pignori obligat.anno 1225 . 

( 120) D~ Flou. kloosterboekerijen door bijzonderen benuttigd in Biekorf. 1926, blz 154. - J. Noterdaetne : 
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D e Spieghel H istoriael. in Wetenschappelijke Tijdingen. 1960 ~ blz. 193 en vlg. Filip 111 van 

Maldeghenl \"as gehu\vd 111et Maria van Roden. zuster van Jan en dochter van Geraard van Roden. 

Heer van Mclle . Hij zelf "'as de zoon van Filip 11 van Maldeghenl. die een zoon ,,'as ,'an Willem van 

Maldegheln en Margareta van Roden. 



Bijlagen 

I 

1235 - Radulphus van Roden verleent vrijheid van alle dienstbaarheid aan Ermengardis, 
. 

dochter van Lismodis uit de moere van Gistel. Zij was deze dienstbaarheid verschuldigd 

aan Gerardus van Barlegam, zijn neef, zoon van wijlen Gerardus van Roden, zijn broer, 

en aan Boudewijn van Beveren-Waas, zoon van Diederik. 

Ego RaduljJhus, donlinlls de Roden, onll1ihlls presens scrip/unI inspec/uris no/unI {acio 

quod ego Enlergardinl, .filiam Lismodis de Ghistella, et liberos eius et omlles de dictis 

liberis procrealus, et in/Josterllm procreandos, quitos clamo ab omni seruituti, qua 

tel1ehalltllr dilecto nepoti nleo Gearrdo de Barleghem, ,filio quondam Gerardi de Roden, 

.{ratris nlei, pro viginti Iibras Jacobo, .filio dicte Enlergardis vel heredihus suis integrali

Ier deberenl restallrare. 

111 cuius rei testimuniunl presentes Iitteras sigilli mei munimine roboravi. Actum anno 

donlini nlillesinlo, dllcentesinlo, trigesinlo quinto, Sabbatho ante Invocavit nle. (de 

zaterdag vóór de eerste zondag van de vasten, dus 1236 n. st.) 

R. A. Br. Décourvertes, 250 - 11, Registrum terrarurn, f. 215 v. 

Dezelfde vrijheid werd geschonken door de ridder Boudewijn van Beveren : 

Ego Boud. de Beverna nliles, Ilotum facio uniuersis, quod Mergardis, ,filia Lismodis de 

A-fora in parochia de Ghistella et liberi eius, et quidquid ab eis descenderit, a seruitute, 

qua dudunl tel1ebantur astricti, quitos dimitto llul1quam ipsos calumniandos. 

I)atllnl anno donlini nlillesinlo, dl/centesimo, trigesimo tertio in octava S~al1cti Nicholai. 

R. V. Br. Découvertes. 250 11, Registrum terrarurn, f 215 r. 
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11 

1236. - januari, Lan1bertus, deken van de stad Brugge, oorkondt dat de klerk Weitin van 

Houtave erkend heeft dat hij het tiend hetwelk hij te Houtave in leen hield van de Heer 

van Snelleghem, geruild heeft met de abdij van Sint-Andries tegen een stuk land. Hij zal 

ten gepaste tijd ervoor zorgen dat het vrij komt van aIie leenverband. 

lJ,Ji\'er.\'is C"'1risti.fidelibus preselItes litteras illspecturis Lambertus, deCallllS Christiani

tatis ilJ Brugis, .\'alulenl ill domillo. Noveritis quod Weitillils clericus de HouthalIWa 

C()I"(1111 nle COllStitutus, recog/lovit se conlmutatiollen1.fecisse de decima sua quam a/Jud 

H()lIlhalni'a de domino de Sllelleghenl il'.feodum fellere debebat, pro terra COJltra 

mOIJGSleriunl SalJeli A 11dree juxta Brugis lali COllditiolle, quod ipse de homillio, ill quo 

dicll,1 decin1a dicta del11il1o telleri digJloscitur, dictum monasterium quitare debebclf et 

i/JSanl decitnanl a dicto 110n1illio quitanl fclcere et inlnll1llenl. Et ad hoc complelldum se 

slia fanl mobilia (/uanl immobilia coranl11obis dicto mOllasterio obligavit. 

In Cl/jus r ei lestinl011ium ad petiti()Ilem partium preselItes litteras enlisimus, sigilli Ilostri 

mUIJimille rohoratas. 

Aefl lll1 .feris sexta !J()sl octm )anl Nativi/aljs domilli, al1l10 domilli nlillesimo dllcelltesimo 

tricesin70 quill10. 

Oorspronkelijk op perkament. Geen zegel. R. A. Brugge. nr. 7383 bI. Onuitgegeven, 
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In 

1243. - december. Lambertus, deken van de stad Brugge, oorkondt dat Weitkinus van 

Houtave, die heet de Coster, beloofd heeft dat hij zijn tiend te Houtave, hetwelk hij met 

de abdij van Sint-Andries tegen land had vervvisseld, binnen het termijn van een jaar, vrij 

van alle leenverband aan de abdij zal bezorgen. Hij hield het tiend in leen van Gerardus, 

zoon van de ridder Gerardus van Roden. Weitkinus en de abdij zullen samenwerken tot 

dat de ridder \Villem van Maldeghem de 12 ponden die hij van Weitkinus ontving terug 

zal hebben gegeven ofvan Gerardus van Roden de toestemming tot het verbreken van 

het leenverband zal hebben bekomen. 

J.I(ClIl1hertlls, Decal1l1s christianitatis in BrIlgis, unÎversis presentes litteras illspecturis, 

salutenl il1 donlÎllo. Noverit IIlliversitas uestr qllod WeithIlus de Huotmva dictus custos 

coraln l10his is iure constitutus !Jromisit sub pena decenl librarunl, quod decima slia de 

HOl/fm-va, quam 1110nasteriunl sancti Andree illxta Brugis cOl1cambio terre erga ipsum 

acquio5ivit, ill};'a al1l1Um JJoo5t nativitatem beati JohallIlis Baptiste proxinlo venturanl erga 

C;herardum filiunl Gherardi de de Roden nlilitis, a quo dicta decima tenere solebat Cl/nI 

.feodo, i/a hona fide !Jrocllrabit, qllod per consensum et cOl?firmationenl ipsius Gherardi 

dictum nl0nasterillnl !Jre.fatam decinlam absque aliqllo iure feodali libere et absolute in 

/Je'jJetllllnl possidehit, et per hoc abbas et conventus dicti nlonao5terii bonafide labor

ahul1t cunI dicto Weitino ad hoc quod Donlilll1S WilIelmIls de Maldeghem, nIiles, 

duodecinl Iihras.flandrellses qllas a dicta Weitkino per consensulm et confirmationem 

dicli C;herardi sU/Jer dictanI decin1am predicto monasterio apponendis et plene facien

dis recejJil, dicto Weitkino integre restituet vel consensum et confirmationem dicfi 

Gheral'Lli lil pronlisit, predicto nI0nasierio acquirel super dicta n1emorala. 

Insuper vir religioslls W. dicti nl0l1asterii ahbas et prenominatus Weitkinus de omnobus 

cOlltrouersiis, dehitis, et qlierelis inter monasterillnl sancti Andree iuxta Brugis et dicllm 

U'eitkillllnI IIsqlle ad hanc diem habitis, coram nobis in iure mutuo se penitus quitos 

clan1aVerllJl1. 

In clIillS rei testimonium et munin1en presentes litteras ad pre ces utiusque partis sigillo 

/Jroprio IIna cum sigillo curie nostre fecimus roborari. 

Actun1 anno domini MOCC~()IL tercio, ,feria sexta ante nativitatum domini. 

Oorspronkelijk op perkament en zegel in bruin was (gedeeltelijk bewaard) hangend aan 

dubbel perkamenten staart. R. A. Br., ook. nr. 4729 bI. 
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IV 

1244. - juli. \\l, dictus Grant oorkondt, in naam van de deken van de stad Brugge, dat 
6~egidius de Orscamp dictus de Valle en zijn vrouw Agatha de helft van het tiend dat zij 
te Houtave bezitten en in leen houden van Gerardus van Roden, met zijn toestemming, 
vor 75 pond Vlaanlse munt voor de duur van tien jaren verpand hebben aan de abdij van 
Sint-Andries. 

( l'Jiversis prese/l/es litteras i/lspecturis W. dictus Gra/lt vices gerells deca/1; christiallita
lis i/I Brugis slJ/ulenl ill Donli/lo. Noverit 1I11iversitas vestra quod illllostra presentia 
cO/ls1iluli. Aegidius de Orscam/J dietus de ~Talle et A. uxor slIa medietatem decime sue 
jacèll/is (lPlId HOIl/awa, n10lJasterio l.Ça/lcti Andree jllxta Brugis, ad quod dieti loci 
Sj JCCI(11 )11,'-,' patro/latus, Gerard(J. fi lio D. Gerardi, mi/itis de Roden, a quo dicta decima 
lellelu,. i/l .!eodum, /Jresellle et cOllsellslln1 coram 110bis et homil1ibus suis.feudatis multis 

ad Iloc ilJ testinl011ium evocatis pub/iee adhibente, pro septuagillta et quinque libris 
.flalldrel lsibus IIsque ad decenl a/III0S comp/etos reeog/l0verlll1t se titulo pigJl0ris 
ohligasse, i/Cl lam en quod elapso termi llo deeem al1110runl dieta decima r edimi poterit 
aille EpiphalJialn donlil1i el 11011 aliler et si c de allIlO in al1l1Un1 ; promiseruIlt etiam dicti 
E'. el A. lIxur ejus fide illte'posita sub pel la excommUl1icatiol1is dictam eOl1ventiol1em 
.fideliler ()bservare el dictanl decimanl loto tempore quo fuil pigJl0re obligata dicto 
J11011Gslerio \4'aralldizare !lee 1I11quam ipsllm n10lJasteriun1 super dicta decin1a nl0/estare. 

JnslI/Jer die/lis Gerardus de Rodel1 tallquam domil111s superior IJromisit coram flObis, 

quod dietam decimanl tul() lenljJOre in1pigJl0ratiollis dicto monasterio absque senJitio et 
exacli()11C seujure, qllod in ea habebat, waredizabit et il11111110 pellitus dictum n10/1aste
riunl nl0leslabit. Preterea pre.fatlls C;erardlls de Rodell, quia sigillum proprium abhus 

11011 hahuil, /Iohis hunliliter supplicavil, ut predicta om/lia sic acta esse Vellerabili Patri 

D0l11ill0 Episco/J(} Torllacensi test(ficarenlur, IIt ad preces ejusdem Gerardi idem 
!JonJillllS T()I"'(ICell.'.,'i.~' dietanl inlpig7loratiollem digJlaretur cOl?firmare et sigilli SI/i 

nl11Jli/11ilJè rohorare. 111 hl~jllS rei lestin1011Îum et ad preees Aegidii et Agathe lIxoris ejus, 
el die/i C;erardi de Roden presentes litteras sigillo cl/f'ie Christianitatis Brugellsis 
.lecinll1s r ohorari. A ctunl C1IlIl0 Don1i'1i millesinlo ducelltesinl0 quadragesin10 quar to, 

nlellse .lulio. 

Onuitgegeven. Oorspronkelijk op perkament. Zegel in bruin was, hangend aan enkel 
perkamenten staart , R. A. Br. , oorkonde nr. 7394 bI. Op het einde van de dertiende eeuw 
of in het begin van de veertiende eeuw werd op de rugzijne in het midden geschreven . 
abbatie. Onmiddellijk daarboven heeft een andere hand in de 14de eeuw geschreven : De 
medietate VI ae partis decime de Hout. sub data anni 1244 fol. 88 . 
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1244. - juli. Gerardus van Roden, Heer van Barleghem, oorkondt dat Aegidius dictus de 

\l alle et zijn vrouw Agatha de helft van het tiend dat ze te Houtave van hem in leen 

houden~ met zijn toestemming, voor de duur van tien jaren verpand hebben aan de abdij 

van Sint-Andries. 

l~io (;erardlls de Roden, dOJnillllo5 de Barleghem, notum facio lI11ivero5is presentes 

lilleras illsjJectllris, qllod.fideles nlei Aegidiuo5 dictus de vaiie, et Agatha lIxor sua , 

/l1edielalel11 decifne slle jacentÎs in parochia de Houthauwa, quam de me tenere 

110scllllt/lr in.feodllI11, ecc/eo5ie S. Andree jllxia Brugis, ad quanl dicte parochie spectal 

jus pa/rona/lIs, usque ad decen1 anl1oo5 conlpletos, et ulterills de anl10 in anJ1um, 

qlloll.~'qlle redel11pta,fuerit, ternlino statuto, de consensu et voluntate nlea titulo pigJJoris 

vh/igaveruIlI, el perjlldiciuI11 homil1um meorum ad hoc specialiter vocatorunl, eandem 

111edietalen1 decinle in 111al1l1S meas reo5ignalanl, abbati dicte ecclesie tradidi et inveslivi 

n0l11ine ecc/esie, pro lala lenlpore quo predicta ecclesia pre.fatam decimanl tellere 

cOl1tigerit titulo pignoris obligatam, ahsque ullo servitio nel exactione pacifice et quiete 

/Jo.\'sidendaI11. Promisi nihi/oI11il111s.fide 111edia, quod super dicta impiglleratione 

se/Jedicle decil11e qllan1 diu duraverit, mel110rate ecc/esie molestiam non il!feram aliquo 

teI11/Jo/'e, aul gravanlen. In Cl(jlls rei testimoniUI11 et mllllil11en presentes litteras coram 

dictis h0/11inihlls nleis.felldatis sigilla meo proprio.feci sigillari. Actum a11I10 domini 

111il/esil110 dllcentesil110 quadragesimo quarto, mense Julio. 

Onuitgegeven? Oorspronkelijk op perkament. Zegel van Gerardus in bruin was, 

hangend aan dubbel perkamenten staart, gedeeltelijk bewaard. R. A. Br. oorkonde nr. 

7393 bI. Bemerk dat enkele dagen vroeger, Gerardus nog geen zegel bezat. 
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VI 

1246" - augustus. Gerardus van Roden, Heer van Berlegem, ontslaat, op aanvraag van 

de abt en van het klooster van Sint-Andries, de erfgenamen van Weitkinus de Coster, van 

de leenhulde die zij hem schuldig waren voor het tiend te Houtave dat Weitkinus de 
Coster tegen land met de abdij had geruild. 

l I/l;ver.\'is !JreSelltes lit/eras illS!Jectliris Gerardus de Roden, domilll1s de Barleghem, 

s(lllllenl i/I don 1 iJ 10. N()verilulliversitas vestra qllod cum Weitkinus dietus custos 

(jllalldaffl/Jarlenl decinlè jace/lli.,,' ill parochia de HouthalIWa a mea et a predecessoribus 

nleis jll,feudul11 fellere! et ecclesia Sallcti A lIdree juxta BrIlgis ea/ldem decimam cO/lIra 

die/unI Weitki/ll1m c()l1cambio cujusdam terre ipsius ecelesie legitime acquisierit, ut ad 

Cl~jUS !Jerso/lalus dicta decima dignoscebatllr pertil1ere et abbas et m()11aehi ejusdem 

111()/la.\·lerii nlihi 11111nili/er supplicaverll11t quateIlUS die/am decimanl ab homagio et ab 

onJ!Ji sen Jitllte, il1 quo n1il1i tellebatllr eisdenl liberarem et ema/lsiparem ae heredes dieti 

ij/eitkiJli ab J10fnagio veljure, in quo mihi ratione prefale decime tel1ebal1111r, quitos 

cIanIarem, J~gojllstis preciblls earl/n1 GI111UellS et attelldel1s, lIl/ad iJl perSOllatu ipsius 

ecc/esie dicta decima.iaceret, p ro remedio allime nlee ef Patris mei et Ma/ris mee ae 

!JredeeeSSVrlll11 lne()rUnl heredihlls diefi f,1'eifkil1i homagium, in quo mihi telJehal1tllr 

()171I1i/JO renlisi, et dietis abhati et n10nachis totunI jus, quod il1 eadem decinla habui vel 

hahere p ossen1 ill !Josterum, ill preseJltia homillllnl nleorum ad hoc specialiter voeato

/11/11 quitliln c/ClnlGvi et e.ffestucavi, nihil !Jenitus mihi vel heredibus meis reserva/1S in 

eisdenl, pronliltens nihilonlilll1s coranl deo et homillibus meis predictis.fide media et 

juranlellto co,poraliler prestilo, qllod de ceter() predictis mOl1achis sive hereddibus 

/Jre.(ati Weitkilli ca/1111111ia111 alll gravan1ell nOI1 il?feram occasiOl1e predictorllm. III cujus 

rei tesl i/11011i unl et nllllJinlefl p reseJlles litteras sigillo meo proprio ill presel1tia hOlniJlUm 

l71eorunl duxi sigillandas. 
Actum all/l0 donl ini nlillesinlo dUCelJtesimo lluadragesimo sexto, mellse augusto. 

Oorspronkelijk op perkament. Zegel van Gerardus in bruin was, hangend aan dubbel 

perkamenten staart, gedeeltelijk bewaard. R. A. hr., oork. nr. 7400 bI. onuigegeven. 
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\TII 

1251. - oogst. Geradus van roden, Heer van Berlegem en zijn vrouw; Beatrix van 

:\ssebroek oorkonden dat Agata, dochter van Rijkaard Sconeweder, de helft van een 

tiend, dat ze van hen in leen houdt te Houtave, verkocht heeft aande abdij van Sint

.Ändries bij Brugge. 

(!niversis presente . ..,' /itteras inspecturis, GerardlIs nli/es, dominus de Ber/eghem, 

,"ia/ulenl in d0111Ï110 senl/Jiternam. Noverit lIniversilas vestra, quod cun1 Agatha, filia 

Reqllardi die ti ,,)col1eweder quandanl/Jartenl decinle iacentis apud HOlltawa, vide/icet 

ler/ianl/Jarten! vÏ1nl11e teneret in,feodllm, dicta A. et Hakettus ejlls maritus, medietatem 

diefe decinle, scilicet sextanI partem Vinl111e, exce/Jtis duobus solidis,f1andrensiblls, 

ecc/esie Sancti Andree juxta Brugis, ad quam diele vi/Ie de Houlawa spectal jlls 

JJa/roJla/us, /Jro eenfunl et viginli lihris,f1andernsihlls in perpetllum pae{fice possiden

dunl legitinle vendiderunl, wer/Jiverunt et effestucaverllnt, duobus fi/iis ejusdem A. 

vhlelicet Waltero primogenito et Arnlllpho, post dictunl W nlajore natu, presentibus et 

COl/eenSllln adhibentihlls !Jariter et assellsunl coranl homillibus nleis.feudatis presenli

hus /Jariter el ad hoc .\pecialiter evocatis, ae eandenl decimanl dicta A. et ejus maritus 

eunl tu/ore i!Jsius A. qui ad hoe per judicium honlinunl meorllm a me aecejJera/ el cunl 

dl/obus .fiJiis suis predictis iJl maJlIlS nleas ad opus dicte ecelesie resignaverunt niehi/ 

!Jellitusjuris sibi vel heredihus suis i/1 dicta parte decime reservanles. Et hane venditio

lIèln .fecerunt dieti A. et eius nUJritlls ma!:,Tna debitorllml necessitate conlpulsi, tali 

scilicet qllod ill/Jeiorenl conditionem ineidissellt, si die/am venditionem non fecissent 

sicul iurClIl1ento .firmaverullt, et honlines mei !Jares ipsorunl super hoc sllbmoniti 

lest~ficahantllr. EI cO/?fessa est dicta A. qllod nee vi, nec dolo, nee metu a marito suo 

sive a/ia quo cunujlle clall1 vel man{feste ad dietanl venditionenl.faeiendanl .fuerit 

introducta. Pronliserullt nihilolninlls dicta A. et ei u.,,;' nlaritus ae duo,fi/ii ipsius Agathe 

!J/'ellotati.fide media et iuranlenl0 ear/Joraliter prestito, quod contra dietam vellditiollem 

11011 venient nee /Jer se nee per alias, clanl vel nlanifeste super dicta decima dictam 

ecclesial17 aliquo tenlJJOre nl0lestabunt. Post dietanl ergo resignationenl, quam fecerant 

in nlalllfS 111eas dicta A. et eius mari111s, ac tutor ipsills ae filii eiusdenl a slipradictis 

suhn70nitis hon1inihus nleis felldatis paribus suis, si de setero aliquod ius in indicta 

!Jorte deeinle ijJse vel sliceessores sui aliqllo ten1pare possent reelamare, et dietis 

hOlnillihlis nleis jJer iudicium dieentihus, quod a dicta !Jarte decinle jJenitus essen1 

absoluli, et qliod lIullunl JIIS in pre.fata parte decinle dieta A. vel eius maritIls sive 

a/iquis suceeSSOrUl11 suorU117 de cetera possent reClal11are, ego tanquanl dominus a quo 

dicta pars decinle lenehatur ill.felldum, eonsensu legitima karissinle Beatricis lIxoris 
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n1et! il11erl't!Jlien/e, !Jre.fCI faI11/J{lrleI11 decinle ah o/nni servitio vel exacliol1e sive a/ia jure 

.(eu(JLlli CjUOCII111(jUe et (III() nlihi lellehalllf vel slfccessorihus meis lelleri poleral, /iberam 

el L7hs()/lltanl oh re/11edillJ11 (1IlilJle Inee et SliCCeSS(JrUnl n1eorunl ad !Jreces dietorum A. el 

eills l11ari/; Ilee 110ll .fili()1ïlf11 ilJsius Agat}le supradicforunl, abbati dicte ecclesie coram 

!Jredictis IIon/illlhu."'· nleis .felldalis pac?fice et (/lliele ilJ pel1Jetllum possidelldanl tradidi 

el nil'eslil 'i , ac i/I vaclla/u !)()s.ft,eSSiOllen1 legitinlè illdllxi Ilihi/ omllino iuri Sil1 dicta parte 

deei/ne IniJli vel Jleredibus n1eis reservando. Promisil illsliper dicta B. (eatrix) uxor mea 

.fiJe ilJ/el/)osi la el i l"·(1111011tO cOlpora/iler !Jrestito, qllod Ilul/urn ius ratiolle dotis sive 

C(lUSa ,IOJICl/i(J/lis !Jr()pter IlIlptjas sive alia ratiolle quacumpe ill dicta parte decime 

alic/llo feI11p()re reclanlahit. Pron1isin111S 11ihi/()n1i,IUs ego et prefala uxor mea dicte 

ecc/esie sepedicte !Jarti decime legitimanl.ferre uJaralldianl, et eandem ecc/esiam COllira 

qllef11cun1qlle illri stare cupielllem indeml'lem per omllia cOllservare. Et ad hec obser

vanda 1l,1111 ego, (/II(JI11 IIxor rnea II()S et sliccessores Ilostros obligavimus. 

In cl/ i us rei lestifl10nÎum et n11111i111el1 preselItes /ileras dicte ecclesie cOlltulimus sigillo

run1 IIOslr(Jr'l1111 lnllninlille roboratas. 

Act/lln alllJ() dOn1ilJ; Ini /lesima duce/llesifno quillquagesimo primo mellse al/gusto. 

Onuitgegeven. Oorspronkelijk op perkament. Zegels verdwenen. R . A. Br., nr. 7409bl. 
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1251, - augustus, Gerardus, ridder, Heer van Roden, oorkondt dat zijn bloedverwant 

Gerardus, Heer van Seriegem, de helft van het tiend dat Agata, dochter van Rijkaard 

Sconeweder, en het deel van het tiend dat Weitkinus gezegd de Coster van hem in leen 

hield, ontslagen heeft van elk leenverband, en dat hij als opperste leenheer alles goed

keurt. 

l/niversis /Jresenles lilleras il1.~pec/uris G. (erardus) mi/es, dominus de Roden, in 

donlino sa/ulell1. Cllnl C;erardus, nl i/es, dominus de Bar/eghem, consanguineus meus, 

111edielalefn decinle quanl Aga/ha, filia Rycqllardi Sconeweder et i/lanl partem decime, 

quafl1 H'eilkinlls die/us custos de ipso lellebal in feodunl, ab onuli sen'itio et exactione 

aliove jure .feodali ahso/veri/ injJelpelllunl el quitas jJenitus c/anlaverit, ego quod per 

i/JSUnl d0l11illllnl G. nlilitem cOllsanguineum nleum predictum in hac parte factum est, 

ra/unI haheo el a/J!Jroho et tanqllam dominus superior cOl?firmo. Actum anno domini 

fni//esinlo dllcentesinl0 qllinqllagesinlo primo mense AlIglisto. 

Oorpronkelijk stuk verdwenen . Afschrift : Cartularium abdij van Sint-Andries. R. A. Sr. 

Découvertes no . 250, folio 92. Onuitgegeven. 
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IX 

1252. - novenlber. Gerardus van Roden, Heer van Berlegem, keurt opnieuw de ruiling 

goed die Weitkinus de Coster heeft aangegaan met de abdij van Sint-Andries, ruiling 

waarbij hij zijn tiend te Houtave gewisseld heeft tegen een perceel grond. Hij bevestigt 

opnieuw de ruil van een rente van één mark en 40 deniers die hij zelf"Gerardus met 

gezegde abdij heeft aangegaan . Hij geeft deze bevestiging omdat deze ruilingen verricht 

werden, wanneer hij nog geen ridder was geslagen en geen zegel bezat . Gerardus wijst 

erop dat hij nochtans toen de vereiste ouderdom had bereikt . 

De oorkonde begint met dezelfde tekst als in de reeds geciteerde oorkonde nr. 7400 uit 

augustus 1244. Daarna komt de tekst die volgt : 

j)raelerea cun1 dicta ecclesia nlihi telleretur ilJ nlarca UIIG et quadragil1ta denariis 

.f1a/JdrellSihus a/llllla/in1 el ipsa ecclesia marcam 1I11anl jlalldrel1sem et quadragillta 

de/Jarios ab 11enrico, .{ilio Bertulphi, super terris dicti Henrici legitime comparasset, ego 

redditus predicte ecclesie sic aC(/lIisitos ad illstal1tiam ejusdem ecclesie il1 cOllcambio 

l11ei redditll.\' recepi, eGlldem ecclesiam per judicium homil1um meorum a salutio/Je dicti 

redditlIs ill per/)etuum abs()lvelldo. Et cum hec acta essel1t tempore quo miles 11011 

extiteraln nee sigillum campele/ls haberem, licet etatem legitimanl haberem, que tUllC 

.facla SI/111, ad presells ap/)roho, et confirmo. 

Ijl Cl(jUS rei 111enloriam et mlllli/neII, preselItes litteras sigillo pro/Jrio duxi rob o ran das. 

Ac/unI (IIJIJO d0/11ini M()(~Co (fuillquagesibo secliJldo nlellse (/lovem) brio 

Oorspronkelijk op perkament. De zegel van Beatrix, in bruin was en hangend aan dubbel 

perkamenten staart is bewaard gebleven. Randschrift op de Zegel : Sigillunl Beatricis 

domine de Arcebroec. R. A. Br., nr, 74 16 bI. Onuitgegeven. 

82 
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1252. - decenlber. Gerardus, ridder, Heer van Roden oorkondt dat Geradus, Heer van 

Berlegem, de helft van het tiend door Agata, dochter van Rijkaard Sconeweder en dit 

deel van het tiend dat \\' eitkinus gezegd de Coster, door hen in leen gehouden, vrij 

gemaakt heeft van alle leenverband, om deze tienden te schenken aan de abdij van Sint

Andries. Hij zelf, als opperste leenheer, keurt dit goed, en verleent dezelfde vrijmaking. 

Hij geeft daarenboven nog zijn goedkeuring voor de ruiling van een rente die Gerardus 

van Berlegem gedaan heeft met de abdij van Sint-Andries. 

(lniversis jJreSenles littera,f)' iIJ.~pecturis GerardlIs, mi/es, dominus de Roden, salutem in 

d0l11ino. (~lIfn GerardlIs, nli/es de Barleghem, consanguinelIs n1eus, n1edietatem decime 

ql/a/u Agatha, ,filia Riqllardi dicti Sconeweder, et i//an1 partem decime quan1 WeilkinIIs 

dic/us custos ab i//o lenehant in feodum ab on1ni sen'itio et exactione a/iove jure feodali 

ahso/veril in pelpe/ulIIl1 et quitas penitus clamaverit ad opus ecc/esie B. Andreejuxia 

HrllKis lihere et /Jac~fice il1/Joslerllm /Jossidendas, ego qllod per i/Jsum dominum 

(,erardllnl luiliten1 consangllillelln1 meum predictun1 in hac parte factum est, ratum 

haheo et a/J!Jroho ac lanqllam d0l11in1ls sU/Jerior cOl?firmo. Sinliliter de concambio 

UIJil/."" n1arce el qlladraginta denariorllm f/andrensiunl, in quibus i/Jsa ecclesia eidem 

(;erardo tel1ehal/lr, quod i/Jse Gerardus recepit sU/Jet terris Hel1rici, ,fi/ii Bertu//Jhi, qui 

dicle ecc/esie il1 /lila marca et qlladraginta denariis.flandrensibus simi/iter tenehatur. 

Ac/urn al1110 donlini 111i//esimo dl/centesimo quiqllagesimo secundo n1ense decembri. 

Oorspronkelijk stuk verdwenen. Afschrift Cartularium Sint-Andries, R. A. Br., 

Découvertes, no . 250, folio 90 verso. Onuitgegeven. 
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XI 

1252. december. - De deken van de stad Brugge oorkondt dat Akettus van Oostkamp en 
zijn vrouw Agata erkend hebben dat zij de helft van hun tiend dat zij te Houthave 
bezaten nlet toestenlming van Gerardus, Heer van Berleghem, van wie zij het gezegde 
tiend in leen hielden, en met toestemming van Beatrix., vrouw van Gerardus, verkocht 
hebben aan de abdij van Sint-Andries bij Brugge. 

i/lliver.',is presell/es lit/eras inspeeluris E. deca/lIls christiallitatis Brugellsis, sallItem in 
])onlil/o. Noveri/1I11iversitas ves/ra, quod prolJter hoc in Ilostra presel1tia C011stitutis, 
Ake/lus de ()rscanlp et Agatha, lIx()r ejus, recog710verUIJt se medietatem decime sue, 
videlicet .\'eXlanl parlel11 vinlme, (ll/am habebal1t apud Houthawa, de assel1SlI et voIllilta
le Ulalleri, .{ilii iP5;ius Agathe prilnogelliti, viri etiam 110bilis Gerardi. Domini de 
Barleghem, nlilitis a (1110 dicta decinla tel1ebatur il1 .feudum, et Beatricis IIxoris ejus 
C()IJSellSII legitinlo ilJlerVel1iellte, ecclesie SalJcti Andree juxla Brugis, ill cl~ills personatu 
dicta decinll.1 COllsiti f, pro quadanl summa pec1l11ie l1umerate et totaliter persalute, 
legitinu; l'elldidit, et coranl homil1ihus predicti Gerardi mi/ilis plurihus ad hoc speciali
Ier evocati.\' eidem ecclesie tradidisse et effest11 casse, l1ihil pel1itllsjuris sibi vel heredi
hu.\' suis dicti Akettlls el AgalJ1a IIxor ejus, quam predicti Gerardus miles et Beatrix uxor 
ejlls ilJ dicta decima reSen)al1tes. Rel11111Cialls nihilomillus prefala B. lIxor die ti Gerardi 
nlilili.\" ull1lli j uri calJolJico el eivi/i pro se il1trodllcto vel illtroducel1do, causa dotis, 
dOllGli()IJis propter I/ lip/jas, sive alia causa vel ratiol1e qllaCllm(jUe, promiserunt il1super 
!Jre.fallls Ake//lis et Agatha, IIX(Jr ejus el prollomillati G. nliles et B. ejus uxor, dicte 
ecc/esie sepedictanl decinlanl erga (Juemlibet warandizare et ipsam ecclesiam in hiis per 
o/1711ia i//den1l1e/11 COllsen Jare. Preterea memorata A. lIxor prellominati A. cOI?fessa est, 
(jll()d 1(1111 ipsa (Jllanl eills 111aritu.fi;" predictlls dictam venditiollenl ob urgelltem l1ecessita
teln el evide/Jtenl ulilitatenl ipsorllnl.facere oportebat secreta coram nobis et pub/iee 
coram p/urihus qffirma/ldo, qllod nec vi, nee dolo, Ilec metus causa ad dicte decinle 
veJldili()11em et rel111J1CiationeIJ1 indllcla .fuerat a qll()Cllmque, sed ipsam vellditiollenl et 
(JI/anl hun/i/Jes pre.fati G. IJljlitis pares scilicet prel10mil1ate A. lIxoris diefi Aketti super 
h()e subnlUlliti test~ficabantllr esse tamtanI qllod, si dictam vellditiol1enl11011.fecisset, ill 

pei()rem C011ditio/lem e t ha/lorum sliortum dan11IUIJ/U)I1 modo cum ilJcidisse/lt, e t 

onl/1ihusper iudiciUI11 homil/um Prello"Jil1ati G-. militis super SUhmOJlitorum rite 
!Jerclctis, !Jromiserullt tClm dicfi Akettus, Agatha lIxor eius, et Wa/terlls ftlius ipsius 
Ag(lthe !Jrinl0gellillls, (Illam predieti Gerardus de Barleghem mi/es el Beatrix IIxor eius 
.fide nledia et iuranlelllo corpora/iter prestilo, quod de cetera lle per se nee per alias 
('IC1I11 vel I1lalli(este COlltra dietanl venditiol1em velJiel1t, dietam Eeclesianl super 
!Jrenlissis (1Ii(JIIO lempore n101e5jtando. 
Ac/unI a l1/ IO domini nlillesi/110 duce/Jtesinlo quill(jUagesinlo secundo mense Decemhri. 
Oorspronkelijk op perkament. R. A. Br. oork . nr. 741 7 bI. Onuitgegeven. 
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XII 

] 238 - januari. Lambertus, deken van de stad Brugge, oorkondt dat Lambertus en zijn 

vrou~/ rv1argareta het tiend dat zij in Nieuwmunster bezitten voor 135 pond vlaamse 

nlunt en voor een termijn van 8 jaar verpand hebben aan de abdij van Sint-Andries. De 

ridder Rijkaard van Straten en zijn vrouw Margareta, die dit tiend aan Lambetus in leen 

hebben gegeven, schenken hun toestemming. Zij zelf hebben gezegde tiend in leen 

verkregen van Gerardus, zoon van ridder Gerardus van Roden. Lambertus zal er voor 

ijveren dat het tiend vrij zou komen van elk leenverband . 

Lall1hertus, deca/lIls christanitalis Brugensis lIniversis presentes Iitteras inspecluris in 

[)Oll1il1o salutem. Noveril lI11iversitia \lesIra, quod Lambertus, .filius Monins de Novo

Te/nplo, illlloslra presentia constitutlls de cOllsensu Margarete IIxoris Slle, totam 

decinlanl sualn, qllam habet in paroehia de Novo-Temp/o, Ecc/esie Sancti Andree jllxta 

Brugis, ad quant diete ville ]Jertinet patronatus, pro cen/u met trigin/a quinque libris 

.(Iandensihus lIsqlle ad oeto al1nos con1pletos titulo pignoris abligavit, il!fra quos allIJOS 

dic/a decima redimi 11011 poterit, nec etiam, ipsis exp/etis, nisi Îl?fra ntensem januarii. 

Huic equiden1 oh/igationi Riqllardus, .filills domini Riquardi, militis de Stralen, et 

Margareta, IIxor e.jlls, de quihus dicta decima tenetur in.feodum, coran1 hominibus suis 

.feodatis ad hoe .\pecialiter evocatis, cOl1sensunt pariter prebllerllnt et assenSlIm, et 

COJleesserullt quod, toto tenljJore ]Jrenotato prefata ecclesia ipsam deciman1 libere et 

quiete /)ossideat absque servitio et exactione. Preterea dietus Lan1ber/us pronlisit 

coranl Jlohis et,firnlavit.fide intefposita, quod quandocunlque ÎI?fra dictos octo annos 

deciJnafl1 liherare poterit ajl/re qllod in ijJsa habit Gerardus, filius domini Gerardi, 

/11ilitis de Roden, a que.felldunl dicte decinle decendit, ipsam pro jJrenotata summa 

/Jeeul1ie tradet et welpiet dicle ecc/esie nontine venditionis et dictus Reqllardus et uxor 

ejus eoranlllobis et dictis honlinibus suis promiserllllt et ad hoc sub .fide illterposita se 

obligaverul1/, quod liberatione a dicto Gerardo de Rodes acqllisita, eanden1 decimam 

ah O/l1l1ihus his in quibus i/Jsi tenentu,., si requisiti.fuerint, ad opus jan1 dicte ecclesie 

qlli/ahullt el abso/vent. Si vero dic/us Lanlbertus qllod promisit de liberatione predicta 

acquirenda 11011 contpleverit, ipse de pretaxala summa peclillie triginta /i bras flalldren

ses reslÎluel ecclesie slIpradicte et prior obligatio intalllum sic minor remanebit, et de 

i]Jsa restitutione dictarllm triginta librarun1.flandrensillm, super terram suam videlicet 

Boudenswer.f, Sliedhaec et l..)trinck eidem ecclesie fecit assigllamentum, sub tali paena, 

quod ipsa ecclesia .tructus terre predicte percipiet, donec predicte triginta libre juerint 

eidem restitute. Ad hoc /Jredicti Lan1hertlls et lIxor eius et Riquadus et uxor eius coram 

die/is h0/11inihus suis.feudatis, et coran1l1obis.fide interposita et sub poena excommul1i

cationis IJr0/11iserunl, omnia sicul superÏ1/s S1I111 annotata, se il1violabililer et firmiter 

85 



()h.\'e r\ '(111Iros. 

111 L'uiu.\· rei lesti/l1ol1iul11 el nll111inlell ad !Jreces dictarunl partiuI11 presentes litteras 

èl11isi1Jll1S sigillo !Jroprio 1I11G CUI11 sigillo curie Ilostre roboratas. ActunI al1110 donli,1; 

111ille.\·inlo lhlcelllesinlo trigesinl() septimo, nlèl1se jalluario. 

Oorspronkelijk op perkament. Zegel verdwenen. R. A. Br. oork. nr. 7106. bI. 

De eerste helft van deze oorkonde werd uitgegeven door eh. Piot. - Les sires de Straten, 
blz. 38, met de zegel van Rijkaard III en Margareta van Roden, blz. 36. De oorkonde 

werd door Piot gedateerd 7 januari 1237, oude stijl. 

Op het Rijksarchief te Brugge berust er een afschrift van een oorkonde die luidt als 
volgt : 

l f l liversi.\' ('hristi .fidelihlls IJreSelltes literas illspecturis, Riquardus, mi/es de StrafeJ1 et 

A1argarela uxor sa/ulenl in Domillo. lJl1iversitati vestre sig71~fieamlls quod vir venera

hilis IJanlhertus, deeGnus C"hristiallitatis Brugellsis ad meam et Margareta lIxoris mee et . 

Lall1herli .fil!i A1v/1;/IS et slIoe lIxoris petitionem literas sI/as ecelesie Sallcti Al1dree uxta 

Brugis dederit ;11 hec verba. Volgt dan voorgaande tekst : Lambertus eet. Actum aIlIlO 

donli/li nlillesinl0 ducel1tesilno trigesimo septimo, mel1se Jalluario. 

R. A. Br. , Décollvertes nr. 250 I Cartularium. Priveligia et Concessiones. folio 95 

verso en ibidem folio 116 recto . 
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xnI 

1238 - april. De ridder Rijkaard van Straten en zijn huisvrouw Margareta oorkonden dat 

zij een deel van het tiend van Houtave, hetwelke zij in leen houden van Gerardus, zoon 

van ridder Gerardus van Roden, voor 220 ponden vlaamse munt verpand hebben aan de 

abdij van Sint-Andries 

lJniversis ("hristi ,fide/iblls !Jresenle.,.,' fitteras ins/Jec/uris R~jcqllardlls, mi/es de Straten el 

A1argareta, IIxor e.iIlS, sa/ulenl in Donlino. l Jniversitati vestre significamus, qllod nos 

quarlenl et oclavan1 partem unilIs vimn1e de decima 110s/ra quan1 possiden1us aplld 

HOlllhcrn)a eIlenenlIlS a Gerardo ,fi/io Gerardi /11ilitis de Roden in feudllm, monasterio 

Sancti Andree juxta Brugis, ad qllod dicte vi/Ie de Houthm1/a specIal Patrona/us, 

nOnJille pignoris ob/igavinllls pro dl/centis el viginti /ibris/landrensis monete a mense 

Mar!io /lu/Jer preterilo lIsqlle ad sex al1110S completos tali alJposita conditione, quod 

dicte jJarles decime redinli non poterlInt a nohis, sive ah herediblls lIostris donec dicti 

sex onni.fuerint completi, nec etiam tUIlC, nisi de anno in al1nllm el ante Martii initium. 

llt aulenl nlenl0ratllm 1110nasterillnl dictam inl/Jignorationenl liberÎlls et securius 

!Jvssideat, nos.fide interposila, et sacramento cOlporaliter !Jreslito promisimus, quvd 

!Jredicto nl0naslerio de dicla inl/Jigneratione legitiman1 prestabinllls warandiam, et 

i!JSa/11.facienllls /uadari et G/J!Jrobaria dicto Gerardo de Roden, ad cuius.felldll/11 dicta 

decinla dicillir pertinere. !Jron1ittimlls nihi/ominlls et nos et nostra tam mohi/ia qllam 

inunobilia ad hoc obliganllls, qllod si dictum /110nasterill/11 afiqlles molestias vel damna 

il1cllrreret, nos divtllnl lJ1o/lGslerillm IIsqlle ad viginti qllidque Iibras .flandrenses 

al1l1uatinl, tem/Jore inljJigneralionis cOl1senJabinlllS illesum et indemnem. 

111 cuills rei lestÎlnonillm et mlll1inlen presentes litteras dicto cOlltulinlllS monasteria 

sigilli nostri appensione robvratas. 

Aclunl al1110 donlini millesiomo ducentesimo trigesimo octavo, mense aprili. 

Oorspronkelijk stuk verdwenen. Afschrift: R. A. br., Découvertes, nr. 250 - 1. folio 95 

verso . 

Gerardus van Roden was in 1238 nog een kind . Hij wordt dan ook in de oorkonde geen 

ridder genoemd, doch slechts Geraard, zoon van de ridder Geraard (die reeds was 

overleden). 
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XI,r 

1238. - november. De ridder Rijkaard van Straten en zijn vrouw Margareta van Roden 
oorkonden dat \\Tillem Bukel en zijn vrouw hun tiend van Nieuwmunster, dat ze in leen 
houden van Gerardus van Roden, nlet hun toestemming verpacht hebben aan de abdij 
van Sint-i\ndries . 

[/11iversi,')' (~Jlristi .fidelihus !JreSel11es litera.'" illspectllris Riqllardus, nliles de Stratell, et 
A1argareta lIxor eius .\'a/utem ilJ dOnlill(). U/liversitati vestre sigJlificamus qllod W 
(i/lell1l1l.~) Bukel in preselltia IJos/ra constitutus totam decimanl suam quam habet in 
/Jarochia de N()v() 7enlplo, et te/let de llobis ilJ feudum GI1111lente Adelisa, uxore SlIa, et 
110stro etianl i/llevelliente COIJ.~~ellSll, pariter et assellSlI, eum hon1illibus Il0stris felldatis 
ad 17UC .specialiter evocatis, ecclesie Sallcti Alldree illxta Brugis, ad quam dicte vi/Ie 
per/i/Iet Patrol1alus, pro centrum et trigillta quiJlqlle libris jla/ldrellsibus usqlle ad oeto 
alll10S C0/11fJletos litulo pigJloris obligavil, iJifra quos al1110S dicta decima redinli !JOI] 

p()leril, Ilee etianl ipsis conlpletis. Ilisi il?fra nlensem Ja/ll1arii et tunc semper de alllJO iJl 
aI1l1U/11, et cOl1cessimus, quod 1010 tempore pre/lotato, pre.fata ecclesia die/am decimam 
/ihere el (//liele !Jossideat absque sen'iti() et exaetione. Promisit etiam coram nobis 
(Iictus W. ef.fide il1terposita ,firmavit, qllod quaIJdOCUnl(/ue poterit ilifra dietos a/lnos 
die/anI decinlam liberare poterit a iure, (Jl/od in ipsam habet G. Fi/ius domilli G. mi/itis 
de !{()del1, a (/110 feudulJ1 dicle decime deseelldit, ipsam pro prellotata summa peclillie 
Iradel el wer/Jiet ianldicte ecclesie 110mille vellditiollis. Et nos coram dictis honlinibus 
I1(Jstris IJr()Inisimus, et ad hoc .fide illter/Josita IIOS obligavlmus, qllod cum predictam a 
(/oI11i,U) C,. de Rodel1 acquisiverit liberafiolJenl super deeima antedicta, ealldem a, 
servitiis, et onl/libus, ill quibus /l()his fenetur, si requisiti fuerimus, ad opus ianldicte 
ecclesie (/uitabinllls et ahsolvenlll.\'. Fuif etiam adieetllm qllod si prell0mi/latus w. , quod 
jJrol11isit de liberatio/le predicla acquirellda 11011 compleveril, i/Jse de pretaxatcl summa 
fJeclIllie XXX libras.f1alldrenses restitllet ecclesie supradicte el sic prior obligatio in 
ta/llunl nlinor renla/le bit. Et de i/Jsa restitutiolle facienda ipsarum trigenta librarum 
super qllGndanl fJar/en1 terre sue eidem ecclesie debet.facere sufficiel1ter assigllamell-
111111 , slib tali equiJem p()e/la, qll()d eadem ecclesia .tructus dicte terre percipiet, dO/lee 
!Jredite XXX lihre eiden7 fuerilll restitute. Ad hoc ego Raqllardus et dicta Margareta 
lfxor 111ea, el predicti W. el c()ram Clerico deca/li Christia/litatis Brllgeflsis ad hoc 
specialiter vice decalli corClm quo om/lia predicta.facta juerunt. fide illtelposita et sub 
poena excomnllll1ieatiollis pronlisimus omllia sicut Sll/Jerius SUIlt a/lIlatata 11005 illviolabi
liter ()bservaturos. 
In CllillS rei testi/11011iunl et mU/limell preselItes liters dicte cO/ltulimus ecc/esie sigilla 
nlei J~i(lilardi 1111(1 cu nl sigilla deca/li (~hristia/litatis, et Curie ipsius ad preces meas et 
dic/e Margarite lIxoris mee, el dictorum W. et eius IIxoris roboralas. 

Ac/unI alll70 donli/li nlillesinlo dllselltesinl0 trigesilno octavo. Mellse Novemb'.1· 

Oorsprokelijk stuk verdwenen. Afschrift : R. A. Br., Découvertes, nr. 250, I. Privilegia 

et Concessiones, anno 1674, folio 116 r. en v . -1 17 r. 
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JAN VAN RODE, HEER VAN INGELMUNSTER 

Or. E. \\1 ARLOP heeft welwillend het eerste Jaarboek van de Heemkundige Kring 
van hel Land van l~ode boven de doopvont gehouden en het een waardevol doopge

schenk geschonken, door zij n bij drage over de heren van Rode in de twaalfde en 
dertiende eeuw I . 

Over ieder ridder van Rode afzonderlijk valt natuurlijk meer te zeggen dan in een 

algemene schets te vinden is. De bedoeling van onderhavig artikel is de gegevens die 

W ARLOP in verband met Jan van Rode op tafel legde in zijn" Vlaamse Adel" en in het 
vermelde Jaarboek, aan te vullen en duidelijker in het licht te stellen (2) . 

Jan van Rode was gesproten uit het huis van ScheIderode, dat in de dertiende eeuw 

een belangrijke rol gespeeld heeft in het graafschap Vlaanderen. Zijn vader, Gerard 11 
van Rode, was heer van Rode en van Melle. 

Deze laatste ridder werd opgevolgd door zijn oudste zoon Gerard III van Rode, die in 

het huwelijk trad met Mabelie van Scheldewindeke en Ter Weede. Jan van Rode was een 

halfbroer van Gerard 111 . Gerard II trouwde immers een eerste maal met Katharina van 
Cysoing en een tweede maal met Isabella van Heestert en van Lake. Uit zijn eerste 

huwelijk werd Gerard 111 geboren en ook Willem van Rode, die meermaals samen met 

zijn broer in de oorkonden verschijnt ( ). Jan van Rode was een zoon uit het tweede 

huwelijk . Het is niet geweten of er nog andere kinderen uit dit huwelijk geboren werden. 

De gravin de Lalaing beweert meer dan eens dat Jan van Rode nog een zuster had die 

Maria heette, scolltetiune van Wondelgem was, en in het huwelijk trad met Filips 111 van 

Maldegem. De gravin de Lalaing duidt echter geen bronnen aan -t Slechts één feit staat 

vast : Filips 111 van Maldegem was gehuwd met een Maria, die scoutetinne van 
\Vondelgem was (5) . ..... 

Het is lTIogelijk dat Maria van Rode, toen zij in het huwelijk trad met Filips 111 van 

Maldegem, al weduwe was van de heer van Wondelgem en als weduwe de titel droeg 

van scoutetinne van VvT ondelgem. 

Toen Isabella met Gerard 11 van Rode trouwde, was zij zelf al weduwe van Zeger 

van Heule. Uit haar eerste huwelijk had zij toen nog twee minderjarige kinderen in leven: 

Willem en Walter. Willem heeft later zijn vader opgevolgd als heer van Heule. Op 22 
augustus 1284 waren Gerard en Isabella nog in leven. Op 2 maart 1285 waren beiden al 
overleden ( ). 

Na het afsterven van haar echtgenoot, Zeger van Heule, bleef Isabella van Heestert 
met haar kinderen op het kasteel te Heule wonen . Gerard 11 van Rode verliet, toen hij 
met haar trouwde, het Hof van Melle en kwam zich te Heule vestigen ( ). De toponiemen 
MeIlestraaI en Goed van Melle 8 in Heule verwijzen naar de heren van Rode en van 
Melle . 
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Door zijn hu\velijk met Isabella en zijn vestiging te Heule bracht Gerard de ridders van 

Rode in het Kortrijkse binnen . Zij zouden er na hem nog in aanzien stijgen. 

Zeger van Heule stierf vóór juni 1262 ). Wanneer ging Isabella een tweede huwelijk 
aan met Gerard 11 van Rode? 

Katharina van Cysoing, de eerste vrouw van Gerard 11, leefde nog in 1252. Het 

jaartal van haar afsterven is niet bekend. Van die kant vinden wij dus geen uitgangspunt 

voor het vastleggen van het jaartal van het tweede huwelijk van Gerard 11 van Rode. 

Op 19 augustus 1271 was deze ridder al hertrouwd met Isabella van Heestert (JO) . 

Er is veel speelruimte tussen 1262 en 1271 . Het jaartal van het afsterven van Katharina 

van Cysoing is niet terug te vinden, maar dat van het huwelijk van Gerard 11 met Isabella 

kan nader worden bepaald door de volgende gegevens. 

In 1271 beloofde Gervasius van Clysthove jaarlijks 120 p. sterling te betalen aan de 

ridder Gerard van Rode en zijn vrouw Isabella van Lake (van Heestert), voor het in leen 

houden van het domein Langhere (in Engeland gelegen), tot aan de meerderjarigheid van 
hun zoon Jan (1 1 ) 

Wanneer werd Jan van Rode meerderjarig? Hij was het in elk geval in 1282. In dat jaar 

immers trad hij zelfstandig op en verpachtte hij (op de feestdag van de H. Matheus) de 

domeinen Langhere en Kerneston (Bemeston?) . Dit laatste domein lag insgelijks in 

Engeland ( 1_ ) In 1282 was hij dus al 1 5 jaar oud . Hij werd dus ten laatste in 1267 

geboren en wij kunnen veilig aannemen dat zijn ouders in 1266 al gehuwd waren en 

wellicht al vroeger. Gerard en I sabella traden dus in het huwelijk tussen de jaren 1262 en 

1266. 

In 1840 en 1873 U t werd al de aandacht gevestigd op de ridder Jan van Rode, die 

heer van Ingelmunster werd in het laatste kwart van de dertiende eeuw. De gegevens 

over deze ridder zijn daar zeer onvolledig en stemmen op meer dan een plaats niet 

overeen met de werkelijkheid . Het blijkt dan ook gewenst ze aan te vullen, des te meer 

daar hij een niet te onderschatten rol heeft gespeeld in het politieke leven van het 

graafschap Vlaanderen in de jaren die de Guldensporenslag voorafgingen en volgden. 

F . VAN DE PUTTE was niet ver van de waarheid toen hij schreef : Jan, geboren 

omstreeks 1268, was de zoon van Gerard en Isabella. Hij zag echter in deze Isabella een 

Isabella van Harnes i.p .v . Isabella van Heestert . 
Jan van Rode werd heer van Ingelmunster na de dood van zijn vader in 1289. Gerard, 

zijn vader, stierf echter in 1284-1285 . F . VAN DE PUTTE sloeg nog meer de bal mis 

toen hij schreef, dat Jan van Rode omstreeks 1298 hertrouwde met Agnes van Ayshove, 

waarvan hij geen kinderen had, en dat om deze reden zijn goederen overgingen naar zijn 

broer \\.rillem, geboren in 1280, die in 1318 in het huwelijk trad met Angèle, de zuster 

van Agnes . 
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Dit hele verhaal kan men gerust bij de legenden klasseren. Jan van Rode was op 12 
november al gehuw'd met Katharina van Maldegem en hij was het nog in 1309. Van een 
t~eede huwelijk nlet Agnes van Ayshove kan er dus geen sprake zijn {l~ . Jan van Rode 

heeft zijn kinderjaren doorgebracht in Heule, samen met de kinderen van Elisabeth van 
Heestert : Mathilde (van Asper ?) en Willem en Walther van Heule. Mathilde wordt 
uitdrukkelijk in de oorkonde van 1284 als dochter van Gerardus genoemd en Willem of 
\Valter als zijn zoon. Mathilde staat vóór \Villem ofWalter. Waarschijnlijk was zij ouder 
dan \\'il1em, aangezien zij vóór hem vermeld wordt. Dat maakt het waarschijnlijk dat, 
toen zij met Zeger van Heule trouwde, zoals W ARLOP het vermoedde, al weduwe was 
van Goswin van Asper en dat uit dit huwelijk een dochter geboren werd die Mathilde 

werd genoemd. 
Die naam klinkt vreemd bij de heren van Scheiderode maar niet in het huis Hee
stert-Lake. De abdis van Wevelgem was de tante (matertera sua) van Isabella van 

Heestert en heette Mathilde. Isabelle heeft waarschijnlijk aan haar dochtertje de naam 
van haar tante gegeven (15 ) . 

Waarschijnlijk heeft Jan van Rode dezelfde weg gevolgd als zijn halfbroer Willem 
van Heule, die met een aanbevelingsbrief voor de abt door Gerard van Rode naar de 

abdijschool van Sint-Amand werd gestuurd om er Frans te leren : ad addiscendum 

rOI1IGl1l1nl, Niettegenstaande het hof van Gwijde van Dampierre uiteraard, gezien zijn 
afkonlst, Frans sprak, gebruikten de ridders in Vlaanderen, zelfs de adel, toch de 

Vlaamse taal in de huiskring (LG, VIII, 32 1 ) . 

Het is niet bekend waar Jan van Rode verbleef toen zijn vader op 22 augustus 1284, 
na zijn laatste wilsbeschikking en zijn plechtig afscheid van zijn fami lie, als pelgrim naar 

het H. Land vertrok . Waarschijnlijk kwam deze ridder nooit meer naar Heule terug, want 
hij overleed, zoals trouwens ook Isabella van Heesters, vóór 2 maart 1285 . We vermoe
den dat Gerard 11 onderweg gestorven is I ). 

Uit de afwezigheid van Jan van Rode bij de uitvaart kan men niet besluiten dat hij bij 
zijn vader in ongenade was gevallen. Zijn vader stelde in hem veel vertrouwen en belastte 

hem zelfs met het uitvoeren van zijn testament. Hierdoor werd Jan van Rode in veel 
moeilijkheden verwikkeld. Zijn vader had hem in Engeland belangrijke domeinen 
nagelaten. Schuldeisers (Vlaamse kooplieden) die in Engeland verbleven, traden immers 
bij het afsterven van zijn ouders op om de vereffening van de schulden die zijn ouders 
nagelaten hadden, te bekomen. Zij deden een beroep op de koning van Engeland, die 
zich tot Gwijde van Dampierre wendde, en kwamen uiteindelijk bij Beatrix van Brabant 
terecht. Gerard II en lsabella lieten goederen genoeg achter om de schulden te betalen. 
Hun erfgenamen waren, zoals bijna al de ridders in die tijd, verplicht er enkele van te 
verkopen, bv. tienden, om de schulden te vereffenen. Zo oorkondde Ysabe lla, relicta 
5YKeri Je HoeIe, dicta de He.'itrllt, in juni 1262, dat wijlen haar echtgenoot, 
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haar (111 ~r(l\'i."iSimis dehitis) in grote schulden had achtergelaten en (diversis dehitis 

()hliR(II0I11) dat zij onder de drukking van verscheidene schuldeisers ook verplicht 
ge~'eest is verscheidene goederen te verkopen, o .a. de tienden die zij in Heestert van het 
O.-L.-\' rouwekapittel van Doornik in leen hield, voor de prijs van 715 Ib . nieuw Vlaams 
J- , In dezelfde oorkonde staat er dat de nog minderjarige kinderen die ze Zeger van 

Heule had, nl. Willem en Walter, later alles zouden bekrachtigen bij hun meerderjarig
heid . Van haar dochter Mathilde is er geen sprake. Als Elisabeth van Heestert, zoals 
E.\\! ARLOP (11,285 ) het vermoedt, reeds vroeger een huwelijk aanging met Gozwin van 
Asper en Mathilde een kind uit dat huwelijk was, kan dat een reden zijn geweest 
\vaarom Mathilde niet vermeld werd. 

Wij kennen toevallig twee van de schuldeisers bij wie Gerard 11 en Isabella van 
Heestert in het krij t stonden, nl. twee burgers die te Londen woonden waarschijnlijk 
twee kooplieden die in Engeland voor de rekening van Gerard van Rode wol opkochten 
die naar Vlaanderen werd gezonden om er verwerkt te worden (18) . Het is bekend dat de 
ridders van Rode in de wolhandel betrokken waren. Zij heetten Robrecht van Bazingen 
en Willem van Grevelingen, twee namen van plaatsen die aan de Vlaamse kust lagen. 
Deze twee kooplieden waren het die zich tot Jan van Rode hadden gericht en de 
vereffening van hun tegoed hadden aangevraagd, maar niet bekomen. 
Jan van Rode, heer van Ingelmunster, was een vazal van Beatrix, Vrouwe van Kortrijk 
en weduwe van graafWillem. Het bezwaar van de twee koopiieden werd door de koning 
van Engeland, Edward I, naar haar doorgestuurd . In deze omstandigheden vroeg Beatrix 
aan de koning de goederen van de ridders van Rode, in Engeland gelegen, onder 
sekwester te stellen (19 1 

In 1282 al hadden Gerard en Isabella beloofd dat zij graaf Gwijde schadeloos 
zouden stellen voor de 600 pond sterling waarvoor hij zich borg had gesteld tegenover 
de koopman Robrecht van Bazingen ] ) De vereffening met deze in Londen verblijvende 
koopman sleepte blijkbaar aan, want in een handschrift komt volgende tekst voor: 
Williaume de Rode, Jean de Rode, chevalier, Gerard de Rode, sire de Wantin (Winti ?) 
s'obligent de faire vendre par Gras de Rode, fil s de Monseigneur Gras de Rode, seigneur 
de Melle, savoir Ie manoir de Brokeskever, dans Ie comté de Essex, quand il aura son 
age c.a.d. a 21 ans accomplis, à Robert de Bazinghes, bourgeois de Londres, et en ce cas 
qu'ils ne Ie purent pas, de payer au comte de Flandre, 600 livres de nouveaux sterlings, 
dont il avait été caution pour eux. Le Iundi aprés la Pentecöte 26 mei 1287 ., ) . 

Het is niet duidelijk wie die Gras (lees : Grars) de Rode was: een zoon van Gerard 
van Rode en Isabella en dus een broer van Jan van Rode? Was hij de Gerard van Rode 
die in een fragment van genealogie van 1542 voorkomt 1)., geboren in 1267 overleden in 
1289 en gehuwd met Isabella van Harnes ? Wat er ook van zij, hij zou het domein 
8rokeskever in het graafschap Essex hebben geërfd . Uit welke bron heeft Hyacinthe de 
Groulart dit laatste gegeven geput? Hij schrijft : " Gras de R()de, chevalier, baro}1 de 
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Hroke.\'kel'er, né en 1267 el nlorl en 1289 san .. "'· hoirs" 20} . De jaren van geboorte en 

overlijden stemmen overeen met het fragment van genealogie van 1542. Een winstpunt is 

in elk geval dat wij nu weten dat de ridders van Roden in drie graafschappen in Engeland 

domeinen bezaten : in N ottingham, Lincoln en Essex. 

De vereffening werd voor Jan van Rode wellicht nog ingewikkelder omdat hij de 

domeinen Langher en Berneston als lijftocht gegeven had aan zijn vrouw Katharina van 

Maldegem. Sporen hiervan zijn wellicht nog terug te vinden in een vidimus van een 

schrijven van Jan van Rode, heer van Ingelmunster, zoon van Gerard de oude, waarin hij 

verklaart te hebben beloofd aan Robrecht Tybecot, zijn vrouw Eva en hun zoon Paien, 

dat, indien zijn vrouw Katharina hem zou overleven en de domeinen Langher en 

Berneston zou behouden, zij schadeloos zouden worden gesteld (11 juli 1289) (--) 

Gwijde van Dampierre had zich hiervoor borg gesteld. Eindelijk, op 18 september 1290, 

beloofden Jan van Rode en zijn vrouw Katharina van Maldegem, alsook Gerard, 

burggraaf van Gent, en Olivier van Ayshove <_3) dat zij graaf Gwijde zouden vergoeden 

voor alles v.'at hem zou kunnen overkomen in verband met de schriftelijke belofte op 11 

juli 1289, betreffende de lijftocht van Katharina van Maldegem, te Londen op 11 juli 

afgegeven, bekrachtigd door het zegel van Gwijde van Dampierre. 

Laten wij nu eens Jan van Rode in de oorkonden opzoeken. In 1271 was Jan van 

Rode nog minderjarig ( 1\ . In 1282 was hij al meerderjarig L) , Op 12 november 1285 

oorkonden ./ehan.\· de Rode, chevaliers, sires d'Englemoustier, et Katherine, sa femnle, 

dat \Valter van Nevele, zijn vrouw Maria en anderen, aan het kapittel van O .-L.-Vrouw 

van Doornik een tiend te " Heume" voor 720 lb . par. verkocht hebben met instemming 

van Robrecht van Bethune, opperleenheer. (Arch. OLV Doornik, cart. D, f O 304, 305 
V O ) (_4) . 

In juni 1288 oorkondt Willem van Heule en van Heestert dat Walter Crauwel en zijn 

vrouw Gertrudis aan O .-L.-Vrouw van Doornik een tiend dat zij van hem, oorkonder, in 

leen hielden te Zomergem, hebben verkocht. 

Onder de leenmannen van Willem van Heule vindt men messires Jehans de Rodes, mes 

,frères (Areh. OL V Doornik, cart . 0, F 296) . 

In juni 1288 oorkondt de officiaal van Doornik dat Jan van Rode aan O.-L.-Vrouw 

Doornik een tiend te Waregem, dat hij in leen hield van Amulf van Oudenaarde, heeft 

verkocht. Nobilis nu/lier domina Katharina, uxor vi ri domini Johannis de Rodes, 

nlilitis, ziet af van alle rechten op dat tiend (OL V Doornik, f O 300). 

In juni 1288 oorkonden Jehans de Rodes, chevaliers, sires d'Englemollstier et 
Katheline sa.femnle, de verkoop van hun tiend te Waregem aan O .-L.- Vrouw Doornik 
voor 296 lb . VI. (OL V Doornik, cart . D, F 297 V O 298 V O

) (_5 ). 
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Op 1 I juli 1289 : \ lidimus van de brieven van Jea/l, ,fils de Gerard de l~odes l'ai1Jé in 
verband met de domeinen Langhere en Kerneston, lijftocht van Katharina van Maldegem 
(22) 

Op 18 september 1290 beloven Jan van Rode, zijn vrouw Katharina, Gerard, 
burggraaf van Gent en Olivier van Ayshove, dat zij Gwijde van Dampierre schadeloos 
zullen stellen, omdat hij zich voor Jan van Rode borg had gesteld in verband met 
dezelfde lijftocht en domeinen 23 (25 . 

129 1. Scheidsrechterlijke uitspraak te Kortrijk - Ie IUlldi après Ie candeler en Je safe 

A4()I1Sipleur Ie comte de Flal1dre - in verband met een tol die geheven werd in Kortrijk. 
Onder de scheidsrechters bevonden zich ridder Jan van Rode, heer van Ingelmunster, en 
Katarina, zijn vrouw ) 

1291 . Olivier van Ayshove schenkt, met de toestemming van Jan van Rode, 10 
bunder land aan het ziekenhuis van het begijnhof te Gent (2 ) 

Op 1 januari 1298 ontvangt Jan van Rode van Robrecht van Bethune een rente van 
50 pond als beloning voor zijn heldhaftig gedrag bij de verdediging van de stad Rijsel 
('/ i\ N DEN BUSSCHE IV, 15). 

Op 1 april 1300 verkoopt Robrecht van Bethune gronden aan de stad Gent voor 
4000 pond Vlaamse munt in tegenwoordigheid van zijn leenmannen, o.w. Jan van Rode, 
heer van lngelmunster _8). 

Op 1 april 1300 oorkondt dezelfde Robrecht van Bethune dat Hugo, zoon van 
Gerard van Zottegem, hem de kasseIrij van Gent en het recht van burggraaf, dat hij van 
hem in leen hield, had overgemaakt. Naast Gwijde van Dampierre en zijn zoon Willem, 
die getuige waren van de overdracht, zoals zij het ook waren in de voorgaande oorkon
de, waren ook nog enkele leenmannen van Robrecht getuige, o.w. Jan van Rode, heer 
van Ingelmunster. 

In mei 1300 trok Jan van Rode met een groot aantal ridders uit Vlaanderen op, om 
met graaf Gwijde in Parijs genade van de koning van Frankrijk afte smeken - . 

a 11 juli 1302 werd Jan van Rode door dezelfde koning ontboden om uitgewisseld te 
worden tegen een Franse ridder die in Gent gevangen werd gehouden (LG VIII, 329) . 

In februari 1303 maakt Jan van Rode deel uit van het Vlaamse legerkorps dat te 
Brugge onder het bevel stond van Gwijde van Namen .l ) . 
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1305. Jan van Rode, heer van Ingelmunster, staat er borg voor dat Gillis van 
Creuninghe, ridder, en Gerard van Malstede steeds aanhangers zijn geweest van de graaf 
van \'laanderen en het nog zijn (H. DE GROULART) (2 . 

1309. Jan van Heule oorkondt dat de abdij van Ename een tiend in Oostrozebeke 
gekocht heeft. Eustachius Hameide hield het tiend in leen van Willem van Heule, vader 
van de oorkonder. Jan van Heule keurt de verkoop goed en vraagt aan Jan van Rode en 
zijn vrouw Katharina van Maldegem goed te keuren (PIOT 390) . 

Belangrijker dan deze vindplaatsen is de rol die Jan van Rode (zoals trouwens al de 
ridders van ScheIderode ) gespeeld heeft in het politieke vlak, als vurige aanhanger van de 
graaf van Vlaanderen. Zijn leven lang, in wel en wee, bleef hij de graaf getrouw. Er zijn 
weinig edele geslachten in Vlaanderen die, vanaf het ogenblik dat zij in de geschiedenis 
verschijnen, onafgebroken en zonder uitzondering trouw bleven aan de graaf zoals de 

ridders van Rode. Reeds op het einde van de 12de eeuw volgden zij de graaf van 
\llaanderen, toen deze een bondgenootschap aanging met de koning van Engeland, die in 
oorlog was met Frankrijk. Gerard van Rode I en zijn twee zonen Radulf en Gerard, 

deden hun krijgsdienst in Engeland en kregen in verscheidene graafschappen in Engeland 
belangrijke lenen van de koningin als beloning 3 1). De ridders van Rode werden al vroeg 

opgenomen in het hofPersoneel van de graaf als broodmeesters en in het eerste kwart van 
de dertiende eeuw was het panetierschap erfelijk geworden in het huis van Rode (1 2 ) 

Jan van Rode volgde de gedragslijn die traditioneel was bij de ridders van Rode : 

trouw aan Gewijde van Dampierre en zijn zonen in de verbitterde strijd tegen de 
machtige en listige koning van Frankrijk, trouw op het slagveld en bereid de graaf overal 
te volgen, zelfs tot in de gevangenis. Toen in 1297 de oorlog losbrak tussen Engeland en 
Frankrijk, voelde de graaf van Vlaanderen zich gedwongen een bondgenootschap aan te 
gaan met Engeland, daar Vlaanderen leefde van de wol die uit Engeland werd ingevoerd. 
Jan van Rode liet de graaf niet in de steek. In juni 1297 rukte een talrijk Frans leger het 
graafschap Vlaanderen binnen. Het veroverde Orchies en Bethune. Op 16 juni stak het 
de Leie over te Komen met het doel de stad Ieper te veroveren, die omsingeld en 
belegerd werd maar zich niet overgaf. De Franse koning had een deel van zijn leger 
achtergelaten in Rijsel, dat verdedigd werd door Robrecht van Bethune en Jan van Rode. 
Rijsel hield stand tot 1 september. Robrecht slaagde er toch in zich, vóór de overgave, 
uit de stad met het garnizoen terug te trekken (33) , 

Intussen dreigde Filips de Schone met zijn leger heel Vlaanderen te veroveren. Met 
zijn leger was hij opgetrokken naar Kortrijk, dat al op 3 september in zijn handen viel. 
Op 7 september had hij lngelmunster bereikt. Vredesonderhandelingen hingen in de 
lucht . De stad Brugge kwam te Ingelmunster de sleutels van de stad aanbieden. Filips de 
Schone en Edward I, de koning van Engeland, van wie de graaf geen daadwerkelijke 
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steun mocht ontvangen, sloten op 9 oktober in Sint-Baafs-Vijve een wapenstilstand, die 
op 12 oktober van kracht zou worden. Ondanks het wapenbestand heeft het Franse leger 
niet opgehouden de goederen en het kasteel van de ridder Jan van Rode te Ingelmunster 
te plunderen en hem onberekenbare schade toe te brengen, wellicht om zich te wreken 
op zijn verbeten weerstand in Rijsel. Een weerklank van de verwoesting die te Ingelmun
ster werd aangericht, vindt men in een smeekschrift dat in juni 1298 te Rome aan de Paus 
overhandigd werd. Daarin werden de plunderingen aangeklaagd en de schade die Jan van 
Rode door het Franse leger ondanks het wapenbestand werden en nog worden aan
gedaan. }ohal1l1em de Rodes, nlilitem, ipsi comitem adhibentem ... zo schreven Robrecht 
van Vlaanderen en Jan van Namen in het smeekschrift aan het hoogste kerkelijke gezag. 
Dat was de schoonste hulde die aan de ridder Jan van Rode kon worden gegeven. 

Het wapenstilstandsverdrag, eerst geldig tot 7 december 1297, werd nadien 
verlengd tot 6 januari 1298 en dan nogmaals, niet enkel tussen beide koningen maar ook 
voor Vlaanderen, tot 7 januari 1300. Op die dag stond Vlaanderen weerloos. Edward I, 
Gwijdes bondgenoot, die beloofd had zich nooit afzonderlijk met Frankrijk te verzoenen, 
had inmiddels vrede gesloten met Filips de Schone. Het onbezet gedeelte van het 
graafschap Vlaanderen, dat door Engeland in de steek werd gelaten en nergens elders 
steun vond, was een gemakkelijke prooi geworden voor de Franse roofzucht. 
Reeds op 6 januari 1300 - het einde van de wapenstilstand - ontketende Karel van 
Valois, de broer van koning Filips, het algemeen offensief ! 
Van verscheidene zijden vielen zijn legereenheden het onbezet gebied aan. Aan de stad 
Ieper, verdedigd door Gwijde van Namen en zijn twee broers Jan en Hendrik, viel de eer 
te beurt het langst van al de Vlaamse steden weerstand te hebben geboden: de stad 
kapituleerde slechts op 2] mei 1300. 
Intussen was de stad Damme, een van de laatste steunpunten van het onbezette 
Vlaanderen, dat hardnekkig verdedigd werd door Willem van Crèvecreur, in handen van 
Karel van Valois gevallen. De schoonbroer van Jan van Rode, Filips van Maldegem, 
stond de zoon van de graaf in de verdediging van Damme krachtig ter zijde. Hij zou zijn 
trouw aan Gwijde van Dampierre duur bekopen. Zijn burcht werd door het leger van 
Karel van Valois, dat na Damme ook Sluis en Aardenburg had ingenomen, geplunderd 

en volledig verwoest. 

De oorlog was voor Vlaanderen verloren. Gwijde van Dampierre zag dit in en 
kapituleerde. Theo LUYKX (blz. 157) schrijft: " Hoe indrukwekkend moet het schouw
spel geweest zijn toen de grijsaard Gwijde van Dampierre, gevolgd door zijn zonen 
Robrecht en Willem, door zijn kapelaan en meer dan 50 verknochte Vlaamse edellieden 
het Franse kamp van Karel van Valois binnenschreed en kwam smeken hun onderwer
ping te aanvaarden. Franse begeleiding voerde hen over Doornik en Atracht naar Parijs, 
waar zij op 24 mei verschenen. De koning weigerde hen te ontvangen en liet hen 
onmiddellijk naar het Chätelet overbrengen. Volle 14 dagen wachtten zij daar, zonder 
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ook maar éénmaal onderhoord te worden, op de beslissing die de suzerein aangaande 
hun toekomstig lot nemen zou u , 

,"rij weten allen wat die beslissing inhield : de graaf, zijn twee zonen, de meer dan 50 
edellieden werden allen naar verschillende burchten in Frankrijk gevoerd en er opgeslo
ten . De namen van al deze trouwe ridders zijn gekend . Onder hen bevonden zich Filips 
van Maldegem, de schoonbroer van Jan van Rode, Jan van Menen, getrouwd met 
Elisabeth van Rode 3~ ) en Jan van Rode, heer van Ingelmunster. Deze laatste ridder werd 

opgesloten in een burcht te Janville met drie andere ridders: Willem van Mortagne, 
Willem van Koekelare en Zéger van Kortrijk. Zij werden er bewaakt door de wachtmee
ster Jean de Montrejau, die over een wacht beschikte van 8 man (35 . In veel van deze 

burchten werden de gevangen gehouden Vlaamse ridders zeer ruw behandeld, door de 
wachters beschimpt en bespot en aan allerlei plagerijen blootgesteld. Wij kunnen 
veronderstellen dat de vier ridders te J anville aanvankelijk niet beter behandeld werden. 

Geleidelijk leefden zij in betere verstandhouding met hun bewakers. Zeger van Kortrijk 
en Willem van Mortagne poogden Pieter van Totencourt om te kopen door hem een 
havik (een sperwer), twee valken en een jachthond als geschenk te geven. Jan van Rode 
schonk aan de vrouw van dezelfde wachter een wit kameelharen kledingstuk (un 
camelin) en Gents laken. Katharina van Maldegem, de vrouw van Jan van Rode en ook 
de vrouw van Willem van Mortagne bezorgden aan dezelfde vrouw van Pieter van 
Totencourt en aan de opperwachtmeester Montrejau een koe uit Vlaanderen (3 ), 

Jan van Rode kon niet deelnemen aan de Guldensporenslag: op 11 juli 1302 zat hij 
nog opgesloten te Janville. 'Het is mogeiijk dat er vóór hem reeds enkele ridders waren 
vrijgekomen tegen een hoog losgeld . Jan van Menen en Zeger van Kortrijk maakten deel 
uit van de ridderschaar die in 1297 in de burchten van Frankrijk werden opgesloten. Op 
de Groeningekouter vocht er een ridder Jan van Menen en ook een ridder Zeger van 
Kortrijk . Indien beide ridders dezelfde waren als die van 1300, dan hebben zij een losgeld 
betaald voor hun invrijheidstelling of werden zij tegen een door de Vlamingen gevangen 
genomen Franse ridder uitgewisseld . Wat er ook van zij, Jan van Rode was na de 
plundering van zijn kasteel en van zijn goederen te Ingelmunster niet rijk genoeg om een 
losgeld te betalen en hij werd ook niet vóór 11 juli ] 302 uitgewisseld. Lodewijk van 
Velthem schrijft uitdrukkelijk en onmiddellijk nadat hij het verloop van de Guldensporen
slag had beschreven, alsook de belegering van de burcht van Kortrijk, waar het garnizoen 
en een aantal Franse ridders werden gevangen genomen, dat de koning van Frankrijk 
hem uit de burcht waarin hij was opgesloten, bij zich liet brengen : 

v. 3836: Doe conÎl1C ontboet 1111 tegen tide 
M~in here Jan van Rode sael1 
Ende hee,ften liter vangenes gedaen 
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Jan van Rode werd uitgewisseld tegen een Franse ridder die te Gent in de Bijloke 
gevangen werd gehouden : 

l'. 3!?89 : E)lde (Jm w'issel a/so ges/)rOkell : 
Hel lag I ridder Je Bi/okell 
l)ie om }1enl ge"HJiisseld wa.~·. 

Het is opmerkenswaardig dat Lodewijk van Velt hem Jan van Rode vooraan plaatst 
in de rij van de vier ridders die opgesloten werden te Janville en dat hij ook er de 
bijzondere aandacht op vestigt, dat Filips de Schone Jan van Rode ontbood en uitwissel
de tegen een Franse ridder. Waarom? 
Het is bekend dat Lodewijk van Velthem zocht in dienst te komen van de Heer van 
Voorne. De moeder van diezelfde Heer van Voome was de zuster van de eerste vrouw 
van Gerard 11 van Rode, vader van Jan van Rode. Jakob van Maerlant was vroeger, vóór 
hij in Damme woonde, waar hij de Spiegel Historiael schreef, te Snellegem klerk van de 
Heer van Rode, die er op het Oosthof woonde. Lodewijk van Velthem was blijkbaar van 
dit alles op de hoogte, zoals hij ook wist dat de klerk van de heer van Rode te Snelle
gem, Jacob de Coster alias van Maerlant, de Merlijn geschreven had ter ere van Albrecht 
van Voome. Was het daarom dat Lodewijk van Velthem Jan van Rode tot tweemaal toe 
zo in de kijker stelde? Hij moet toch een reden hebben gehad om dit te doen. 
De laatste jaren van zijn leven waren voor Jan van Rode jaren van ontgoocheling. Eens in 
Vlaanderen terug, aarzelde hij niet zich bij het leger van Gwijde van Namen in Brugge te 
voegen. Gwijde had een leidende rol gespeeld in de Guldensporenslag en nam na 11 juli 
1302 de zware taak van de verdediging van het graafschap op zich. Vlaanderen had niet 
enkel vijanden ten zuiden van zijn grenzen maar ook ten noorden ervan. Jan IJ van 
Avesnes, graafvan Holland en bondgenoot van Frankrijk, had ervoor gezorgd, dat niet 
enkel Henegouwen met Frankrijk gestreden had in de Guldensporenslag (zijn oudste 
zoon stierf op het slagveld), maar hij was zelf met een leger het weerloze Zeeland 
binnengevallen om het te plunderen en het te brandschatten. Met het inzicht Jan 11 van 
Avesnes te bestrijden en terzelfdertijd bezit te nemen van Zeeland, dat hem toegezegd 
was, had Gwijde van Namen een leger samengetrokken in Brugge. In Zeeland waren veel 
Zeeuwse ridders, o.w. vooral Jan van Renesse, een van de helden van de Guldensporen
slag, die Vlaanderen trouw waren gebleven. 

In de rekeningen van de stad Brugge van januari 1303 staan volgende uitgaven 
geboekt : [Jte yghevell 11/) IliellWe vorworde val1 mi/lell here Gwye (val1 NamelI) ... over 
mi,lel} here vall Axel . .. ()ver mi,lel} here Jalll1e val1 Roden. Hieruit blijkt dat Jan van 
Rode deel uitmaakte van het het leger van Gwijde van Namen dat te Brugge lag. De 
woorden : Millel1 here Jal1l1e val1 Rodel1 laten er geen twijfel over dat er geen sprake is 
van een poorter met die naam, maar wel over de ridder Jan van Rode, heer van Ingel
munster. 

98 



In maart 1304 trok Gwijde van Namen met zijn leger het noorden in. In maart 1304 

versloeg het Vlaams-Zeeuwse leger dat van Jan 11 van Avesnes op het eiland Duiveland. 
G\,\'ijde van Avesnes, broer van Jan 11 en bisschop van Utrecht, werd er gevangen 
genomen en veilig opgesloten op het kasteel van Wijnendale in Vlaanderen. Willem van 
Avesnes echter kon ontsnappen en naar Zieriksee vluchten. De Vlamingen ontscheepten 

op het eiland Schouwen en legden het beleg voor Zieriksee. Willem van Avesnes kon 

weerstand bieden tot een vloot uit Frankrijk hem hulp kwam bieden, de Vlamingen 
versloeg en Gwijde van Namen gevangen nam. We vermoeden dat het avontuur voor Jan 
van Rode nog goed afliep en dat hij met nog andere belegeraars van Zieriksee naar 

Vlaanderen kon terugkeren. Enkele maanden later kon de listige koning van Frankrijk 

aan Vlaanderen de onrechtvaardige vrede van Athis-sur -Orge opdringen en de adel en 
steden verplichten de bepalingen van het verdrag stipt te helpen onderhouden. 

Het vredesverdrag was zeer hard, de opgelegde boete zeer zwaar, de oorlogsbela

sting nog zwaarder. De Leliaards - zowel patriciërs als adel - werden door het verdrag 

vrijgesteld van de oorlogsbelasting : deze kwam voor het grootste deel op de rug van het 
gewone volk terecht. Het voelde zich verraden door de adel. Jan van Rode moest 

machteloos toezien hoe de ridders van Vlaanderen die Frankrijk hadden gesteund, 

beloond werden voor hun verraad. 

Wij hebben Jan I van Rode na 1309 in de oorkonden niet meer teruggevonden. Wij 

kunnen veronderstellen dat hij dit jaartal niet lang meer heeft overleefd, aangezien het 

zegel van Jan van Rode, heer van Ingelmunster, in 1320 reeds een ander zegel is dan dat 

van Jan I. 

De gravin de Lalaing heeft eens een boek geschreven : Maldeghem la Loyale . Van 

de ridders van Scheiderode uit de dertiende eeuw zou men kunnen schrijven : ScheIdero
de - graa.f getrolllv; of Scheiderode nooit een Leliaard; of ScheIderode - ~TlaaJ1deren 

trvlm '. 
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DE HEERLIJKHEID \' AN INGELI\IUNSTER 

T\vee geschiedkundigen hebben reeds de geschiedenis van de heerlijkheid van Ingelmun
ster geschreven : F. VAN DE PUTTE en E. V ANDEN BUSSCHE (1 ) . 
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De Sint-Amandskerk van lngelmunster brengt ons het klassieke beeld voor ogen van 
een middeleeuwse domaniale kerk, een kerk gesticht door de domil111s, de heer die 
woonde op de centrale hoeve van een domein, naast zijn woning en op grond van de 
hoeve. Die werd later bewoond door een ridder en werd een ridderhof, dat op veel 
plaatsen verbouwd werd tot kasteel. Te Snellegem bleef de centrale hoeve, het later 
ridderhofvan de heren van Rode, een hofstede. Te Ingelmunster heeft de hofstede naast 
de domaniale kerk van Sint-Amand de plaats moeten ruimen voor een kasteel. Beschrij
ving en gezicht van het oud kasteel (Sanderus) kan men vinden bij E. VAN DEN 

BUSSCHE (p. 12). 
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Munster, zo schrijft K. DE FLOU, is een andere benaming voor de parochiekerk, 
overal in westelijk v'laanderen en in Artesië. Die benaming, die in de middeleeuwen 
ontstond, is betrekkelijk jong, in die zin dat de munsterkerken of parochies niet zoals b. v. 
Snel1egem en Sijsele tot de vroegste kerken of parochies teruggaan. Zij schijnen veeleer 
ontstaan te zijn uit een andere parochie, gesplitst te zijn uit een grotere parochie~ ze 
waren dan ook zelf geen moederkerken. Wellicht dient er zelfs een verband te worden 

~ 

gezocht tussen munster en abdij of kapittel. Het is geen toeval dat de abdij van 

Sint -Andries in het bezit was van het patronaatschap van Nieuwmunster en het kapittel 
van Harelbeke het patronaat schap van Ingelmunster bezat. Het kon niet worden achter

haald in \velke omstandigheden de bisschop van Doornik in het bezit is gekomen van de 
kerk van Ingelmunster. Het is echter wel bekend dat Gerard, bisschop van Doornik, in 
1 ] 65 de kerken van Meulebeke, Ingelmunster en Moorsele geschonken heeft aan het 
kapittel van Harelbeke (~7 ) . 

E. V ANDEN BUSSCHE (p. 12) heeft, zoals velen, gezocht naar de oorsprong of 

betekenis van het woord Ingelmunster. Hij verwijst ernaar dat volgens F. VAN DE 
PUTTE Ingelmunster vroeger Hulshout heette, verwerpt daarna dat Ingelmunster een 

stichting zou zijn geweest van Engelse zendelingen en besluit met de veronderstelling dat 

het eerste lid van het woord in verband staat met de naam van een man of vrouw die 
Ingel heette. 

Ik ben geneigd te veronderstellen dat de plaats of het domein Ingelmunster vroeger 

een andere naam droeg - mogelijk Hulsthout - en dat het kerkje slechts later lngelmun
ster werd genaamd, nl. toen de kerk in de handen van geestelijken kwam, in dit geval in 
handen van de bisschop. De kerken werden onttrokken aan de leken en zo komt de naam 

M UlJster in de plaats van Kerk in Vlaanderen te voorschijn. Ook met de uitleg van lngel 

kan ik niet akkoord gaan. De Sint-Amandskerk van Ingelmunster werd gebouwd op een 

hoek van het domein waarop de hoeve werd gebouwd. Ingel betekent in het Vlaams 
hoek. Een ingelstuk is een hoekstuk, een perceel grond dat in een hoek ligt, gevormd 
door twee wegen. Inge/ - Enge/hoeken vermeldt K. DE FLOU bij de vleet (38) . 
Kenschetsend is bv. "het Engelken" - een stuk land, te voren een hoekhuis te Sint
Michiels. Ingel-Angel staat in verband met het Romaans Angle-hoek en het latijn 
Angulus met dezelfde betekenis: Hoek. K. De Flou geeft een hele reeks hoekhuizen 
(meestal herbergen) die de naam droegen van Ingel of Engel. Een Ingelmunster is een 
munster, een kerk op een hoekperceel gebouwd. Een bevestiging hiervan kan men vinden 
in het feit dat de St.-Amandskerk in een hoek van het domein stond, het domein van de 
centrale hoeve, het later ridderhof, waarop Jan van Rode, de heer van Ingelmunster 
woonde. 
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De geschiedenis van lngelmunster in de vroege middeleeuwen ligt nog in het 
duister. Wellicht heeft Ingelmunster in het verre verleden deel uitgemaakt van een groter 
domein~ waarin ook Meulebeke lag. Meulebeke en Ingelmunster hebben na de atbrokke
ling van dit domein, een afzonderlijk domein gevormd, maar beide altaren kwamen onder 
het patronaat van het kapittel van Harelbeke terecht en het hele domein Meulebe
ke-Ingelmunster werd als heerlijkheid een bezit van de heren van Dendermonde en later 
van de heren van Bethune. Beide feiten verwijzen naar een vroegere eenheid. 

De heerlijkheid van Ingelmunster zullen wij in de volgende bladzijden uitvoeriger 
behandelen. In Meulebeke verschijnt een domilllls de Meulebeke voor het eerst in 1215 

(\\' ARLOP 11, 69) . De heerlijkheid schijnt vroeger niet als dusdanig te hebben bestaan. 
Willem van Bethune was de eerste heer van Meulebeke. Hij was de zoon van Willem IJ 
van Bethune en van Mathilde van Dendermonde, vrouwe van Dendermonde. Daar er 
vóór het huwelijk van Willem II van Bethune met Mathilde van Dendermonde nooit 
iemand uit het huis van Bethune heer van Meulebeke werd~ is het meer dan waarschijnlijk 
dat de zoon, Willem van Bethune, Meulebeke geërfd heeft van zijn moeder, en dat 
Meulebeke een oud bezit was van de heren van Dendermonde. Deze waarschijnlijkheid 
wordt des te groter als men bedenkt, dat er in 1100 en de daarop volgende jaren 
herhaaldelijk een Reillgo1 de Mulenbeca (DE FLOU X, 508) in de oorkonden verschijnt 
en er bijna gelijktijdig een Reingot van Dendermonde bekend is (39). Deze laatste kan in 
het Kortrijkse onder de naam van Reingot van Meulebeke als getuige hebben opgetre
den, des te meer daar hij tekent als getuige met Walter, Burggraaf van Kortrijk (wellicht 
Walter van Vijve) en meer andere ridders uit West-Vlaanderen o.w. de ridders van 
Vormezele, van Woumen, van Wingene, en van Koekelare (DUVIVIER 227). Wat er 
ook van zij , Reingot heeft in elk geval een typisch Dendermondse klank. 

Voor Meulebeke en voor Ingelmunster kunnen wij via de heren van Bethune tot die 
van Dendermonde opklimmen. Ook in Vijve was er Dendermonds. Het is opvallend hoe 
men in het noorden van de kasseIrij Kortrijk het Dendermonds ontmoet. Ingelmunster 
was het zonder twijfel. Het hing volgens V ANDEN BUSSCHE (La Fl.. IV, 15 ) van het 
Steen van Dendermonde af. Vijve ook. In een oorkonde van 1553 is er sprake van Vijve 
Dendermonds. DE FLOU, .xl7, 526-530 vermeldt dit Dendermondse onder 
Sint-Baafs-Vijve. In een andere oorkonde van 1662 komt de vermelding voor: als vall 
z..Yl1el1 have vall ::;'te EJoys vyfve Delldermo11ts; in 1682 verschijnt; 't Rapport vaJldeJl 
twee lee1/ell el1de heerschepelI val1 IJlghelmullstre ellde t'al1dre Ste Eloijs ~/ijfve 
Delldermolltsch, Graag geven wij toe dat het bewijs niet is geleverd dat het bezit van de 
heren van Dendermonde te Vijve zeer oud is. Het is echter mogelijk er veel hoger op te 
klimmen. Het is onbetwistbaar dat de heer van Rode Ingelmunster en afhankeiijkheden in 
leen heeft gehouden van de heer van Dendermonde tot in de eerste helft van de veertien
de eeuw ('~O ) . 
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V~~ DEN BUSSCHE citeert een fragment van de genealogie van de ridders van 
Rode uit 1542. Dit fragment moet uiterst voorzichtig worden geïnterpreteerd : het zou 
beter bij de legenden geklasseerd worden. Slechts twee precieze gegevens blijven ervan 
over : Wil1em van Rode, heer van Rode, trad in 13 18 in het huwelijk en stierf een jaar 
daarop bij een jachtongeval. Zijn enig kind, Isabella van Rode, kwam in 1320 ter wereld, 
na het afsterven van haar vader. Zij trad in het huwelijk met de ridder Jan van Gistel en 
stierf in 1362. Zij bracht de heerlijkheid van Ingelmunster en wat erbij behoorde in het 
huis van Gistel (.tl) . Jan van Gistel werd dan ook in dit huis de eerste heer van Ingelmun
ster. Het was wellicht omdat Willem van Rode geen nakomelingen had, dat Robrecht van 
Bethune, heer van Dendermonde en leenheer van Willem van Rode, in 13 19 Ingelmun
ster en afhankelijkheden weer in zijn bezit nam. De graaf van Vlaanderen schonk echter 
dit goed aan zijn broer, Robrecht van Kassei (42) . Toen Robrecht in 1331 overleed 
konfiskeerde de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Crécy, al zijn bezittingen, dus ook 
de heerlijkheid van Ingelmunster. Ten slotte stelde hij zich ermee tevreden dat Joanna 
van Bretagne, de weduwe van Robrecht van KasseI, de leenhulde zou brengen voor de 

bezittingen van haar twee minderjarige kinderen, Jan en Yolande. Bij het overlijden van 
haar jonge broer werd zij de enige erfgename. 

In 1240 trad zij in het huwelijk met Hendrik, graaf van Bar. Zijn zoon Robrecht, 
hertog van Bar, verkocht of gaf de heerlijkheid van Ingelmunster in 1355 in leen aan 

Isabella van Rode, dochter van Willem. Was dat ter gelegenheid van haar huwelijk met 
Jan van Gistel (43) ? In 1350 was zij al met deze ridder gehuwd. Zij werd begraven in de 

O.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk. Waarschijnlijk heeft men in het onleesbaar grafschrift 
1355 gelezen in plaats van 1335 ('~4). Het verband tussen Ingelmunster en 

Sint-Eloois-Vijve vindt men veel later nog terug. Jan van Boergondië was heer van beide 
plaatsen (-l5) . 

Wanneer werd Vijve, of althans een deel ervan, Dendermonds? Deze vraag werd 
nooit gesteld en ook nooit beantwoord. Het Dendermondse Vijve schijnt een afhankelijk
heid te zijn geworden van het Dendermondse Ingelmunster, maar dat bewijst niet dat 
Vijve een jongere bezitting is van Dendermonde. Vijve heeft wellicht in de elfde eeuw 
een belangrijkere rol gespeeld dan Ingelmunster. 

De burcht van Vijve was al op het einde van de 10de eeuw een belangrijk steunpunt 
van Boudewijn IV in zijn strijd tegen de oproerige Kortrijkzanen en in 1071 zouden de 
Viviacenses Robrecht de Fries bijgestaan hebben in de slag van KasseI. Het zou niet 
vreemd zijn, mocht de Fries de trouw van de heren van Vijve beloond hebben door hun 
het ambt van burggraaf van Kortrijk te verlenen op het ogenblik dat deze kasseirij van 
Doornik afgesplitst werd . Dat het huis van Vijve in de 11 de eeuw een vooraanstaande 
familie was, lijdt geen twijfel. Eustaas en Lambrecht waren ridders. Zij verschijnen in 
1127 -1133 . Vrouwe Gisla, hun moeder, had erfgoederen te Baucarium, Lambrecht bezat 
gronden in Moorseie, Eustaas schonk akkergrond, huizen en lijfeigenen aan het 
Sint-Salvatorskapittel van Harelbeke, en twee mansi te Zingem aan de Sint-Pietersabdij 
te Gent (~ ) . 
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De twee Gentse abdijen, de St.-Pieters- en de St.-Baafsabdij, waren in het bezit van 
veel goederen in Vijve of omstreken. F{fta was een rivier die in de Leie uitmondde. In 
965 schonk graaf Boudewijn aan de St. -Pietersabdij te Gent het bos, groot genoeg om er 
400 varkens te voeden, alsook Beveren-Leie met de kerk (47) . 

Ook de St.-Baafsabdij bezat goederen aan de boorden van de Leie en de Fifta. L. 
VOET schreef : " Wel vinden wij de abdij in het bezit van een reeks gronden, aan beide 
oevers van de Leie, nl. te Waregem, te Vijve en te Oostrozebeke ". Hij vermoedt echter 
dat deze bezittingen latere aanwinsten zijn, d. W.z. geen 1 Ode-eeuwse. Vijve met de kerk 
komt inderdaad niet voor in de brief van abt Othelbold (1019-1030) in verband met het 
geusurpeerd domein van de Sint-Baafsabdij . Maar wat dan in de veronderstelling dat het 
Sint-Baafsdomein te Vijve ten tijde van de abt Othelbold nog niet was geusurpeerd ? Dan 
mocht het vanzelfsprekend op de lijst van de gesurpeerde domeinen niet voorkomen. De 
villa en de kerk van Houtave werden vóór Othelbold abt werd, in beslag genomen door 
de graaf van Vlaanderen : Houtave komt dan ook op de lijst van de geusurpeerde 
goederen voor. 
Indien de goederen van de abdij ten tijde van de ambtsperiode van Othelbold nog niet 
waren gekonfiskeerd, dan zouden deze vanzelfsprekend op zijn lijst niet voorkomen (48) . 

VOET sluit niet uit dat de Gentse abdij in de tiende eeuw al bezittingen zou hebben 
gehad te Vijve. Het feit dat er een Sint-Baafskerk tot stand kwam, zou ervoor kunnen 
pleiten. Ook in Houtave, een oud Sint-Baafsdomei~ was de H. Bavo de patroon van de 
kerk . Wellicht lag de abdijhoeve in Sint-Baafs-Vijve, wat niet uitsluit dat de abdij ook 
goederen zou hebben verworven op de andere Leieoever, te Sint-Eloois-Vijve, vermits 
de naam van een Dendermonds leen ook daar is blijven voortleven. Wij zouden durven 
schrijven, dat de abdijhoeve zo goed als zeker in Sint-Baafs-Vijve lag, nabij een 

Sint-Baafskerk en niet nabij een Sint-Elooiskerk. 

De grote vraag is nu echter : hoe is het Dendermondse daar in Vijve ontstaan, hoe 
kwamen de afgelegen heren van Dendermonde er in het bezit van goederen die belangrijk 

genoeg waren om er hun naam aan te geven ? 

Een antwoord op deze vraag werd nog niet gevonden. De heren van Dendermonde 
waren hoofdvoogden van de Gentse Sint-Baafsabdij, Reingot I van Dendennonde al in 
de elfde eeuw. Het is bekend dat voogden van een abdij zeer dikwijls misbruik maakten 
van de voogdij, door de hand te leggen op abdijgoederen die zij moesten beschermen. 
Hebben de heren van Dendermonde dit gedaan te Vijve ? Waarschijnlijk wel , maar dan 
na het schrijven van de brief van de abt Othelbold aan de gravin Otgiva, vermits Vijve 
niet verschijnt op de lijst van de geusurpeerde goederen van de abdij. Deze goederen 
werden dus gekonfiskeerd in de tweede helft van de elfde eeuw of in de twaalfde e,eu\'v' 

en niet later. De heer van Rode hield immers in de volgende eeuw het Dendermondse in 
het noorden van de kasseirij Kortrijk in leen van de heer van Dendermonde, 
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nl. Ingelmunster en Vijve. Het verschijnen van het Dendermondse te Vijve zou hierdoor 
een zeer aanneembare verklaring krijgen. 

Het ~'apenbestand tussen de koning van Engeland en de koning van Frankrijk werd 
op 9 oktober 1297 gesloten in Sint-Baafs-Vijve. Jan van Rode, heer van lngelmunster, 

had zich na de overgave van Ieper, via Roeselare bij het Engels leger gevoegd , Hij ,vas 
een leenman van de koning van Engeland. Hij volgde het Engelse leger, dat van Gent in 

de richting Kortrijk trok Het Franse leger was het Engels leger vóór en had al Ingelmun

ster bereikt. Het is niet uitgesloten dat Jan van Rode een rol heeft gespeeld in het sluiten 

van een wapenbestand. Dit werd niet gesloten in open veld, maar ergens in een burcht of 

abdijhoeve, de burcht van de heren van Vijve of de hoeve van de Sint-Baafsabdij ? Heeft 

Jan van Rode zich ingespannen om bij een wapenstilstand te bemiddelen opdat het 
Dendermondse goed in Vijve en Ingelmunster gespaard zou blijven van plundering en 

vernieling? Is het louter toeval dat het wapenbestand juist in Sint-Baafs-Vijve werd 

gesloten? Het bestand heeft er helaas niets toe bijgedragen om het plunderen van de 

goederen van Jan van Rode te verhinderen. 

INGELMUNSTER EN DE HEREN ~r.t\N RODE. 

Wij hebben er reeds op gewezen hoe Robrecht van Bethune in 13 19, bij het 

afsterven van Willem van Rode, Ingelmunster terugnam, omdat Willem geen kinderen 

naliet. Robrecht van Kassei schonk Ingelmunster terug als leen aan Isabella van Rode, de 

dochter van Willem. Het verband tussen Ingelmunster en afhankelijkheden en de heren 

van Rode is duidelijk. Twijfel hieromtrent is niet mogelijk : in de tweede helft van de 

l3de eeuw werd Jan van Rode heer van Ingelmunster. Hij had de heerlijkheid geërfd van 

zijn vader, Gerard 11 van Rode, heer van ScheIderode en Melle. Het is zelfs mogelijk 
hoger op te klimmen om het verband tussen de heer van Rode en Ingelmunster te 

bewijzen. De grootvader van Jan van Rode was Radulfvan Rode, heer van Scheiderode 

en Melle. Hij leefde in de tweede helft van de 12de en de eerste helft van de 13de eeuw. 

Hij was een leenman geworden van Robrecht van Bethune, omdat diens vader, Willem 

van Bethune gehuwd was op het einde van de twaalfde eeuw, met Mathilde van 

Dendermonde, erfVrouwe van Dendermonde en Radulf van Rode Ingelmunster in leen 
hield van de heer van Dendermonde. In 1227 schreef Radulfaan Robrecht van Bethune, 

heer van Dendermonde, dat hij zijn belofte zou houden en dat al het land dat hij zelf van 
hem in leen hield, er de waarborg voor was. Welk land hield Radulf in leen van Robrecht 
van Bethune ? 

De bezittingen van Radulf zijn betrekkelijk goed bekend. Welk land hield hij van 
Robrecht in leen? Niet dat in het land van Rode, want dat land hing af van het Steen van 
Aalst. Ook niet de goederen te Snellegem, die in leen werden gehouden van de gravin 
van Vlaanderen . Ook niet zijn bezittingen te Houtave en te Nieuwmunster, die in leen 
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werden gehouden van Sybilla van Lillers en ""'avrin. Zijn goederen in EmelgeJn en 
Kachtem hield Radulf in leen van Johanna van Konstantinopel. Zelfs zijn goederen te 
Nieppe hield hij niet in leen van Robrecht van Bethune, maar ... vall mer Vr()lfWe de 
gr'1e.fi,ede val1 J."7aellderell elI vall Hellegbollli)e daerl allghaet. Door al het land dat 
Radulf van Rode in leen hield van Robrecht van Bethune, heer van Dendermonde} kan 
slechts het Dendennondse Ingelmunster zijn bedoeld met het Dendermondse \ ' ijve. 

Zelfs de vader van Radulf, Gerard I van Rode, was leenman van de heer van 
Bethune en Dendermonde op het einde van de 12de eeuw. Het is geen toeval dat hij het 
werd na het huwelijk van Willem van Bethune met Mathilde van Dendermonde. Een 
leenman van Robrecht van Bethune . . . hij hield immers de heerlijkheid van lngelmunster 
in leen van hem. Vóór dit huwelijk waren de heren van Bethune nooit in het bezit 
geweest van Ingelmunster. 

Een onrechtstreeks bewij s dat Gerard I van Rode reeds in de laatste jaren van de 
12de eeuw een leenman was van de heer van Bethune - en dan voor Ingelmunster - is het 
feit dat Gerard I reeds in 1197 een leen kreeg van de koning van Engeland in het 
graafschap Lincoln. Hij kreeg dit leen als beloning voor zijn militaire dienst in Engeland} 
en voor de belangrijke opdrachten die hij voor hem uitvoerde. Hij werd een vertrouwens
man van de koning. Zijn twee zonen, Radulf en Gerard, volgden hem in Engeland., deden 
er zoals hun vader hun militaire dienst en werden door de koning met lenen in Engeland 
beloond (49). Niet alle ridders uit Vlaanderen hadden een reden om de zee over te steken 
en te strijden in het Engels leger .. . Het spreekt vanzelf dat de ridder van Rode het niet 
deed om de koning van Engeland ter wille te zijn. Hij deed het omdat Robrecht VII van 
Bethune, zoon van Mathilde van Dendermonde, konstabel was in het Engels leger 
(W ARLOP 11, 69) en de heer van Rode voor Ingelmunster zijn leenheer in Engeland 
volgde. Is deze visie juist, dan waren de heren van Rode reeds op het einde van de 
twaalfde eeuw in het bezit van Ingelmunster. Dat er in 1222 en 1224 een ridder Daniel 
van Ingelmunster in de oorkonden verschijnt, doet er niets aan toe en is geen bezwaar 
(50). Danie1 was een onbekende naam in het huis van Rode. Die naam was echter 
vertrouwd in het huis van Dendermonde en verschijnt er ook in de eerste helft van de 
dertiende eeuw. Wat er ook van zij , het verband tussen Ingelmunster en de heren van 
Rode kan niet worden ontkend : de heren van ScheIderode hielden Ingelmunster in leen 
van de heer van Dendermonde. 
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INGELMUNSTER DENDERI\10NDS. 

V AN DEN BUSSCHE (/~a, FI. IV, 19) schrijft dat na de dood van Robrecht de 

Fries het kasteel en het Land van Ingelmunster deel uitmaakten van de bezittingen van de 

kinderen van de graven van Vlaanderen en dat hij niets gevonden heeft over de heren van 

Ingelmunster vóór het einde van de 13de eeuw. Bij hem zijn dus geen bepaalde gegevens 

te vinden nopens de oorsprong van het Dendermondse te Ingelmunster . Zijn er nog te 

vinden ? Wellicht niet. 

In 1057 kreeg Boudewijn V Rijk~-Vlaanderen in leen van het Duitse Rijk. Na de 

naasting van Rijks-Vlaanderen hebben de graven van Vlaanderen alles gedaan wat 

mogelijk was om Kroon-Vlaanderen en Rijks- Vlaanderen nader tot elkaar te brengen. 

Robrecht de Fries vooral heeft zich ingespannen om deze eenheid te bewerken. 

Na betrekkelijk korte tijd was die eenheid een werkelijkheid geworden. Ontegen

sprekelijk heeft de eerste kruistocht er veel toe bijgedragen . ver van hun land ven\lij

derd, geschaard rond de graaf van Vlaanderen en onder zijn onmiddellijk bevel kVv'alnen 

de ridders van Rijks- en Kroon-Vlaanderen nader tot elkaar. Robrecht de Fries, de vader 

van Robrecht van Jerusalem, had echter al de eerste banden gesmeed . Hij had de adel 
van het land tussen Schelde en Dender beleend ten westen van de Schelde. Hij beleende 

b.V. Boudewijn I van Aalst met Waas, Drongen en Ruiselede. Dit belenen vvas een 

handige taktiek. Hij haalde daardoor de adel van Rijks-Vlaanderen naar zich toe en de 

lenen waren terzelvertijde als panden in handen van de graaf. Bij ontrouw kon de graaf 

deze lenen terugnemen. 

Door huwelijken tussen de adel van West- en Oostelijk Vlaanderen werden later 

nieuwe banden gesmeed. Het huis van Petegem werd verbonden met het huis van 

Cysoing, dat van Dendermonde met het machtige huis van Bethune, enz. Reeds korte tijd 
na de naasting van Rijks-Vlaanderen hebben de graven van Vlaanderen ridders van dit 
gebied opgenomen in hun hofPersoneel ~ reeds op het einde van de twaalfde eeuw w"as 
het broodmeesterschap erfelijk geworden in het huis van de ridders van ScheIderode 

De grootste troef in de handen van de graaf om de eenheid te bewerken, na de 

naasting van Rijks-Vlaanderen, was het ontstaan van de pairies. W ARLOP 1, 156- 178, 
geeft een nieuwe en zeer interessante visie op de pairies. Precies in de tweede helft van 
de llde eeuw, schrijft Warlop kernachtig, werd Vlaanderen door het oprichten van de 

pairies omgeven en beveiligd door een gordel van steen en staal. Wij verwijzen graag 

naar wat hij schreef over de drie Dender- en de drie Scheldepairs. Rijks-Vlaanderen was 
een uitgestrekt gebied dat verdeeld was in enkele grote heerlijkheden die in het bezit 

waren van leden die afstamden van de oude grondadel. Het Land tussen Schelde en 

Dender werd niet verdeeld in kasseIrijen, zoals dat vroeger gebeurd was met 

Kroon-Vlaanderen, maar in handen gelaten van de heren die het bevel kregen over een 
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burcht die hun eigen bezit was. Als vergoeding voor hen militaire prestaties ontvingen zij 
een zeer uitgestrekte baronie. 

In 1087-88 verschijnt plots Raill~otlls de Thellremol1de, die in 1094 opnieuw 
vermeld wordt . Hij was gehuwd met een dame Adelwidis, die volgens oude geschied
schrijvers de erfdochter van Dendermonde geweest zou zijn. De heer van Dendermonde 
bezat de landsheerlijke jurisdiktie op de Schelde van Gent tot de Brabantse grens. Zijn 
burcht stond op een zeer belangrijke plaats : waar de Dender in de Schelde uitmondde. 
Reingot 11 zou een afstammmeling zijn van de burggraven van Gent. Van zijn zoon 
Daniel wordt gezegd, dat hij een baron of par Flal1driae was (W ARLOP I, 44). Wij 
vermoeden dat zijn vader, Reingot 11, het ook was. Dendermonde was eerst een allodiale 
heerlijkheid die, vermoedelijk ter gelegenheid van de verheffing tot Pairie, aan de graaf in 
leen werd opgedragen (I , 166) . De heer van Dendermonde werd vazaal van de graaf en 
deze verhief hem tot pair. De pairie was een titel verbonden aan een goed. Wie dit 
domein bezat, was pair van Vlaanderen met alle rechten die de titel meebracht. Zo komt 
het, dat wanneer Robrecht, oudste zoon van Gwijde van Dampierre, in maart 1300 aan 
zijn schoonzoon Walter van Edingen een jaarrente van 500 lb. schonk op de molens van 
Dendermonde, dit gebeurde vóór de heren van Pamele, Oudenaarde, Boelare en Eine 
Cl)mme bar()11 de Flal1dre, om de goede reden dat Robrecht pair van Vlaanderen was uit 
hoofde van Bethune en Dendermonde en ten tweede, omdat goederen behorend tot een 
pairie - hier Dendermonde - alleen vervreemd konden worden voor het hof der pairs 
(W ARLOP I, 170). 

Wanneer wij nu bedenken dat tot de baronie van Pamele onder andere de lenen van 
Kortemark, Pamele, het bos van Nokere, Walcken, Vloesberg, Lessen en de manschap
pen van Maulde en afhankelijkheden behoorden en dat de baronie van Boelare 17 dorpen 
omvatte, waarvan 12 die allodiaal bezit waren en 5 leengoed (I, 160), dan vragen wij ons 
af, waarom lngelmunster geen deel zou hebben kunnen uitgemaakt van de goederen van 
de baronie van Dendermonde ? Robrecht de Fries beleende Boudewijn van Aalst met 
Waas, Drongen en Ruiselede, wellicht toen hij pair van Vlaanderen werd. Waarom zou 
dezelfde graaf de heer van Dendermonde ruet Hebben kunnen belenen met Ingelmunster, 
dat van toen af tot de baronie van Dendermonde behoorde. Het goed van een pairie kon 
niet worden vervreemd, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Ingelmunster werd 

niet vervreemd en beef afhangen van het Steen van Dendermonde. 
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INGELMUNSTER, 
ACHTERLEEN van de HEER van DENDERMONDE. 

Wij hebben reeds de stelling verdedigd dat Meulebeke en Ingelmunster bezittingen 
waren van de heer van Dendermonde en vóór 1190 nooit aan de heer van Bethune 

hadden toebehoord. Deze goederen kwamen slechts in het bezit van het huis van 
Bethune door het huwelijk van Willem 11 van Bethune met Mathilde, Vrouwe van 

Dendermonde. Als stellig bewijs hiervoor kan het volgende worden ingebracht. In 1218 
vaardigde Daniel van Bethune, voogd van Atrecht en heer van Bethune, een oorkonde 

uit waarin hij erkende dat hij al de goederen die aan zijn moeder (Mathilde van Dender
monde) hadden toebehoord, aan zijn oudste zoon Robrecht VII geschonken had, 
uitgezonderd Hu}'sse ([lsse) , ~Tijve (Phive), en Meulebeke (51). Waarom deze drie 

uitzonderingen? Omdat hij deze drie goederen aan zijn andere zoon Wiilem van Bethune 

schonk. Die laatste ridder werd inderdaad heer van Meulebeke en Huysse en had ook 

bezittingen in Vijve. Deze drie goederen had Daniel van zijn moeder geërfd. Meulebeke 
was dus zonder twijfel Dendermonds. Daardoor wordt het nog waarschijniijker dat de 
Reingot van Meulebeke uit het begin van de twaalfde eeuw een Dendermondse Reingot 
was. 

Maakte Ingelmunster ook deel uit van de goederen die Daniel van Bethune in 1218 
aan zijn zoon Robrecht van Bethune schonk? - Wij hebben er reeds op gewezen dat 
Radulfvan Rode zich in 1227 leenman verklaarde van Robrecht 111 van Bethune en dat 

slechts land te lngelmunster als leengoed hiervoor in aanmerking komt. Hierbij kan men 
nog V ANDEN BUSSCHE (IV, 20) citeren: " /1 est nOll moills certain qll'en 1320 
/ngelmunster avec Deynze. Niellport, etc, faisait partie de I'héritage qlle Robert de 
Cassel reçut de son père Robert de Bethune I~ 

Het heeft hier geen belang, de moeilijkheden te vermelden die Robrecht van Kassei heeft 

moeten overwinnen om in het bezit te komen van het bijzonder erfgoed dat zijn vader, 
Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, had samengesteld om de erfenis te regelen 
na zijn dood. De twee zonen van Robrecht, nl. Lodewijk van Nevers en Robrecht van 

Kassei, hebben de verdeling, door hun vader voorgesteld in 1318, vrijwillig aanvaard en 
zelfs met hun zegels en die van hun vader bevestigd (52) . Ons interesseert slechts 
Ingelmunster. V ANDEN BUSSCHE (IV, 20-21) schrijft, dat na de dood van Willem van 
Rode in 13 1 9 Ingelmunster terugkeerde naar en deel uitmaakte van de domeinen van 
graaf Robrecht van Bethune en dat Robrecht van KasseI het in 1320 van zijn broer 
verkreeg als erfgoed van zijn vader. 

Laten wij echter terugkeren tot de leenheren zelf en niet afdalen in de lijn van de 
leenheren van Ingelmunster die Robrecht van KasseI opvolgden, maar hoger opklimmen 
in de lijn van de leenheren. 

109 



Robrecht van KasseI was dus in het bezit gekomen van de heerlijkheid van Ingel
munster, omdat deze heerlijkheid begrepen was in het erfgoed dat zijn vader Robrecht 
van Bethune voor hem had samengesteld en zijn oudere broer in deze verdeling had 

toegestemd. Hoe kwam Robrecht van Bethune er in het bezit van. Omdat hij deze 

heerlijkheid geërfd had van zijn vader. Robrecht van Bethune had weliswaar in 1286 de 

heerlijkheid Dendermonde en wat ervan afhing, overgelaten aan zijn broer Willem van 

Crèvecoeur, wiens zoon Willem van 1311 tot 1319 ook heer van Dendermonde werd. 

De jonge WilJem stierf echter in 1319. In dit jaar nam (akte van 1380), Robrecht van 

Bethune Ingelmunster terug na de dood van Willem van Rode. Wellicht is er een verband 

te leggen tussen het afsterven van deze twee ridders in hetzelfde jaar en het feit dat 

Robrecht van Bethune in 1319 opnieuw in het volle bezit kwam van Ingelmunster. Wat 

er ook van zij , het staat buiten alle twijfel dat hij Ingelmunster, dat Dendermonds was, 
geërfd heeft van zijn vader. 

Hoe kwam Gwijde van Dampierre in het bezit van Ingelmunster ? Omdat hij 
gehuwd was met Mathilde van Bethune, die Vrouwe was van Dendermonde. 

Hoe kwam het huis van Bethune er in het bezit van ? Omdat Willem II van Bethune 

in het huwelijk trad met Mathilde van Dendermonde, Vrouwe van Dendermonde, en 

Ingelmunster afhing van Dendermonde. 

Hoe kwamen Ingelmunster en Meulebeke in het bezit van de heer van Dendermonde ? 

Waarschijnlijk heeft de heer van Dendermonde deze goederen gekregen van Robrecht de 

Fries, als vergoeding voor de verdediging van de oostgrens van Rijks-Vlaanderen. 

Wij zijn begonnen met Jan van Rode: wij zullen ermee eindigen. Er is geen andere 

heer van Ingelmunster bekend voor Jan van Rode. Hij was de eerste heer van Ingelmun

ster. Hij hield deze heerlijkheid in leen van zijn halfbroer, Gerard 111 van Rode. Hij werd 

opgevolgd door Jan 11 en Jan 111 van Rode. De heren van heerlijkheden stonden erop hun 

heerlijke rechten te laten eerbiedigen door iedereen, zelfs door de graaf Een voorbeeld 

hiervan vinden wij in het midden van de veertiende eeuw bij de heer van Ingelmunster, 

die toen Jan van Gistel was. 

Hij stond erop zijn rechten als heer van Ingelmunster te behouden. Een koopman 

van Montpelier werd verjaagd en gewond buiten Ingelmunster, omdat hij zijn goed 
roofde. De graaf zond onmiddellijk mannen van zijn raad: minhere Jhall Val1 Ghistel. 
toghellde dat tvorseide .fait gheviel up Z~il1 herscep e ellde dat hi hadde thersceep wel zo 

hoghe als om dat fait te berechtelle wettelicke met sinelI manJlen (53). Jan van Gistel 

werd heer van Ingelmunster door zijn huwelijk met Isabella van Rode. Jan I van Rode 
had voor eenzelfde feit als heer van Ingelmunster hetzelfde kunnen antwoorden aan de 

mannen van de graaf van Vlaanderen. 
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Doch is het wel zo zeker, na alles wat er reeds geschreven werd, dat Jan) van Rode 
Ingelmunster in leen hield van de heer van ScheIderode en dat die het in leen hield van de 

~ 

heer van Dendermonde? 

Niemand kan op deze vraag beter antwoorden dan de zonen van Gwijde van 
Dampierre. In juni 1298 overhandigden Robrecht van Bethune, Jan van Namen en Filips 
van Chieti een smeekschrift aan de Paus te Rome. Zij beklaagden zich erover dat het 
Franse leger, na het sluiten van het wapenbestand te Sint-Baafs-Vijve in 1297 de 
goederen van Jan I van Rode hadden geroofd, geplunderd en verwoest , niettegenstaande 
Jan van Rode de heerlijkheid van Ingelmunster in achterleen hield van de koning van 
Duitsland ( J) . 

Robrecht van Bethune, wiens moeder Mathilde van Dendermonde vv'as, ".,rist \\Ielke 
goederen hij van zijn moeder had geërfd : hij had een sterke troef in handen en speelde 
die uit tegen de koning van Frankrijk. Het Franse leger had na het vvapenbestand een leen 
verwoest in Ingelmunster en omstreken, dat Jan van Rode in achterleen hield van een 
leen dat afhing van de koning van Duitsland. Welk was dat leen? Natuurlijk Dendennon
de, het Steen van Dendermonde, dat in Rijks-Vlaanderen lag" vv'aarvoor de leenhulde aan 
de Duitse koning moest worden gebracht. Een ouder getuigenis van het leenroerig 
verband tussen Ingelmunster en Dendennonde is er wellicht niet te vinden . 

Toen dit artikel geschreven was, ontving ik van Dr. E. Warlop nog een zeer 
belangrijke mededeling. Reeds vroeger had hij mij in mijn opzoekingen veel geholpen en 
mijn studie over Jan van Rode nagezien en op veel plaatsen verbeterd . Ik neem dan ook 
deze gelegenheid te baat om hem hiervoor zeer hartelijk mijn dank te betuigen . 

T och heeft Dr. E. Warlop een ouder getuigenis gevonden. Hij schrijft mij . " 
Toevallig heb ik een vondst gedaan die U waarschijnlijk zal interesseren. Lr schrijft over 
de ridder Daniel van Ingelmunster, vermeld in 1222 en 1224. Men vindt hem ook nog in 
1226, 10 mei als getuige in een oorkonde voor de abdij van Merkern ( ) en - nu komt 
het - in een stuk van 1224, vrijdag na octaaf van 29 juni, voor de abdij van Saint-Aubcrt 
te Cambrai (56) . Daarin wordt gezegd dat" Balduinus de Ingelmonstre" n1iles "een 
tiend te Herenthout" (arr. Turnhout) heeft overgedragen aan de abdij van Saint-.Aubert. 
In dit stuk wordt ook "Daniele, milite, fratre suo" vermeld. Dus : de gebroeders 
Boudewijn en Daniel van Ingelmunster. 

Ook de akten ADN . LILLE 36 H 276 /4410-4411 gaan over die kwestie en aan een 
van die stukken hangt het zegel van ridder Boudewijn van Ingelmunster (5 . Hier de 
beschrijving : Sceaux rond de 66 mm .. Sceau équestre ~ Ie bouclier portant trois paIs. 
Légende : + SIGILLUM Bi\LDVWINI DE TENREJvlVNDE, Contre-sceI : Ecu ponant 
trois paIs au lambel de quatre pendants. 
Légende : + SECRETU - BALDWINI DE .... DE. 
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Dit laat geen twijfel : Boudewijn (en meteen ook zijn broer Daniel) van Ingelmun

ster = Boudewijn en Daniel van Dendermonde. Het wapen van Boudewijn (drie palen) 

heeft niets te zien met dat van Dendermonde (dwarsbalk) maar heeft dezelfde figuren als 
dat van de Berthouts van Mechelen. 

Radulf van Rode was in 1221 zonder enige twijfel in 1227 reeds leenman van de 
heer van Dendermonde, dus tijdens het leven van Boudewijn en Daniel van Dendermon

de - Ingelmunster. Er stelt zich dus weer een nieuw probleem: wat deden die twee 

ridders te Ingelmunster ? 

Het staat dus vast dat Boudewijn en Daniel van Ingelmunster gebroeders waren. Zij 

hadden als kinderen samen gewoond, en dan op het herenhofbij de kerk te Ingelmunster. 

Welke andere reden zouden beide ridders uit het huis van Dendermonde hebben gehad 

om zich resp. Boudewijn van Ingelmunster en Daniel van Ingelmunster te noemen? 

Hoogswaarschijnlijk waren ze er geboren en in 1222 reeds gehuwd. Eén van beiden 

heeft, toen hij in het huwelijk trad, Ingelmunster verlaten, wellicht Boudewijn. Hij draagt 

het wapen van de Bertouts. Was hij met een dochter uit dit huis gehuwd? Hij schenkt 

een tiend van Herenthout aan de abdij van Sint-Obrechts te Kamerijk. 

Laten wij niet vergeten dat Bornhem, dat ten westen van Mechelen ligt, ook 

Dendermonds was en dat Herenthout ten oosten van Mechelen ligt. 

De ridder Daniel zou dan te Ingelmunster zijn gebleven. In elk geval, Radulf van 

Rode woonde er niet en heeft er nooit gewoond. Hij was in 1227 leenman van Robrecht 

VII van Bethune, maar hij trad nooit op als heer van Ingelmunster. In 1227 gafhij al het 

land dat hij van Robrecht VII van Bethune in leen hield, in pand. Wij hebben geschreven 

dat slechts het land dat te Ingelmunster lag, hiervoor in aanmerking kon komen. De 

ridder Daniel van Ingelmunster kan toen nog op het herenhof hebben gewoond en Radulf 

van Rode het land te Ingelmunster in leen hebben gehouden van Robrecht VII van 

Bethune. Het is niet uitgesloten dat na het verdwijnen van het geslacht van de Dender

mondse ridders te Ingelmunster aan Jan van Rode de heerlijke rechten ervan werden 

overgedragen en dat hij op het herenhof is gaan wonen en werkelijk de eerste heer van 

Ingelmunster uit het huis van Rode is geweest, zoals men altijd heeft beweerd. 

Wat er ook van zij , de vondst die Dr. E. Warlop mij heeft meegedeeld, is een nieuw en 

stevig bewijs dat Ingelmunster een zeer oude bezitting was van de heren van Dender-

monde. 

E.". J. NOTERDAEME (overgenomen uit De Leigou\\' - Jaargang XIV -1972) 
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9-46. - E. V ANI)EN BUSSCHE, Notice historique sur les seigneurs d'Ingelmunster,. La Flandre IV 
(1873). 20-21 . 

(14) Voor 12 nov. 1285: Jehans de Rode. site d'Englemunster et Katherine sa femme (Arch. OL VDoomik. 

cart. D. f' 304 V O 305 rO
, vriendelijk meegedeeld door dr. E .WARLOP). Voor 1309 : PIOT, 

Cart.d~Eename. p. 390. De oorkonde op deze blz. Afgedrul1 is niet van 1209 maar - zoals uit de tekst 
blijk1 - van 1309. 

(15) DEHAINES-FINOT, Invent. sommaire Arch. Dép. du Nord. 1, 2, Lille, 1906: Série B, Carton 1556 ~ 

p. 517 : " en présence du curé de Hoele (Heule)~ d' lsabelle. sa femme. de sa fille Mathilde~ de 

Jril/al/me son fus, de Gerard de Berlingem et de plusiers autres personnes non nommés croisées pour 

Ic voyage de la T.S. Il donne a chacun de ses parents 100 livres de monnaie loyale". 
(16) De plechtigheid had wrsl. plaats in de kerk van Heule. Het is opmerkelijk dat zijn zoon Gerard III er 

an\"ezig ~·as. Willem of Wouter van Heule of Willem van Rode, uit 't eerste huw'elijk vanGerard II ? 
Gerard III \\'as op 13 ok1ober 1285 nog in leven. Volgens GATOUT 183 was hij in 1287 al overleden: 
"lsabelIe (van Nevele) devait épouser Ie chevalier de Rodes. fus de feu Gerard de Rodes et de Mabilia. 
dame de Winti". C'Jefard van Beerlegem (alias van Rode) behoorde tot het huis van ScheIderode, hij 

\\ as heer van Snelle gem en ,,'oonde in 1284 in Brugge. Hij was de neef van Gerard Il. 
(17) Cartularium D van OLV Doornik (vriendelijk meegedeeld door dr. E. WARLOP) 
(18) J. NOTERDAEME, De ridders van Rode en de wolhandel. Hand. A-fij. Gesch. Oudheidk. Gent XII 
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() 958), 52 "v. Met Robrecht \'an Bazingen had Gerard van Rode dik\\'ijls zaken gedaan. Zie 
GAST()lJT ] 84 -186. 

(19) We hebben er boven al op ge\\'ezen, dat de nalatenschap van Gerard van Rode niet te misprijzen \\'as. 

Omstreeks 1298 ,,'crd de opbrengst van de goederen van Schelderode~ Melle~ Oosterzeie, Schelde\\'in
deke en Ter Wede DOg geraamd. na aftrek van een doarium. op 2051 lb. 12 s. en 8 d. (WARLOP t 
381 ) 

(20) Hyacinthe DE GROlJLART (onuitgeg. hs. over de ridders van Rode. 1882 ~ berustend in het kasteel 
\' an Ecrnegenl ), p. 13. 

(21) E . VANDEN BUSSCHE. Fragl11ent d 'une généaJogie de 1542, La Flandre IV, 328. 

(22) DEJlAISNES-FINOT ~ 1:- B 407. carton~ p. 272. 

(23) I)EHAlSNES-FINOT. 1, B 407, cartOD. p. 273 ... Olivier van Machelen. heer van Ayshove, was 

getrou\\'d nlet Katelijne van Scheiderode (W ARLOP II~ 357). 

- Voor het zegel \ 'an Katharina van Maldegem~ zie DEMA Y, I, nr. 1506. 

(24) Vriendelijk meegedeeld door dr. E. WARLOP. De ridder Wouter van Nevele, getrouwd met een Maria. 

"erd op 8 juni 1292 door G\\'ijde van Dampierre aangesteld om samen met ridder Kerstiaen van 
Snellegem de grenzen aan te duiden van Vlaanderen met Henegouwen en van Henegouwen met 

Namen , Het is mogelijk dat deze Wouter van Nevele getrou\\'d was met de jonk'VrOU\V Maria van 

Snelle gem die herhaaldelijk omstreeks deze tijd in het obituarium van Snellegem wordt vermeld. 

(25) VAN DE PUTTE 16. - J. DE SAINT-GENOIS, Monuments anciens , p. 786. 
(26) R .A, Kortrij k~ stadsfonds. charters stad, m. 11. 

(27) GOr~MINNE. Genealo~ie en blazoenen van de heren van Ayshove-Kruishoute," . 

Bijli,.. Gesch . stad Deinze XXIV (1957), 79. - Olivier, heer van Machelen, Aysbove en Bevere bij 

oudenaarde is te identificeren met Olivier.van Ayshove in de oorkonde van Jan van Rode van 18 sept. 
1290. W ARl~OP IL 430 .. venneldt. dat Olivier van Machelen onderbalju\\' was te Oudenaarde en dat 

zijn dochter Maria er non \\'3S in het hospitaal. 

(28) Voor de oorkonden. zie 1. DE SAINT -GENOIS ~ Chartes des cO"lles de F/andre, DrS, 1037 en 1038. 

(29) Kt:R VYN DE LETTENHOVE, Histoire de Flandre , 1847,11. 426. 

(30) 1. COLENS. Le compte cOlrunnal de la vilJe de Broges. Soc. d'Emul. Brugge XXXV (1885) ~ 148-149. 

(31) Dl JVIVIER. J4ctes el Documenls. 1903. p. 265 , 

(32) ()TERDAf.ME. Appeltjes Afeetjesland 1964~ p, 3 - 12. 

(3 3) Robrt!cht trok zich met Jan van Rode en zijn manschappen in Roeselare terug en voegde zich van 

daaruit bij het leger van de koning van Engeland .. dat uit Gent naar Kortrijk optrok. Zie Th. LUYKX .. 

Het Krafe1u'k ges/acht Da,npien~e en zijn strijd tegen Filips de Schone, Leuven, 1952, p . 148-149. -

Robrecht beloonde Jan van Rode voor zijn heldhaftig gedrag bij de verdediging van leper. 

(34) Over Jan 11 van Menen. zie W ARLOP 11, 379. • Deze ridder was het wrsl. die in 1298 naar Rome 

reisde om er de bovenvennelde audiëntie bij de paus voor te bereiden. In het smeekschrift hebben de 

zonen van de graaf de aandacht van de paus in het bijzonder gevestigd op de plunderingen door het 

Franse leger van de goederen en het kasteel van Jan van Rode~ na het aanvangen van het wapenbestand. 

Jan van Menen \vas hiervan goed op de hoogte, w ant hij \\'8 S getrouwd met Elisabeth van Rode 

(Cartularium OL V Kortrijk, nr. CCXXXI, aO 13 13). over zijn Romereis in 1298: Ir Robert de Bethune 

et son frère Jean ne tardèrent point à suivre Jean de Menin en Italie pour soutenir ses démarches. Le 26 

juin 1298 ~ accompagnés des sires d'Escanay" de Valois et de Menin. ils furent reçus par Ie Pape'. (1. 

BOVESSE, lva11IUrCU"l 1949, p. 43). 
(35) KERVYN ME, LETTENHOVE, Hirstoire de Flandre, 1847 ~ 11, 428. - Lodewijk van Velthem schrijft 

echter in zijn "Spiegel Historiael" (Uitg. H. V ANDEN LINDEN- W. DE VREESE- P. DE KEYSER, 
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I..odew(jk van 1 Pel/hem. J ·oortzelling van de Spiegel Historiael, dl. 11. v. 464 vlg .. hfdst. VIII) : 

Ende Jan \'an Rode desgelike 

Ende nlijn her Zeger van Cortrike 

Ende mijn haer Willem van Knesselare 

Desc waren ene scare 

Ende geleit ter selver "rile 

in Beause te Yenvilie. 

Van Velthem las in Clauiers Knesselare. i.p.v. Koekeiare. Hij had nl. niet de oudste bronnen nagezien: 

er \\'aren te Janville in Beauce niet drie maar vier ridders opgesloten. Bovendien is er nergens een 

Willem van Knesselare bekend in 1300. tem'ijl er in 1300 wel een Willem van Koekeiare leefde (DE 

FL(nJ. VIII. 478 : W. de Cokeiers. chevaliers). 

(36) KERVYN de LETTENHOVE. ibidem. - De burchten \\'aarin de ridders u'erden opgesloten. waren 

echter kerkers. Overdag ~'erden ze in boeien gekluisterd. In verband met Jan van Rode geeft de 
schrijver meer bijzonderheden. 

(37) La FLANDRE IV~ 16 en MlRAEUS. Opera Diplomalica~ Il. 97. 

(38) M. GYSSELING. Toponynlisch J.f·oordenboek~ 1960 : Ingelhamma te Maldegem. aO 768-814 met de 

uitleg "(iernl. angila-m- hock + hamlna ~ landtong uitspringend in overstromingsgebied" . DE FLOU 

noenlt Engelhrouck (ook lngelbrouck) , een huis in Veurne en veellnge/- en Enge/meersen. In 

Snelle gem " 'as er een lnghelbusch (R.A. Brugge. Reg. Wateringen begin 37). Hetzelfde bos komt als 

lnghelsche husch voor (ibidem aO 1553) en als lnghelbusch (Ommeloper Snellegem. Kerkarchief, nu 

R.A. Brugge. aO 1681). 

(39) WARLOP 11. 144. Dr. W ARL()P suggereerde me ook de mogelijkheid, dat een Reingot van 

I~ndeml0nde te identificeren is met deze Reingot van Meulebeke. 

(40) La Flandre I V. 328 

(41) Th. DE LIMBlJRG-STlRUM. Le chambellan de Flandre et les sires de Ghistel/es. p . 136. - Ch. 

PI()T. lVotice historique de la maison de Staten, 1877. p . 61. 

Het denonlbrenlent van 1380 noemt Willem. haar vader, heer van Rode (La F/andre l~ ': 21). 

(42) VANI)EN BUSSCHE. La Flandre IV. 2 1: 11 Il est certain qu'en 1320 Ingehnunster avec Deynze. 

Nicuport etc. faisait partie de 1 'apanage que Robert de Cassel reçut de son père Robert de Bethune, 

comme il conste par Ie dossier de partage conservé aux archives du département du Nord (Chambre 

des Conlptes. Rég.B. 484)". 
(43) VANDEN BUSSCHE 21 en J. DE COCKER Land van Rode l~ 35 vlg. 

(44) Th.I)E LIMBURG-STIRUM~ Cartulaire de Louis de lvJale , p. 232. VANDEN BUSSCHE (La 
f/andre IV, 328) gaf de kopie uit van een onbetrouu-baar fragment van een genealogie van de ridders 

van Rode : " Isabeau de Rodez. fuia Willaume. en 1355. esp. Jehan de Ghystele, à Cortray ou elle gist à 
Nostre Dame. Elle était ägée de 42 a.". In noot: .. Isabelle naquit en 1320 H, wat inderdaad ,,"aar is. want 

haar vader stierf in 1319, toen zij nog niet geboren ~·as . Het was na de dood van Willem. dat Robrecht 

van Bethune (1319» de heerlijkheid Ingelmunster terugnam (reprent) , zo meldt een denombrement 

van 1380. 

(45) F. VAN DE PUTTE~ Biographie de Jean de Bourgogogne, comle d'Etampes, seigneur d'lngelmun
sier. I rive-Saint-Eloi, Rousbrugge, etc. Soc. d'Emui. VII (1845), 111-11 3. 

(46) W ARLOP I, 118-9, noten 31-40 - N.HUY GHEBAER T, Une notice du cartulaire de 

Saint-Nicolas-des-Prés (1087-1088), p. 142 en 152. 

(47) A. FA YEN, Liber Traditionum. p. 79: "In pago curtracinse secus tluvium Legia Bevema cum 

ecclesia .. .. .. et in foresto Feret silvarnjux1a in tluviolum Fifta ubi cccc porci possunt saginari". 

(48) L . VOET~ De brie,fvan abt Olhe/bord. 1949. p. 236. 
J. NOTERDAEME, Hand. Gesch .• Gent. 1956, p. 106-8. De heer van Dendermonde kan slechts een 

deel van het Sint-Baafsdomein te Vijve en Waregem hebben gekonfiskeerd: de verduistering zou dan 
minder in het oog zijn gevallen. Of is het louter toevaL dat Mathilde van Dendennonde in het bezit \\las 
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van goederen in Vijve en Waregem (de heerlijkheid Huysse aldaar) ? 
(49) J .NOTERI)AEME. Appeltjes Afeet jes land. 1964. p. 3-10 

(50) ()orkondcn \ 'an 1222 cn 1224 in R.A. Kortrijk. \Toeger blau"' nr. 6694 en 6695. 

(51) J. DE SAINT-(jENOIS. Iventaire des charter des COl111es de F/andre .. nr. 1359. aO 1318:" Prisée 

détaillée des tCITCS. villes. chätellenies. etc. Cette prisée fut faite par Eustache Bernaige~ à ce commis 

par Monsigncur Robert de Roesbrugge. fondé de pouvoir de Robert de Flandre - depuis Robert de 
Cassc) - ainsi que par Jan Palster ". Deze Mgr. Robrecht was heer van Roesbrugge en behoorde tot het 

huis van de bruggravcn van Rijsel. l-lij " 'as een zoon van Rogiervan Rijsel (WARLOP 11. 484 en 491 ). 

Met Huyse \\'erd "Tsl. de heerlijkheid Huysse bedoeld. die te Waregem bij Sint-Eloois-Vij,'e lag, dat in 
1218 aan Willem van Bcthune \\erd geschonken (DE FLOU VIII. 808). Hier zou dan geen sprake zijn 

van l-Iuise (W ARLOP 11. 303). 

(52) I-Ict origineel van de akte van 13 18 berust in de Rekenkamer te Rijsel en beslaat IS bladen perkament. 

s8Jllcngebundeld met de zegels van Robrecht van Bethune en zijn twee zonen. 

(53) 111. DE LIMBURG-STIRUM~ Cartu/aire de Louis de A1aJe~ I, 8 0 1350 n.s. De koopman was wrsl. op 

" "eg naar de hofstede Montpelier te Male Sint-Kruis~ nabij het gravenkasteel van Male (DE FLOU X, 

1007 : Montpelier. aO 1280). K,\'anl het daardoor dat Lodewijk van Male zo vroeg op de hoogte \\'as 

van het gebeurde nlet die koopman uit Montpelier ? 

(54 ) 1. B()VESSE. Namurcwn. 1949~ p . 42. 

(55 ) R.A. Kortrij k. Merkem. oorkonde nr. 27. 

(56) ADN . LILLE. 36 H 276/4409. 
(57) DE MA Y ~ n. 1127 ~ aO 1229 oktober . 
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DE RIDDERS VAN RODEN 
IN DE EERSTE HELFT VAN DE 13de EElTW 

IN HET BRIJGS AMBACHT 

De grote toponymist Karel De Flou heeft slechts de eerste delen van zijn Woordenboek 
der Toponymie, dat 18 boekdelen bevat, kunnen uitgeven. Dr. Jos. De Smet werd ennede 
belast de laatste delen van dit reuzenwerk af te werken. Hoeveel weken en maanden hij 
daaraan heeft gewerk1 heeft hij nooit verklapt. 

In dit Woordenboek vinden wij onder de leengoederen die "Rooden" heetten een leengoed 
dat door Karel De Flou beschreven werd als volgt: Roode~ een leengoed te Sint-Andries of 
Snelleghem. K. De Flou heeft de juiste woonplaats van de ridders van Rooden in de eerste 
helft van de dertiende eeuVv' niet kunnen achterhalen. UIt een oorkonde van 1215 blijkt echter 
duidelijk dat de ridder Gerardus van Roden in dit jaar zijn woonplaats had te Snellegem(l) en 
uit ander gegevens kan worden uitgemaakt dat het ridderhof nabij de kerk van Snellegem 
stond en het "Oosthof" heettew. 

Nu de ridders van Roden meer en meer de aandacht trekken, daar zij in verband worden 
gebracht met de middelnederlandse dichter Jacob van Maerlant, schijnt het wenselijk al de 
gegevens die over hen te vinden zijn, op te zoeken en samen te bundelen. 

In het cartularium van de abdij van Eename is er sprake van een ridder Y derus van Rode~ 
uit de twaalfde eeuw, gehuwd met Gertruide, en van hun drie kinderen: Y derus, Gerardus en 
Henricus. Ook de twee broeders van Y derus worden. er venneld. Zij heetten: Sigerus en 
Bonifacius. 

De ridders van Roden waren in het bezit van de 1 7 parochies die het land van Roden 
vormden: Balegem, Bavegem, Berlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gontrode, Gijzenzele, 
Landskouter, Letterhoutem, Melle, Meisen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Scheldewindeke, 
ScheIderode en Vlierzele. Deze 1 7 parochies vonnden een homogeen geheel dat later door 
enenis verdeeld en verbrokkeld werd. 

Wij beperken ons in deze bijdrage tot het opmaken van de stamboom van Gerardus van 
Rod~ zoon van Y derus. Waarschijnliijk is de oudere broeder van Gerardus vroeg overle
d~ en heeft Gerardus zijn broeder Y derus in al zijn rechten opgevolgd. Wij laten de rol 
terzijde die Gerardus en zijn twee zonen: Radulphus en Gerardus in Engeland hebben 
gespeeld. Zij deden hun legerdienst in Engeland. Gerardus was, in de oorlog tussen 
Frankrijk en Engeland, een van de verbindingsmannen tussen de graaf van Vlaanderen en de 
koning van Engeland. Van deze laatste kregen de ridders van Roden belangrijke opdrachten. 
Ze reisden meennaals naar het vasteland heen en terug en werden door de koning voor 
bewezen diensten rijkelijk met lenfn in Engeland be@ligd. Ook de 17 parochies van het land 
van Roden zullen wij buiten beschouvJing lat~ alsook de bezittingen van de ridders van 
Roden in het Noorder-département van Frankrijk (te Nieppe) en in het midden van West
vlaanderen (te Emelgem en Cachtem, met achterlenen te Hulste, Isegem, Oukene, Roeselare, 
Hooglede en lngelmunster). 
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\\'ie was de ridder Gerardus van Roden? Aan welke plaats heeft hij zijn naam ontleend? 
Het cartularium van de abdij van Eename geeft een antwoord op de gestelde vragen. In een 
oorkonde van 1 189 verschijnen Gerardus van Roden met zijn vrouw Hildegardis en hun 
oudste zoon Radulfus. Vooraleer naar het Heilig Land te vertrekken verleenden zij vrijheid 
van tol aan gezegde abdij. In deze oorkonde traden onder meer als getuigen op: Henricus 
van Roden., de broeder van Gerardus, alsook nog Raimundus van Roden, en Henricus van 
Gontrodenn>. Met Roden kan dus niet hetzelfde worden beduid als met Gontroden. Er 

waren onder de 1 7 parochies van het land van Roden slechts twee parochies waarin de naam 
van Roden voorkrwarn: Scheideroden en Gontroden. Daar Roden zeker niet met Gontroden 
te vereenzelvigen is, moet het oorspronkelijk naar Scheideroden verwijzen. Het is ten ander 
te begrijpen dat de ridders van Roden, die de tol te ScheIderoden ontvingen, aan die plaats het 
grootste belang hebben gesteld en daar oorspronkelijk hun verblijfplaats hebben gekozen(4). 

Een ander oorkonde komt dit bevestigen. De parochies Roden en Bottelaar werden tot in 
1220 door een en dezelfde priester bediend. Aan deze toestand stelde Hildegardis, Vrouwe 
van Melle, tot lafenis der ziel van haar echtgenoot Gerardus en met de toestemming van haar 
oudste zoon Radulfus de Rad ( Radulfus van Roden) en van zijn broeder Gerardus, een 
einde, door te voorzien in het bestaan van een priester te Bottelaar. De beide parochies 
zouden voortaan hun eigen priester hebben. Bottelaar paalde aan ScheIderoden en werd er 
van afgescheiden. Scheideroden wordt in de oorkonde uitdrukkelijk venneld als Rode: apud 
Rode et apud Bote/ar. Door Rode werd dus, zoals boven reeds beweze~ niet Gontroden 
doch wel ScheIderoden bedoeld (5 

Deze oorkonde uit 1220 vraagt ook nog onder een ander opzicht onze aandacht. Daarin 
komt immers een Domina Heila de Rod voor. Deze kan de enigmatieke Gheile zijn geweest 
die aan de klerk van de ridders van Roden de Alexander bestelde. Uit niets blijkt dat deze een 
jonge vrouw was. De dichter noemt haar "de schone die hem peinsen doet" en schrijft van 
haar dat ze "edel ende bequame" is. Van haar goedkeuring hangt het af of hij zijn werk 
voleindigen zal. De dichter had haar de eerste boeken van de Alexander ter lezing gegeven. 
Zij zou oordelen ofhet werk haar beviel en ofhij verder de vertaling zou voortzetten. Urt dit 
alles zou men veeleer besluiten dat zij geen jonge vrouw meer was. De nobilis matro~ 
Domina Heila de Rod, die instond voor het bestaan van de pastoor van Bottelare (een 
splitsing van Scheideroden) woonde wellicht in een van deze twee plaatsen, en dan wel te 
Scheideroden. Hildegardis schonk immers 8 ponden uit de tienden van Melle aan de pastoor 
van Bottelaar en vier ponden aan de pastoor van ScheIderoden, in vervanging van de vier 
ponden die hij k'Wa1l1 te verliezen door het oprichten van de niwwe parochie van Bottelaar, in 
afwachting dat Heila van Roden deze vier ponden zelf zou uitkeren aan de pastoor van 
Bottelaar. Hildegardis van MeDe, de weduwe van Gerardus van Roden, woonde op dit 
ogenblik te Melle en Heila te ScheIderoden. Daar werd de tol betaald aan de ridders van 
Roden. Heila ontving er op het oud ridderslot waarschijnlijk een deel van. Deze tol was 

voor het riddergeslacht van Roden een belangrijke bron van inkomsten. Jaoob van Maerlant 
trad in zijn Alexander vrijmoedig op voor het stipt naleven van het verdrag van Péronne dat 
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aan de Zeeuwse schepen de vrije doorvaart door de Schelde te Rupehnonde verzekerde. De 
bezetting van het kasteel van Rupelmonde verhinderde deze doorvaart en dat werkte 
onrechtstreeks in het nadeel van de ridders van Rode~ daar het hen en Heila een minder 
opbrengst van tolrechten veroorzaakte. Dat zou de reden zijn waarom de dichter zijn eigen 
landgenoten (de bezetting van Rupelmonde) uitscheldt voor roveren. Hij verdedigt de 
belangen van zijn Heren, alsmede van Heila van Roden, die de Alexander bestelde. Wiens 
brood men eet, diens woord men spreekt. De dichter laat echter voorzichtig de gravin van 
Vlaander~ die verantwoordelijk was voor het gedrag van de bezetting van het kasteel van 
Rupelmonde, buiten de ~ omdat de ridders van Roden deel uitmaakten van het hofperso-
neel van het grafelijke huis en hij zijn Heren niet wilde bij de gravin in het gedrang brengen. 

Laten wij nu, voor zover het mogelijk is, de stamboom opzoeken van de ridders van 
Roden. Y derus van Roden schonk op het einde van zijn leven zes bunderen grond aan de 
abdij van Eename. Hij werd begraven in de abdij en na de begrafenis schonken zijn vrouw 
Gertrud.is en haar drie kinderen Y derus, Gerardus en Henricus en zilveren beker en stichtten 
~ jaargetijde voor de overleden echtgenoot en vader. De broeders van Y derus: Sigerus en 
Bonifacius traden als getuigen op in de oorkonde waarin dit alles vermeld staat (6) 

Sigerus de Rothen wordt reeds vermeld in 1118 en dan later in 1164 - 1166 en 1170, 
Raimundus in 1174 en Gerardus in 1170. Uit het feit dat de zoon van Y derus - Gerardus -
reeds in 1 ] 70 als getuige optrad, mogen wij gerust besluiten dat de drie gebroeders Y derus, 
Sigerus en Bonifacius in het begin van de twaalfde eeuw geboren werden. Wij kunnen dat 
met meer zekerheid besluiten omdat wij uit een ander oorkonde vernemen dat Radulphus, de 
oudste zoon van Gerardus in 1189 reeds oud genoeg was om als getuige te verschijne~ 
Yderus van Rode~ de grootvader van Radulphus werd dus omstreeks 1120 geboren. 

Wij staan voor de volgende gegevens: 

Yderus 

{ Y derus van Roden 

{ Gertrudis 

Gerardus Henricus 

Sigerus 

I 

I 

Raimundus 

Bonifacius 

Wij laten nu al de bovenvennelde ridders van Roden ter zijde en houden ons uitsluitend 
bezig met het opzoeken van de afstammelingen van een onder he~ nl. van Gerardus van 
Roden. Het was deze ridder die met zijn twee zonen legerdienst deed voor de koning van 
Engeland en door hem met lenen werd begiftigd in de graafschappen Lincoln en Nottingham. 
M. Gastout schreef : "Les dOlll1ées certaines sont il1Sl~ffisalltes pour établir Uil crayon 
généalogique des de Rodes 7) . " Hierbij werd de afstamming van Gerardus van Roden 
bedoeld. Wij zullen deze leemte voorlopig gedeeltelijk aanvullen. Plaatsgebrek belet ons 
deze studieverder uit te breiden. Wij hopen later de gelegenheid te hebben nog meer 
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gegevens te verstrekken. en laten nu een schets volgen van de stamboom van Gerardus van 
Roden. 

{Raduifus van Roden 
Alice 
{Bertha van Melle 

I 
{ Gerardus van Roden 
{Katharina van Cysoing 

I 
I 

{ Gerardus van Roden, 
{Heer van Melle 

Gerardus van Roden, gehuwd met 
Hildegardis, Vrouwe van Melle 

{Gerardus van Roden 

{Margareta van de W oestine 

I 
{ Gerardus van Roden, 
{ook Gerardus van Berleghem 
{Beatrix van Assebroek 

Gerbode 

{Mabellie van Scheldewindeke 

Beatrix 

Gerardus van Roden en Hildegardis van Melle hadden dus vijf kinderen. Van de twee 
dochters: Beatrix en Alice is er verder niets meer te vernemen. 

De derde zoo~ Gebodo, trad in geestelijke stand: hij werd clericus. Hij wordt als dusdanig 
vermeld in de oorkonde uit 1218, waarbij zijn vader vrijheid van tol verleende aan de abdij 
van Affiighem. In hetzelfde jaar komt hij nog voor in een oorkonde waarbij zijn broeder 
Radulphus vrijheid van tol verleent aan de abdij van Cambron (8) . In 1220 verleent hij zijn 
toestemming tot de verkoop van een tiend te Beveren- Waas (9), en in januari 1221 tot het 
afstaan van het personaat van Houtave en van Nieuwmunster (10). Wat er verder van hem is 
geworden kan niet meer worden achterhaald. 

Over Gerardus van Roden en zijn vrouw Hildegardis alsmede hun twee zonen Radulphus 
en Gerardus kunnen meer inlichtingen worden verstrekt. Het is misschien wenselijk hier de 
gegevens te laten volgen die tot nu toe werden ontdekt, om daarna de nieuwe bronnen aan te 
duiden die nog nooit in het licht werden gegeve~ namelijk deze in verband met het Brugs 
Ambacht. 
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GERARDUS VAN RODEN 

1170 Algemeen Rijksarchief Brussel. Cartularium Abdij van Aftlighem, folio 118, nr. 73a
Gerardus van Roden als getuige. 
1178 Fayen, Liber Traditionu~ blz. 201- Gerardus van Roden als getuige. 
1180 A. Van Lokere~ Charles et Documents, Deel 1, blz. 185 nummer 332 : Oorkonde 

van de graaf van Vlaanderen in verband met een geschil tussen de Sint-Pietersabdij te 
Gent en Gerardus van Roden betreffende de tol aan de Brabantbrugge te Gent. 

1184 Piot, Cartulaire de l'abbaye d'Eename: getuige voor Gerdobo de Scaldo. 
1185 E. de Mameffe, Cartulaire de d' Aftlighem, blz. 258-259, nr. 181 , getuige voor Willem 

van Dendermonde. 
1189 Piot, Cartulaire de I'abbaye d'Eename: tol te Scheiderode. 
1197 Rymer, Foedera I, blz. 95, getuige voor graaf Boudewijn. 
1198 Duvivier, Actes et Documents, blz. 252: getuige voor graaf Boudewijn 
1199 Duvivier, Actes et Documents, blz. 263-265: getuige voor graaf Boudewijn. 
1199 Piot, Cartulaire Eenarne, blz. 88: getuige voor Richilde van Audenarde. 
1199 Piot~ Cartulaire Eenarne, blz. 87: tol te Scheiderode. 
1200 Piot, Cartulaire Eenarne, blz. 89: getuige voor graaf Boudevvijn. 
1201 Miraeus-Foppens, Opera diplomatica, m blz. 69: getuige voor graaf Boudewijn 
1212 Piot, Cartulaire Eename, blz. 93: getuige voor Godfiied van Scheldewindeke. 
1213 E. Feys, Les cartulaires de la prévöté de Saint-Martin à Ypres, blz. 59, nr.80: 

Gerardus van Roden getuige te Ieper. 
1214. Serrure, Cartulaire de Saint-Bavon, blz. 88-89~ tol aan de Brabantbrugge te Gent. 
1214. Diericx, Gents charteboekje, blz. 1-3: Geschil met de meier te Ghizenzele. 
1218 E. de Marneffe, Cartulaire de l'abbaye d'Afllighem, blz. 373-374: tol aan de Brabant·· 

brugge te Gent. 
Dit is de laatste oorkonde die wij van Gerardus van Roden hebben gevonden. Door een 

oorkonde van zijn vrouw Hildegardis van Melle uit 1220 kan worden uitgemaakt dat haar 
echtgenoot toen reeds overleden was. 

HILDEGARDIS VAN MELLE. 

Hildegardis behoorde tot het geslacht van de ridders van Melle. In 1212 was zij getuige 
met haar man en haar oudste zoon Radulphus voor de ridder Godfiied van Scheldewindeke 
(zie het reeds geciteerde cart. van de abdij van Eename, blz. 93). In 1220 schonk zij, zoals 
boven reeds gezegd, een deel van haar tienden te Melle om te voorzien in het bestaan van de 
pastoors van Scheideroden en van Bottelare. Zie ook voor het jaar 1220 het Gentse charter
boekje van Diericx op blz. 103 en De Potter en Broeckaert: Geschiedenis van de gemeenten 
van Oost-Vlaanderen, deel 4, Melle, op blz. 11. 

Hildegardis is verder nog terug te vinden in twee oorkonden: een uit 1224 in verband met 
de tol aan de Brabantbrugge (Miraeus et Foppens, Opera diplomatica, Deel I, blz. 575) en 
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een laatste maal in 1229 in verband met dezelfde tol aan de Brabantbrugge in het cartularium 
van de abdij van Sint-Baafs, uitgegeven door Senure op blz. 165. Blijkbaar is de weduwe 
van Gerardus van Roden kort na dit jaar overleden. 

De ridder maak1e deel uit van de hoge ridderwereld van Vlaanderen. Hij staat venneld op 
de lijst van de Milites Fladriae banerias ferentes (11). De ridders van Roden maakten zelfs deel 
uit van het hofpersoneel van de graaf ,Au Ilombre des officiers inférieurs de I 'hotel du 

complet /1()IIS ei/ero/ls e/lcore ... dellX pa11etiers ou dispellSiers héréditaires, I 'UIl de la familIe 
de Bellegem, I 'au/re de ce/Ie de Rodes p . ' 

Gerardus van Roden komt ook voor onder de naam van Gerardus van Melle. In de reeds 
vennelde oorkonde van 30 juli 1212 liet de ridder Godfried van Scheldewindeke weten dat hij 
het tiend van Oostersele schonk aan de kerk van de H. Pharaildis te Gent. De schenking 
werd verleend. .. in domo domini Gerardi de Melna: in het huis van Gerardus van Melle. Uit 
de tekst van de oorkonde blijkt dat hierdoor Gerardus van Roden moet worden verstaan. De 
vrou,v immers van Gerardus van Melle heette er Hildegardis en haar zoon Radulphus. Uit de 
vennelde oorkonden kan ook niet in twijfel worden getrokken dat de tol aan de Braband
brugge te Gent en te Scheideroden door de ridders van Roden werd ontvangen en voor hen 
een belangrijke bron van inkomsten was. Dat feit is van groot belang voor de oplossing van 
de moeilijkheid waarover men tot nu toe stond in verband met het standpunt dat de dichter 
Jacob van Maerlant inneemt betreffende de vrije doorvaart in de Schelde voor Rupelmonde 
(zie zijn Alexander). 

Wat Hildegardis van Melle betreft, het dient ook te worden venneld dat zij ook wel eens 
als Hildegardis van Roden voorkomt. 

Wij laten nu de gegevens volgen die bekend zijn over de twee zonen van Gerardus en 
Hildegardis, om daarna een nagenoeg onbekend terrein te betrOOen, nl. dit van de ridders van 
Roden in het Brugs Ambacht. Daar bevinden wij ons terzejfdertijd op het terrein van het van 
Maerlantprobleem. 

RADULPHUS VAN RODEN 

Deze ridder, de oudste zoon van Gerardus, komt voor onder de naam van Radulphus de 
Roden, de Rode, de Rodes, de Rhodes, en bij uitzondering onder deze van Radulphus de 
Melna (van Mel1e). Alles wijst er op dat hij te Melle verbleef Zijn vrouw heette Bertha. 
Haar toenaam is niet te achterhalen. Haar zegel droeg het randschrift: Sigillum Bette de 
Melna. Haar echtgenoot was Heer van Melle~ zij verbleef te Melle. Daar zal wel de reden te 
zoeken zijn waarom zij zich als Bertha van MeDe liet doorgaan. Het stemt tot nadenken dat 
Radulphus reeds vóór 1216 eigemnachtig, zonder tussenkomst van zijn vader en moeder die 
nog in leven wareI\ een deel van zijn eigendorrnnen die in het Roeselaarse lag~ aan Willem 
de Ponte (Verbrugge of Van derbrugge) en diens echtgenote Ysanda heeft verkocht. Deze 
eigendommen (landerijen en weiden) lagen te Emelg~ Cachtem en Isegern. Radulphus 
hield ze in leen van de gravin Johanna van Constantinopel (13 . Radulphus was in het bezit van 
een uitgestrekt domein in het Roeselaarse. In 1622 is er nog sprake van het Berleghemse, een 
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heerlijkheid te Isegem. Waarschijnlijk vetwijst dit toponiem naar een stuk van het oud 
Roeselaarse domein van de ridders van Roden: de jongere broeder van Radulphus heette 
Gerardus, en was in West-Vlaanderen (te Snellegem) gevestigd, alwaar hij door Radulphus 
met lenen werd begiftigd. De zoon nu van deze Gerardus, die insgelijks Gerardus werd 

genaamd, was Heer van Berlegem, en noemde zich Gerardus van Berlegem. Zou de 
toporuem "Berlegemse" te Isegem niet daardoor uit te leggen zijn 14>? 

Wij laten nu de vindplaatsen volgen waarin Radulphus voorkomt, om ze in de volgende 
bladzijde aan te vullen door deze uit het Brugs Ambacht. 
1189 zie boven: Gerardus. Radulphus getuige. 
121 2 zie boven: Gerardus. Raduphus getuige. 
1214 zie boven: Gerardus. Radulphus getuige. 

1216 Th. Luykx, Johalllla vall Constalltill0pel, blz. 158: Radulphus van Roden verwisselt 

met de gravin Johanna van Constantinopel zijn eigendommen te Nieuwkerken en te 
Merelbeke tegen deze van de gravin in het land van Rode, nl. te MeDe, te Gontrode, te 
Lantskouter, te Bottelare, te Munte, te Melse~ te Scheiderode en te Gentbrugge. 
Er lag in Vlaanderen meer dan een Nieuwkerke. Op 9 mei 1228 bevestigde een 
oorkonde door Ferrand en Johanna samen uitgegeven deze ruiling van gronden. Wij 
meenden eerst, zo schreven De Potter en Brouckaert, dat deze ruiling .in 1228 

plaatsgreep, doch vonden nadien dat zij wel degelijk geschiedde in 1216 (27 oktober). 
De charter van 9 mei 1228 berustende in het provinciaal archief (nr.30) van de 
"IlIvelItaire des charles de Rupelmoluie", zal slechts een bevestiging van de oorspron
kelijke akt zijn geweest waarin Johanna van Constantinopel alleen bij afwezigheid van 
haar gemaal had gehandeld ( 5). De Potter en Brouckaert steunen zich op Sanderus(l6) 

In de oorkonde van 1228 is er sprake van het land "quam dietus Radulphus habebat 
a/Jlid Niepéglise, et propter id quod habet il1 Merlebeke". Welk van de vele Nieuw
kerken die in Vlaanderen lagen werd door deze oorkonde bedoeld? Doch is de vraag 
wel goed gesteld? Is er sprake van een of ander Nieuwkerke? De oorkonde van 
1228 spreekt van Nieppéglise, in het Vlaams Niepkerke, ook soms in de oude 
oorkonden Nipkerke, en in 1137 Nepechercke (Nepékerke). Er is hier zonder twijfel 
sprake van het domein of de parochie Nieppe, gelegen in de omstreken van Belle, in 
het Noorderdepartement van Frankrijk. Nieppe of Niepkerke was een oude heerlijk
heid die deel uitmaakte van het etfgoed van de gravin van Vlaanderen. Urt oorkonden 
uit het eerste kwart van de dertiende eeuw is het geweten dat Gerardus in het bezit 
was van landerijen en tienden te Nieppe en zich eJVan heeft ontmaakt. 

121 8 zie boven: Gerardus. Radulphus getuige. 
1220 De Smedt, TI, 2 - blz. 942, Cartulaire de l'abbaye de Cambron~ Radulphus verleent 

vrijheid van tol aan de Brabantbrugge. 
1220 zie boven. Radulphus getuige voor zijn moeder Hildegardis. 
1220 D. Favorel - Geschiede/lis Va/l de Guldenbergabdij te Wevelgem, 1957, Oudheidkun

dige Kring te Kortrijk: Radulphus verleent oorlof aan zijn broeder Gerardus de 
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tienden van Niepkerke te verpanden. 
1226 D. Favorel - zie boven: Radulphus verkoopt de tienden van Niepkerke. 
1226 Inventaire Godefroy, Chambre des comptes à Lille; nr. 435: 

"Raoul, seih1J1eur de Rodes, promettait à Jean de Cysoing, de marier son fils aîné à 
Cathérine, fille dil dit seig/leur de CySOillg et dO/looit pour Cllution de sa promesse 
l~obert de Bethu/le, seiglleur de Tenremonde (17)", Zie ook: 111ventaire Sommaire . I, 
Arch. Civiles, B. 25. 

1227 Dehaisne-Finot, 1, 1899; l11Velltaire Sommaire des Arch. DépartementaJes, Nord
Areh. Civiles, B. 395, Carto~ p. 264: 1227 mars: bttres du même Raoul déc/arant 
qu 'il a ch()isi Ie même Robert de Be/hulle pour cautiOll de /'accord qu 'i/ alait avec 
Hildegarde, sa mère, et qu 'il dOlllle comme garantie toute la te"e qu 'il tient du dit 
Robert de BethuIIe. 

1228 Piot - Cart. de l 'abbaye d 'Eerlalne, blz. ]40: Radulphus getuige voor Robrecht van 
Bethune. 

1229 Bets, Geschiedeflis der gemeelltel1 Op/i/lter ... ellZ., blz. 212~ Radulphus verkoopt een 
tiende te Wetterbeek. 

1232 Van Lokeren, Chartes et Documel1ts de I 'abbaye de Saint-Pierre à Gand I, blz. 263 : 

Radulphus ruilt zijn bezittingen in Swinarde en Zeverghem tegen deze van de abdij in 
Munte en Badinghem. 

1234 Walters, Geschiede/lis de Zusters der Bijloke te GeIlt, ll, blz. 286: Radulphus verleent 
vrijheid van tol op zijn grondgebied. 

1235 E. De Mameffe, Cmt. de / 'abbaye d'Afflighem, blz. 530-531 : Radulphus bekrachtigt 
de stichting die zijn vader deed in de abdij van Aftligem. 

Na dit jaartal schijnt Radulphus geen oorkonden meer te hebben uitgevaardigd. Hij is 

waarschijnlijk kort na 1235 overleden. Hij verschijnt voor het eerst in 1189. Hieruit kunnen 
wij min of meer het jaar van zijn geboorte berekenen. Een belangrijke oorkonde voor het van 
Maerlant probleem is wel deze uit 1226, waarin wij vernemen dat de oudste zoon van 
Radulphus5 die Gerardus heette, in het huwelijk trad met Catherina, dochter van de ridder Jan 
van Cysoing. De vraag kan worden gesteld: wat heeft dat te maken met het van Maerlant
probleem? 

Jacob de Coster van Maerlant heeft van de Heer van Voorne de bestelling gekregen van 
de Merlijn en dit werk geschreven ter eer van Albrecht van V oome, burggraaf van ZeeIancL 
zoon van Hendrik van Voorne. Hoe kwam Jacob de Coster van Maerlant, die zich later als 
Jacob van Maerlant liet doorgaaI\ aan deze bestelling? Indien hij koster te Maerlant bij Den 
Briel was, kan dat worden uitgelegd. Doch indien hij daar nooit koster is geweest en nooit 
op Voome heeft verbleven? 

De zuster van Catherine van Cysoing was gehuwd met Hendrik van Voorne. Het 
huwelijk blijkt uit een oorkonde van Jan N van Cysoing, uit 1231 , waarin deze belooft 
Robrecht van Bethune te vergoeden omdat deze als borg is opgetreden voor Hendrik van 
V oome in verband met het huwelijk van zijn dochter met gezegde Hendrik van Voorne. 
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Leuridan heeft in zijn studie: ,J.,es l.)ires de Cysoing et leur domaille féodal." zonder reden het 
besluit getrokken dat het huwelijk van Catherine van Cysoing met Gerardus van Roden nooit 
tot stand kwam. Na de oorkonde uit 1226 te hebben geciteerd, schrijft hij : "Cinq ans plus 
tard Ie mariage ne semble pas réa1isé (8). " Het enige bewijs dat hij hiervoor inbrengt is de 
oorkonde van juli 1231 (19 . Een bewijs is dit echter niet: het is immers duidelijk dat indien 
Jan IV van Cysoing twee dochters uit te huwen had, hij ook van de ridder die zijn tweede 
dochter zou huwe~ eiste dat er een borg zou worden gesteld. Het is vanzelfsprekend dat 
hiervoor Robrecht van Bethune werd aangeduid. De charter van juli 1231 kan dus niet 
worden ingeroepen als bewijs dat het huwelijk van Gerardus van Roden met Catherine van 
Cysoing niet doorging. Er is ten ander in deze charter geen sprake van Catherine. De naam 

van de dochter werd niet venneld ... "adversus Hellricum de Vonles, mi/item, de omni eo de 
quo cartulam dietus H. habet de me de maritagio .ft/iee mee, et debeo eum penitus reddere 
il1dempnem per abandonlnlm omnium renlm meanmz, quas, si defeeeram, posset capere in 
eondllctll meo". Wellicht werd in de oorkonde van 1226 de naam van de jonkvrouw 
Catherina vermeld om elke verwaning uit te sluiten met de andere huwbare dochter van Jan 
van Cysoing, die nadien met Hendrik van Voome is gehuwd. In de oorkonde van 1231 was 
de vennelding van de naam van deze jonkvrouw overbodig. Het besluit van Leuridan steunt 
dus op geen vaste grond en wordt zo goed als gelogenstraft door het feit dat de vrouw van de 
oudste zoon van Radulphus Catherina heette. Uit een oorkonde uit 1252 is het geweten dat 
de vrouw van Gerardus van Roden, zoon van Radulphus, Catherina heette. 

Wat nu de naam betreft van de jonkvrouw die met Hendrik van Voome in het huwelijk 
tracL deze staat thans nog niet vast. Uit Assen kreeg ik op 22 december 1959, van Dr. MR. 
H. P. Schaap volgend schrijven: "Naar aanleiding van een vraag mijnerzijds in het maandblad 
"De Nederlandse Leeuw", van december 1959, kolom 482, schrijft C. W . L . baron, van 
Boetzelaar mij, d. d. 20 dezer, uit Lunteren: Wat betreft uw vraag in N. L., 482, aangaande 
Van V oome - Van Cysoing, heb ik een vennoeden - en niet meer dan dat - dat de voornaam 
van de jonkvrouw Cysoing Mabelia zou kunnen zijn. Ik beschik thans niet over de gegevens 
die mij tot dat vermoeden brachten, doch ik herinner mij dat ik ertoe kwam, doordat twee of 
meer van haar nakomelingen - ik meen kleindochters - zo heetten. Indien zou blijken, dat 
deze naam onder haar nabije voorouders zou voorkomet\ zou dat vennoeden versterkt 
worden. " 

Welnu, de moeder van Jan IV van Cysoing heette Mabilia(21). Zij was de dochter van 
Boudewijn, graaf van Wijnen (Guines) en Chrétienne d' Andres. De grootmoeder van de 
vrouw van Hendrik van Voome heette dus Mabili~ zodat het vennoeden van C. W. L. van 
Boetzelaar hierdoor nog wordt versterkt. 

De moeder van Albrecht van Voome was dus de schoonzuster van Gerardus van Roden. 
Nadat de klerk van de Heren van Rode~ Jacob de Coster van Maerlant, voor Heila van 
Roden de Alexander had geschreven, kreeg hij van Hendrik van Voome en diens vrouw de 
bestelling van de Merlijn. De dichter trad in de Alexander vrijmoedig op voor de vrije 
doorvaart door de Schelde, het twistpunt in deze tijd tussen Vlaanderen en Zeeland. 
Ongetwijfeld viel de Alexander in de smaak van de Burggraaf van Zeeland en trok dit werk 
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de aandacht van de Heer van V oome op de schrijver van het boek. Graag zal de vrouw van 
Gerardus van Roden het naar haar zuster hebben doorgezonden. Jacob van Maerlant was 
hiervan op de hoogte en schrijft dan ook in zijn Merlijn: 

Ic Jacob de cos/er van Maerlant 
Dien gij te voren hebt bekent in Alexanders feesten 

Door de ridders van Roden weet de dichter dat Albrecht van Voorne de Alexander had 
gelezen. Nu hij voor het eerst voor vreemde bestellers schrijft, voeh hij de noodzakelijkheid 
aan zich volledig bekend te maken. In zijn voorgaande werken noemde hij zich eenvoudig
weg Jacob. Nu schrijft hij zijn naam voluit. Het zou geen zin hebben gehad zich bij de 
burggraaf van Zeeland als koster van Maerlant voor te steDen. Albrecht van Voome zou dat 
als een kaakslag hebben aangevoeld. De dichter was dan ook geen koster te Maerlant, en 
schrijft naar Albrecht van Voome: Gij kent mij reeds, daar gij mijn Alexander hebt gelezen. 
Hier is mijn naam: Ik heet Jacob de Coster van Maerlant. 

Nu wij het toch hebben over Gerardus van Roden, de oudste zoon van Radulphus, schijnt 
het gewenst erop te wijzen dat hij herhaaldelijk optrad op het politieke vlak van het graaf
schap Vlaanderen. In 1245 beloofde hij, met een groot aantal ridders uit Vlaanderen, dat hij 
trouw zou blijven aan de" koning van Frankrijk, indien de gravin Margareta haar beloften niet 
zou houden. Gerardus de Rhodes staat onder nummer 52 op de lijst van deze ridders (21 ). 

In hetzelfde jaar, in maart, beloofde hij trouw aan deze van haar kinderen die de gravin 
Margareta zou opvolgen. Hier staat hij vermeld als Gerardus de Rodes (22). In 1248 stond hij 
borg voor Floris, broeder van Willem, graaf van Holland. Het betrof een bedrag van 7200 
ponden Vlaamse munt, bedrag dat Floris beloofd had aan de gravin in twee telllrijnen uit te 

betalen: 11 oogst 1248 (23). In 1250 tekenen Gerardus de Rodes en de ridder Eustachius de 
Rodio alsmede Amould van Cysoing, de schoonbroeder van Gerardus van Roden, het 
verdrag van 19 mei tussen de gravin Margareta enerzijds en koning Wtllem en zijn broeder 
anderzijds nopens zekere rechten, inkomsten en wetten van de Zeeuwse eilanden, tussen de 
Schelde en Heidensee (24). In 1256 werd te Péronne vrede gesloten tussen Vlaanderen en 
Holland. Op 13 oktober kwam de uitspraak van de hertog van Brabant. Het vredesverdrag 
werd op deze dag te Brussel getekend en Gerardus van Roden legde de belofte af het 
Honands-Vlaams verdrag van Péronne te aanvaarden en te doen onderhouden. Gerardus van 
Roden was dus een ridder die hoog in aanzien stond. 

Daar het aantal bladzijden dat ter beschikking staat beperkt is, voelen wij ons genood .. 
zaakt nu onmiddellijk een ander terrein te betreden, dat van de ridders van Roden te SneDe
gem. 
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DE RIDDERS VAN RODEN TE SNELLEGEM en de 
ABDIJ VAN SINT-ANDRIES. 

Hier treden wij op een nagenoeg totaal onbekend gebied. Met opzet hebben wij de 
gegevens die wij hebben kunnen verzamelen over de ridders van Roden in de dertiende eeuw 
in het Brogs Ambacht in de voorgaande bladzijden verzwegen om hen des te duidelijker 
aldaar in het daglicht te stellen. Het zal ons de gelegenheid geven naar een groot aantal 
oorkonden te verwijzen en ~ deel ervan te laten verschijnen. 

In het Rijksarchief te Brugge berusten onder de blauwe nummers vee) oorkonden uit het 
fonds van de abdij van Sint-Andries, in verband met de ridders van Roden, die nooit werden 
uitgegeven; enkele andere zijn terug te vinden in het archief van het Sint-Janshospitaal te 
Brugge. Nooit werd er voldoende de aandacht op getrokken, omdat het niet geweten was 
dat een tak van de ridders op het riddershof te Snellegem had verbleven. Voor het van 
Maerlantprobleem zijn deze oorkonden nochtans van het grootste belang. 

Een toeval bracht mij ertoe hun verblijf te Snellegem te ontdekken. Bij het onderzoeken 
van het obituarium van Snellegem las ik onder 2 april de nu bekende tekst: "Ob;;t Dominus 
geerardus My/es et Margareta uxor eius qui contu/it presbytero ij so/idos par. custodi XIJ 
denarios par. supra merillonem Jacobi custodi(s) infra atrium." Er werd dus in de kerk van 
Snellegem een jaargetijde gesticht voor de ridder Gerardus en zijn vrouw Margareta. Na de 
riddergeslachten te hebben opgezocht die zich op het riddershofte Snellegem hebben geves
tig~ bleek aldra dat er slechts één ridder met naam Gerardus, met een jonkvrouw die Marga
reta heette, was gehuwd, nl. Gerardus van Roden, gehuwd met Margareta van de Woestine. 
Hij was de broeder van Radulphus en woonde te Snellegem op het Oosthofnabij de kerk. 

Over het obituarium en het gestichte jaargetijde werden in het Brugs Ommeland meer 
gegevens verstrekt: wij blijven hier bij ons onderwerp: de ridders van Roden te Snellegem (25). 

Het staat vast dat Gerardus van Roden, die in Engeland met zijn twee zonen, Radulphus 
en Gerardus, jaren lang verbleef en dikwijls in dienst van de koning aldaar naar het vasteland 
heen en terug reisde, te Snellegem een woonstverblijf had. Op 30 april 1215 oorkonden 
Gerardus, miles, dominus de Roden, Hildegardis, zijn vrouw en hun zoon Radulphus, dat zij 
aan Walter en Jan Bigge, zonen van Walter Bigge van Houtave, de toelating verleenden een 
van de 24 delen van de tienden van Houtave, te verpanden aan de abdij van Sint-Andries bij 
Brugge. De oorkonde werd uitgevaardigd op de abdij en daarna plechtig bekrachtigd op het 
ridderhof te Snellegem (Bijlage 1). Snellegem ligt op 10 km. ten westen van Brugge en 
paalde ten oosten aan het grondgebied van de abdij van Sint-Andries en ten noorden aan dit 
van Houtave. De monniken waren dus naaste geburen van het ridderhof en de ridders van 
Roden leefden in beste verstandhouding met hen. Am. Goethals schrijft dan ook in zijn 
Chronica Monasterii Sancti Andree ,In hiis omnibus emptionibus magnus nohisfautor ertitit 
domnus Gerardus; mi/es, domnus de Roden, et Hidegardis, uxor ejus, et Radulphus, prefati 
Gerardi filius, cum fratre suo Gerardo, et domna Sibi/ia de Waverijn et Li//ers, qui omnes 
eorum que empta fuere in Hautauwe domni fuere feudarii. " 
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De tekst vraagt een woord uitleg. Houtave lag in de vruchtbare polderstreek. De ridders 
van Roden beschikten in 1215 nog over het personaat van Houtave en van Nieuwrnunster, 
dat aan de noordhoek van Houtave paalde. Ze waren in deze twee parochies in het bezit van 
talrijke tienden die zij in de dertiende eeuw zochten te verpanden en te gelde maken. Zij 
hielden deze tienden in leen van Sybilla van Wavrijn en van Lillers, dochter van Piet er van de 
Elzas, die een broeder was van de graaf Filip van de Elzas. Houtave en Nieuwrnunster 
waren, zoals nagenoeg gans de poldervlakte en ook het domein Snellegem, oud grafelijk 
bezit. Sybilla hield in 1215 de tienden van Houtave en van Nieuwmunster in leen van haar 
bloedvervvante, de gravin van Vlaanderen. Ook het personaat van deze t\y~ parochies 
hielden de ridders van Roden in leen van Sybilla. Het is dan ook uit te leggen dat wanneer de 
abdij van Sint-Andries de tienden opkocht te Houtave of Nieuwmunster, zij zich te wenden 

.. had tot de ridder van Roden en deze de goedkeuring moest aanvragen van Sybilla van 
Wavrijn. Er liggen in het fonds van de abdij van Sint-Andries een zeker aantal oorkonden van 
deze laatste in verband met de aankoop van tienden te Houtave en Niruwmunster en het 
schenken van het personaat . 

De abdij van Sint -Andries was in de dertiende eaJW en wellicht reeds vroeger in het be2it 
van een zeer grote hofstede in de noordhoek van Houtave. Het is niet geweten in welke 
omstandigheden re er de eigendom van verVJÎ~ deze hofstede heette ,Jfet MiddeJhof" ~ niet 
ver van deze hofStede lag een kleiner hofstede waarop het geslacht de Coster woonde. Het 
zal dan ook niemand verwonderen dat de mormiken van de abdij herhaaldelijk in betrekking 
kwamen met de familie de Coster, des te meer daar Weitkinus de Coster, clericus de 
Houtmva, een leenman was van de ridders van Roden. 

De abdij van Sint-Andries had haar aandacht op Houtave en Nieuwmunster gevestigd en 
zocht aldaar meer en meer tienden op te kopen. Een tweede oorkonde uit 1215 komt dit 

bevestigen. 
In juni 1215 oorkonde Willem, proost van het kapittel van Sint-Donaas en kanselier van de 
graaf, samen met Jozef: deken van Sint-Donaas, dat Willem, zoon van Bertilde van Zuienker
ke, een van de 32 delen van de tienden van Houtave, dat hij in leen hield van Gerardus van 

Rode~ verpand had aan de abdij van Sint-Andries (Bijlage IJ). 

De reeks gaat verder. In november 121 5 oorkondt Gerardus van Roden dat Riquardus 
Balca een van de twaalf delen van de tienden van Houtave, dat hij van hem in leen hield, 
verpand heeft aan dezelfde abdij. Er is hier nog altijd sprake van Gerardus senior (de oudste). 
Een bewijs hiervoor is dat zijn zoon Radulphus verschijnt onder de getuigen. Verscheidene 
ridders uit het land van Roden waren voor deze gelegenheid naar Snellegem gekomen en 
traden als getuigen op. De oorkonde werd uitgevaardigd te Snellegem, Ï11domomea- in mijn 

wonig (Bijlage 111). 
De volgende twee oorkonden werden uitgevaardigd te Melle. 
In april 1216 oorkonden Gerardus van Roden en Hildegardis van Melle dat de ridder 

Gossuinus van Varsenare een van de acht delen van de tienden van Hout ave , dat hij van hem 
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in leen hield, aan de abdij van Sint-Andries heeft verkocht (Bijlage IV). 

In april 1217 oorkonden Gerardus en Hildegardis dat Balca van Hout ave , met hun 
toestemming, een van de twaalf delen van de tienden van Houtave, dat hij van hen in leen 
hield, verkocht heeft aan dezelfde abdij (Bijlage V). 

De aandacht wordt getrokken op de namen van de ridders die in vennelde oorkonden 
voorkomen. 

Na 1217 verschijnen geen oorkonden meer van Gerardus van Roden. Hij is immers zoals 
wij boven reeds hebben venneld, in 1218 gestolVen. Na 1218 hebben wij (zie boven) geen 
oorkonden meer door hem uitgevaardigd gevonden. Urt een andere bron weten wij dat de 
koning van En-geland op 14 maart 1218 Radulphus van Roden in het bezit stelde van al de 
lenen in Engeland waardoor Gerardus door hem werd begiftigd. 

Het was ongetwijfeld de bedoeling van de abdij van Sint-Andries nog meer tienden op te 
kopen in Houtave en in Nieuwmunster. In september 1216 kreeg zij van de Bisschop van 
Doornik de toelating in deze beide parochies en ook in deze van Sint -BaaiS bij Brugge, zich al 
de tienden aldaar, die zij kon bemachtigen, aan te schaffen. Een bewijs hiervoor is de 
volgende oorkonde: Waltenls, Tonlacensis Episcopus, universis Christi fidelibus ad quos 
presentes littere penJenerillt in domino salutem. Quia Deum habentes pre oculis, et 
colimarum utilitati providere desiderantes ad hoc ut decime a laiconlm manibus extrahafl1ur 
el ad usum ecc/esiarum divertClntur, diligentem et devotam in domino habemus illtentiollem, 
lOliversitati l~stre volumus esse manifestum quod si ecclesia Sancti Andree juxta Brogis, de 
Houtauwa, de Novo Temp/o, et S. Bavonis foris Bnlgis decimas emptione seu piglloris 
ohligatione, erga laicos quoscumque, sibi comparare poterit, ratum habemus et acceptum, 
et in In~ius rei testimonium presentem paginam scribi fecimus, et sigilli nostri appensione 
roborari. 

Actum Ton1aci, anno domini millesimo ducentesimo decimo sexto, mellse Septembri, 
!:Jabbatho post Nativitatem B. Marie. 

R. A. Br., Décollvertes 250, I, Cart. van de abdij van Sint-Andries, folio 79 recto. 
In deze oorkonde drukt de bisschop van Doornik uitdrukkelijk het verlangen uit dat de 

tienden zouden onttrokken worden aan de handen van de leken. Zij is ook de oudst bekende 
oorkonde waarin de parochie van Sint-Baafs wordt venneld. De parochie werd waarschijn
lijk in de twaalfde eeuw gesticht. 
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RADULPHUS VAN RODEN, OUDSTE WON VAN GERARDUS. 

De verkoop van tienden aan de abdij van Sint-Andries hield niet op met het afsterven van 
Gerardus. De abdij bleef belangstelling tonen voor de tienden van Houtave en Nieuwmunster 
en zocht in deze rijke polderstreek een veilige geldbelegging. Haar goede betrekkingen met 
de ridders van Roden maak1en haar dit gemakkelijk: Radulphus ~ zoals veel ridders uit 
zijn tijd, de gelegenheid die hij kreeg te baat om zijn tienden te gelde te maken. 

Einde juni 1220 oorkondt Radulphus van Roden dat hij, met de toestemming van zijn 
wouw B~ een van de zestien delen van de tienden van Houtave, dat hij door erfrecht had 
verkregel\ voor 80 ponden heeft verpand aan de abdij van Sint-Andries (Bijlage VI). 

Einde juni 1220 oorkondt Walt er, bisschop van Doornik, dat Radulphus van Rod~ in 
zjjn tegenwoordigheid, de verkoop die Gossuinus, ridder van Varsenare, en Rijkaard van 
Houtave aan de abdij van Sint-Andries ded~ alsmede de gift~ die Radulphus van Roden en 
\Villem, zoon van Bertilde, schonken aan gezegde ker~ met de goedkeuring van zijn 
overleden vader en van zijn moeder Hildegardis, welwillend heeft bekrachtigd (Bijlage VU) 

In juli 1220 oorkonden Radulphus en zijn vrouw Bertha, dat de ridder Gossuinus 
V arsenare~ met hun goedkeuring, de offergaven en kleine tienden van Houtave, die deze 
ridder van hen in leen hield, aan de abdij van Sint-Andries beeft verkocht (Bijlage VIII) 

In juli 1220 oorkondt Radulphus van Roden en zijn vrouw ~ dat Kristiaan van 
Nieuwmunster een van de zestien delen van de tienden van Houthave, voor 100 ponden aan 
de abdij van sint-Andries, met hun goedkeuring, heeft verkocht (Bijlage IX). 

Op 21 december 1220 oorkondt Radulphus van Roden dat hij, met de toestemming van 
zijn moeder Hildegardis en van zijn vrouw Bertha, de helft van de tienden van Snellegem, die 
hij van de graaf van Vlaanderen in leen hield, aan zijn broeder Gerardus in leen heeft 
geschonken (Bijlage X). Radulphus woonde te MeDe en zijn jongere broeder Gerardus op 
het ridderhof te Snellegem, dat een oud grafelijk domein was. Radulphus hield er de tienden 
rechtstreeks in leen van de graaf. Te Houtave en te Nieuwmunster hield hij de tiend~ zoals 
boven reeds gezeg<L in leen van Sybilla van Wavrijn. Nog dezelfde dag oorkondt Gerardus 
dat hij de helft van de tienden van Snellegem, die hij van zijn broeder in leen had verkregen, 
voor 150 ponden verpand heeft aan de abt en het klooster van Sint-Andries (Bijlage XI). 

Op 21 december 1220 - dezelfde dag nogmaals, oorkondt Radulphus van Roden dat zijn 
broeder Gerardus, met zijn toestemming en deze van zijn moeder l-ijldegardis en zijn vrouw 
Bertha, de helft van de tienden van Snellegem, die Gerardus van hem in leen had verkregeI\ 
verpand heeft aan de abt en het klooster van Sint-Andries (Bijlage XII). De laatste drie 
oorkonden werden tezelfdertijd te Melle uitgevaardigd. Een maand later, op 27 januari 1221 
maakte Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouw~ bekend dat Radulphus van Roden 
de tiendel\ die hij te SneDegern opstreek en in leen hield van Johanna, in haar handen gaf om 
re als gift te schenken aan de abdij van Sint-Andries. De abdij schenk1 hem inkomsten te 
Jabbeke en te Houtave die hij, ter vervanging van zijn leen te Snellegem in leen zal houden 
van de gravin (Bijlage XIII). Dr. Theo Luykx heeft in 1946 in de «V erhandeJingen van de 
Vlaamse Academie» deze oorkonden uitgegeven. 

130 



De gegevens die voorafgaan zullen ze in een klaarder licht stellen. 
De abdij van Sint-Andries zocht nog immer voort haar geld te beleggen en haar invloed 

uit te breiden in de voonnelde parochies Snellegem, Houtave en Nieuwrnunster. In dat 
gebied zou dan ook meer dan één roeping tot het kloosterleven ontstaan. Een feit dat ong
etwijfeld hiertoe veel heeft bijgedragen was, dat de abdij van Sint-Andries het personaat 
verkreeg van Houtave en Nieuwmunster. De ridders van Roden waren niet in het bezit van 
het personaat van Snellegem: dit werd reeds in de elfde eeuw of zelfs vroeger toegezegd aan 
de abdij van Sint-Quinten-ten-Berge in Vermandois. Zij waren echter in het begin van de 
dertiende eeuw nog in het bezit van het personaat van Houtave en Nieuwmunster. Zij zagen 
echter goed in dat re dit niet langer meer konden bewaren. 

Op 21 januari 1221 oorkondt Radulphus van Roden dat hij met de toestemming van zijn 
vrouw Bertha en van njn moeder Hildegardis en zijn broeders Gerardus en Gerbodo, zijn 
tienden van Snellegem en een zestiende deel van de tienden van Houtave dat hij door erfrecht 
had verkregen aan de abt Johannes en het klooster van Sint-Andries voor 400 ponden Vlaam
se munt heeft verkocht.. Hij oorkondt nog daarbij dat hij het personaat van Houtave en 
Nieuwrnunster als aalmoes geschonken heeft aan Johannes abt, en aan het klooster van Sint
Andries. De oorkonde, die het nummer 7378 blauw draagt en in het Rijksarchief te Brugge 
berust, is in zeer slechte staat en werd daarom op stevig papier geplakt (Bijlage XIV). 

Daarop volgt in februari 1221 de goedkeuring van Sybilla, domina de Walverin et de Lillers 
(oorkonde nr. 7375 blauw, ibidem) en de supplicatio ofsmeekbriefdoor haar tot de gravin, 
haar bloedverwante, gericht waarin ze haar vraagt de verkoop van tienden te Houtave en de 
schenking van het personaat van Houtave en Nieuwmunster goed te keuren (19 februari 
1221, oorkonde m. 7382 blauw, ibidem) en een Vidimus van deze supplicatio, afgeleverd 
door R. T ornacensis ecclesie et Flandrens. archidiaconus et R ecclesie beati Donatiani in 
Brugis decanus (oorkonde nr. 7103 blauw, ibidem). In maart 1221 bevestigt dan eindelijk 
Johanna, gravin van Vlaanderen en van Henegouwen, als opperste eigenares en op aanvraag 
van Sybilla van Wavrijn, al hetgeen Radulphus van Roden in de boven vennelde oorkonde 
heeft geoorkond. Dr. Theo Luykx heeft in rijn reeds vennelde werk ,)ohanna van Constanti
nopeln op blz. 547 deZe oorkonde, die in het Rijksarchief te Brugge berust en het nr. 7377 
blauw, uitgegeven. 

In maart 1221 geeft Radulphus van Roden, met toestemming van rijn vrouw Bertha van 
zijn moeder Hildegardis en van zijn broeder Gerardus, aan de abdij van Sint-Andries de 
toelating de tienden van Houtave en van Nieuwmunster, die zijn leenmannen nog van hem in 
leen hielden, op te kopen (Bijlage XV). Uit de oorkonde blijkt dat Sylilla van Waverijn 
vooraf was geraadpleegd en haar toestemming had verleend. Er berust in het Rijksarchief te 
Brugge een oorkonde genummerd 7104 blauw uit februari 1221 waarbij ze de abdij van Sint
Andries bemachtigde al de tienden in Houtave en Nieuwmunster, die van haar in leen werden 
gehouden, op te kopen. 

De ridders van Roden hadden ook bezittingen in het land van Waas. Radulphus had een 
deel van de tienden van Beveren-waas door erfrecht verkregen. Het kan zijn dat zijn groot
moeder, Gertruide, tot het geslacht van de ridders van Beveren behoorde. 
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Hij was in elk geval verwant met de ridder Diederik van Beveren, de burggraaf van Diksmui
de. In 1214 maakte Diederik van Beveren, reeds aanpraak op de tienden van de Bencebruch, 
een uitgestrekt broekland op 2 km. van de kerk van Snellegem gelegen(26). In 1224 stichte 
Diederik van Beveren, met toestemming van zijn vrouw lsabella van Wallers, de kapelanie 
van de Hoogmis in de Sint-Salvatorskerk te Brugge. Hij deed deze stichting met een deel van 
de tienden die hij te SneUegem bezat. Deze stichting werd nog hetzelfde jaar goedgekeurd 
door de gravin Johanna van Constantinopel en in 1226 door de Bisschop van Doomk (l7). 

Deze tienden waren de "tercia pars tocius decime de Snellengheem", 

De ridders van Roden hadden dus hun bezittingen in Beveren-Waas en de ridders van 
Beveren-Waas in SneUegem. 

In maart 1221 oorkondt Radulphus van Roden dat hij met toestemming van zijn vrouw 
Bertha, van zijn moeder Hildegardis en van zijn broeders Gerardus en Gerdobo, zijn tiend 
van Beveren-Waas, dat hij door erfrecht had verkregen, als gift geschonken heeft aan de abdij 
van Sint-Andries. Deze oorkonde is overgeschreven in een Vidimus van W., deken van de 
stad Brugge (Bijlage XVI). 

In maart 1221 oorkonden Diederik van Beveren en Radulphus van Roden dat zij goed
keuren dat Hend~ zoon van Geve, een tiend dat hij van hen in leen hield, voor een rente van 
30 schellingen heeft uitgewisseld met de abdij van Sint-Andries (Bijlage XVll). Deze Hen
drik woonde te Snenegem en was een leenman van Radulphus van Roden. Wellicht was hij 
er klerk van de Heren van Roden. Dit zou blijken uit de tekst op een klein lang strookje 
perkament geschreven waannede Radulphus deze Hendrik naar Sybilla van Waverijn zond, 
hem volmacht gevende om een nog hangende zaak tussen Radulphus en Sybilla te regelen 
(Bijlage XVIII). 

In december 1222 oorkondt Radulphus dat Wtllem, zoon van Bertilde van Zuienkerke, 
een zestiende deel van de tienden van Houtave, dat hij van hem in leen hield, voor 80 ponden 
aan de abdij van Sint-Andries heeft verpand (Bijlage XIX). 

In mei 1223 oorkondt W. abt van de abdij van Sint-Quinten-ten-Berge, dat hij op aan
vraag van Walter, abt van de abdij van Sint-Andries, de verkoop van de tienden van Snelle
gem aan gezegde abdij goedkeurt. Deze goedkeuring werd gevraagd omdat de abdij van Sint
Quinten-ten-Berge in het bezit was van het personaat van SneUegem (Bijlage XX). 

In 1228 oorkondt Bertha, vrouw van Radulphus van Roden, dat Walter Bighe en zijn 
broeder Jan een twaalfde deel van de tienden van Houtave en een vierde deel van de offeran
den van Houtave verkocht hebben aan het Sint-Janshospitaal te Brugge. De verkoop greep 
plaats met de goedkeuring van Radulphus, haar echtgenoot, en van zijn broeder Gerardus van 
Roden van Snellegem, van wie Walter en Jan Bigghe genoemde tienden en offeranden in leen 
hielden (Bijlage XXI). 

In april 1229 oorkondt Radulphus van Roden dat zijn broeder met zijn toestemming een 
tiend van Houthave, dat Gosuinus Banst van zijn broeder Gerardus van Roden in leen hield, 
geschonken heeft aan de Sint-Salvatorskerk te Brugge om er een kapelanie mede te stichten 
(Bijlage XXll). De stichting werd door Johanna van Constantinopel goedgekeurd. 
Deze oorkonde is een van de oorkonden door de gravin uitgevaardigd die aan de speurzin 
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van Or. Theo LuykJC is ontsnapt (Bijlage XXIII). 
De laatste oorkonde van Radulphus van Roden die wij in het Rijksarchief te Brugge 

hebben gevonden werd uitgevaardigd in het jaar 1236. Door deze oorkonde werd vrijheid 
van dienstbaarheid verleend aan de vrouw Ennergardis, dochter van Lismodis van Gistel, en 
aan al haar nakomelingen. Deze oorkonde is om twee redenen van groot belang. Ze 
bevestigt vooreerst de mening die wij boven hebben uitgebrukt dat Radulphus kort na 1236 is 
overleden. De laatste oorkonde van hem uit de reeks die wij boven lieten verschijnen was 
immers uit 1235. Er is echter nog een tweede reden die het belang van deze oorkonde doet 
uitkomen. Wij vernemen er irrimers in dat Ennergardis dienstbaarheid verschuldigd was aan 
de neef van Radulphus, Gerardus van Barlegh~ zoon van Gerardus van Roden van 
SnellegeI"I\ de broeder van Radulphus. Uit de oorkonde blijkt dat de vader van Gerardus van 
Barleghem toen reeds overleden was en dat deze laatste nog een kind was, dat de jaren van 
verstand niet had bereikt. Wij wijzen er nog op dat dezelfde Emergardis ook dienstbaarheid 
verschuldigd was aan ridder Boudewijn van Beveren, en deze haar van alle dienstbaarheid 
ontsloeg. Hieruit blijkt nogmaals dat de ridders van Roden en deze van Beveren-Waas met 
elkander waren verwant. Boudewijn was de broeder van Diederik van Beveren, burggraaf 
van Diksmuide (Bijlage XXIV). Daar hij zoals zijn broeder nog andere rechten en bezittingen 
in Snellegem had, is het zo goed als zeker dat beide deze door erfrecht hadden verkregen (>8). 

Wij kunnen ook als zeker aannemen dat de vrijgemaakte vrouw Ennergardis, die een 
gehuwde vrouw met kinderen was, te Snellegem woonde. Haar moeder had echter gewoond 
of woonde in de moere te Gistel. 

GERARDUS VAN RODEN, BROEDER VAN RADULPHUS 

Gerardus woonde te Snellegem, op het ridderhof dat in de geschiedenis bekend staat als "Het 
Oosthof". Hij was gehuwd met Margareta van de Woestine, dochter van Filip van de 
Woestine en van N. uit Winnoksbergen. Na zijn legerdienst in Engeland kwam hij naar 
Snellegem terug en hij bleef er wonen tot aan zijn afsterven. Hij is de enige ridder van Roden 
die er vermeld staat in het obituarium. Veel oorkonden van hem zijn er, in verband met het 
Brugs Ambacht, niet te vinden. 

Op 21 december 1220 oorkondt hij dat hij de helft van de tienden van Snellegem, die hij 
van zjjn broeder Radulphus in leen had gekregen, verpand heeft aan de abdij van Sint-Andries 
bij Brugge (Bijlage XXV). 

Op 28 november 1224 verklaart hij dat Jan Bigge beloofd heeft dat deze de Bisschop van 

Doornik zal vergoeden voor de schade die hij en zijn vrienden aan de Bisschop hebben 

veroorzaakt in verband met de tienden van Vlissegem. De kerk van Vlissegem was in het 

bezit van de Bisschop. Jan Bigge, een leenman van Gerardus, woonde op een hofstede in de 

noordhoek van Houtave, die aldaar paalde aan Vlissegem. De grenslijn tussen beide 
parochies was nog niet vastgelegd. Aldus konden betwistingen ontstaan: het was niet 

duidelijk aan wie de tienden van enkele stukken grond, die aan de grenslijn lagen dienden te 
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worden betaald (Bijlage XXVI). 

In juli 1226 oorkonden Gerardus en zijn vrouw Margareta dat Heilawidis, weduwe van 
Willem, zoon van Bertildis, van Zuienkerke, een zestiende deel van de tienden van Houtave , 
dat hij van hen in leen hield, voor 150 ponden heeft verkocht aan Walter, abt van de abdij van 
Sint-Andries (Bijlage XXVTI). 

In april 1228 oorkonden Gerardus en zijn vrouw Margareta dat Gossuinus Banst en zijn 
broeders Willem en Diederik en zijn vrouw A~ Weitinus Hategoed en zijn vrouw Clemma, 

zuster van Gossuinus Banst, een zestiende deel van de tienden van Houtave aan hen hebben 
teruggegeven om er een kapelanij mede te stichten in de Sint-Salvatorskerk te Brugge 
(Bijlage XXVIII). 

In mei 1228 oorkondt Gerardus dat Walter Bighe en zijn broeder Jan een twaalfde deel 

van de tienden van Houtave en een vierde deel van de offeranden hebben verkocht aan het 
Sint-JanshopitaaI te Brugge (Bijlage XXIX). 

In september 1228 oorkonden Gerardus en zijn vrouw Margereta dat Weitinus, zoon van 
Godildis, een rente heeft verkocht aan het Sint-Janshospitaal te Brugge (Bijlage XXX). 

Waarschijnlijk was deze oorkonde de laatste die Gerardus van Roden heeft uitgevaar
digd. Hij is overleden na september 1228 en vóór de eerste zondag van de vasten van 1236 

(zie Bijlage XXV), en niet in 1246 zoals wij in 1951 in een bijdrage over Jacob van Maerlant, 

ons steunend op een oorkonde uit dit jaar, in het "Genootschap voor Geschiedenis" (Société 

d'Érnulation) Brugge hebben geschreven. 

Het jaargetijde in het obituarium van Snellegem ingeschreven en waarvan de last gelegd 

werd op het huis binnen het atrium gelegen waarin Jacob de Coster woonde, was zonder 

twijfel een jaargetijde dat diende te worden gecelebreerd voor Gerardus van Roden en 

Margareta van de Woestine. Gerardus is vroeger overleden dan voorheen werd gedacht. 

Daardoor valt de nieuwe stelling in het van Maerlantprobleem niet. Er kon immers elk jaar in 

de parochiekerk van Snellegern op de sterfdag van Gerardus van Roden een H. Mis worden 
opgedragen of een jaargetijde worden gecelebreerd, maar dit kon niet voor hem en zijn 

vrouw die nog in leven was. Het jaargetijde voor de ridder Gerardus en voor Margareta 
werd slechts na haar afsterven gedaan en werd dan ook slechts na haar dood in het jaargetij

denboek ingeschreven. Op het ogenblik van de stichting van het jaargetijde of bij het 

inschrijven in het obituarium woonde Jacob de Coster binnen het atrium van de kerk van 

Snellegem. 
Wy eindigen hier dit overzicht van de oorkonden die Gerarchls van Roden, de oudere, en 

zijn twee wnen Radulphus en Gerardus uitgaven Plaatsgebrek belet ons deze studie nog 

verder uit te breiden Voor het van Maerlantprobleem is eigenlijK slechts nu het sparmend 
ogenblik aangebroken. Gerardus van Rod~ gehuwd met Catharina van Cysoing, en 
Gerardus, gehuwd met Beatrix van Assebr~ waren tijdgenoten van Jacob van Maerlant. 

Ook over de kleinzoon van Radu1plus, Gernrdus van Roden, geJmvd rre MabeJie van Wmti, 
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t.t.z. van Scheldewindeke, waarvan M. Gastout schrijft dat hij , met zijn bezittingen over zee, 

de belangrijkste onder de Heren van Roden schijnt te zijn geweest, is er meer te zeggen. 

Voor het van Maerlantprobleem is de afstamming van Gerardus van Roden van 
Snellegem, die betrekkelijk vroeg overleed, van nog groter belang. Hij had twee kinderen: 
Margareta en Gerardus. In 1232 was Margareta reeds gehuwd met de ridder Willem van 
Maldegem. Haar broeder Gerardus, die later als Gerardus van Barlegem zou optreden, was 
in 1236 nog een kind. Het is te vermoeden dat Wtllem van Maldegem als voogd optrad van 
dit kind. Dit zou de reden zijn waarom Weitkinus de Coster van Houtave, een leenman van 
de ridder van Snelleget1\ zich tot hem richtte om het verbreken van een leenverband te 
bekomen: de jonge Gerardus van Barlegem was toen nog te jong om dit leenverband te 
breken. 

Als er een tweede" Album Jos. De Smet" verschijnt, zullen wij een plaatsje bepreken en 
deze studie over de ridders van Roden verder uitwerken. 
E .H. 1. NOTERDAEME 

(Album Jos. De Smet - West-Vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde - MCMLXIV) 

BIJLAGEN 

Wij laten hier nu de belangrijkste oorkonden, die wij hebben vermeld, verschijnen. Enkele 
nemen wij geheel op. Van andere zullen wij, om plaats te winnen, slechts de belangrijkste 
gegevens mededelen. Ik ben ervan overtuigd dat deze oorkonden in menig opzicht niet 
zonder belang zijn, bv. voor de studie der riddergeslachten in Vlaanderen in de eerste helft 
van de dertiende eeuwen ook wel voor deze der toponymie. In meer dan een geval kunnen 
vergissingen in het woordenboek der toponymie van K. De Flou worden rechtgezet. Deze 
geleerde schrijft bv. bij het woord : Hoenberga, een niet meer bekende heerlijkheid, misschien 
te Snellegem. Te Snellegem heeft nooit zulke heerlijkheid bestaan ; zij is te zoeken in het land 
van Aalst. Dezelfde geleerde geeft Hofstaden als een oudere vonn van Hoogstade in West
Vlaanderen en vetWijst naar een oorkonde, waaruit duidelijke blijkt dat elders moet worden 
gezocht. De ridders die voor en na de ridder van Hofstaden optreden zijn allen uit het land 
van Aalst. In menig ander opzicht zullen de voornaamste gegevens van deze oorkonden 
worden geraadpleegd. 
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Bijlage I - 1215. 30 april 

111 110mine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Gerardus, mi/es, domilnls de Roden, 
Hildegardis, IIxor mea, Radulfus, mi/es, ./i/hIS, noster notum .facimus universis presentem 
JXlgincun inspectllris, quod Waltenls et Johannes, .fi/ii Wa/teri Bigges de HOlltawe, de /lOstro 
assensu et licentia, vicesimam {{I/artam partem decime quam de me praedictus Waltenls 
./i/ius Bigges, lelnlit, abhati et co/wen/ui beati A/wee pro quinquaginta libris jlandrensis 
mOllete tytu/o pignoris obligavenlllt, ea conditione quod infra qllatuor anJ10S dictam 
decimam eisdem redimere non licebit. Anno vero quarto transacto, semper de anno in 
ClJvnlm in /ill/ldinis bnlgensibus et non alias, redimendi eam /ieelltiam optinebunt. De hae 
autem parte decime so/vi/ur ClIl1nJatim Episcopo Tomacensi dimidia virtala avene. 
Preccwentes igitur ne in postenun super hoc pacto contingat calumpniam suboriri, litteris 
decrevimus mandari et sigillonlm nostron/m cum omnibus eonlm ([ui interfuerunt cartam 
hanc ml0limine roborari. S. Gerardi, mi/itis, ft/ii mei - S Gozuini de Wendeca - S Heirrrici, 
.ft/ii Geven - L\: Wa/teri et ~Johallllis, filionnn Wa/teri Bigges de Houtawe. Actum pub/ice 
primo apud "wlctum Andream in domo Abbatis. Deinde sol/empniter innovatum apud 
Sneldel1ghem in donlo mea presentibus istis : Egidio, mi/ite de H~nberga - Gerardo et 
7hecxiorico, .fraJribus ejus - Willelmo, .ft/io Boidini de Sneldenghem - Woitini de Hidevekb -
Reinardo, .filio Wa/bern - Verdeboudo, .ft/io Wa/kirs - Basi/io de Haga. 

Anllo Domini MoC;CoXV: pridie Ka/endas Maii. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. Rijksarchief Brugge (R. A. Br.). -
Oorkonde nr. 7361 blauwe nummers. Vroeger drie zegels in licht bruin was, hangend aan 
dubbel staart. De eerste zegel is gedeeltelijk geschonden: gehelmd en geharnast ridder op 
rennend paard, met zwaard in de rechterhand en schild op de borst in linkerhand. Randschrift 
: ,,)igillum Gerardi de ... Geen rugzegel. 
De tweede zegel die bewaard bleef Zelfde voorstelling als de voorgaande, met randschrift: 
Sigilum Radulfi de Rodes. Kleine rugzegel: een hart met drie vogel~es boven het hart en 
randschrift: Secretum meum miehi. 

Walter Bigge woonde waarschijnlijk op het "Middelhof", een hofstede die lag in het 
westen van de noordhoek van Houtave en paalde aan Vlissegem. De hofstede was waar
schijnlijk toen reeds in het bezit van de abdij van Sint-Andries. Een klein gedeelte van het 
land van de hofstede lag op de grenslijn van Vlissegem. De Bisschop van Doornik maakte, 
daar hij in het bezit was van de kerk van Vlissegem, aanpraak op de tienden van de betwiste 
grond. Een viertal (virtala) haver, t.t.z. een vierde van een hoed, diende hem te worden 
gegeven. Een hoed was een oude maat en stond gelijk met de inhoud van 172 liters. Veel 
stukken grond, waarvoor zulk een hoeveelheid graan moest worden geleverd, kregen "Hoed" 
als toponiem. Wanneer de grond pastorij grond was, werd deze "Pastoorshoed" genaamd. 

Wendeca is Scheldewindeke. Hend~ zoon van Geve, komt later in de oorkonden nog 
terug. Hij woonde te Snellegem en was een leenman van de ridders van Roden (zie Bijlage 
XVII en XVIII). Hoenberga: dezelfde ridder verschijnt in Bijlage VIII als Egidius de 
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Honeberga. In de liber Traditionum is er op blz. 138 reeds sprake van : census de Hillegem : 
J~Kgeric de Homherga. 

\\lillem, zoon van Boidin van Snellegem : Biodin was klerk van Snellegem. In het 
Cartularium A van de abdij van Eeckhout is in mei 1236 sprake van : Sygerus et Johannes et 
Gerbodo, filii Gerbodonis, filii Balduini clerici de Snellegheem, en in dezelfde akt : Wille/mus 
el .Johannes, .filii Ba/duini clerici de Snelleg. - en op folio 115 verso in een akt van juni 1225 

werd Margareta relicta Balduini clerici de Snelleghem vermeld. Zie ook Bijlage VIll. Weit in 
van Hidevelde : in de noordhoek van Snellegem lag er een jegenode die deze naam had 
gekregen. In 1513 werd in het register van de Wateringen van Blankenberge geschreven. 
Tot Yvelde en Ydeveldeweg. 

Basilius de Haga. K. De Flou verwijst ten onrechte naar Oudenburg. Later schreef men 
Quaethaghe (anno 1560), en in 1699: in eenjeghenote ghenaempt (Juathago ofte /eempit
ten. De toponiem leeft nu nog voort te Snellegem als Kwetshage. Deze lage, drassige 
jegenode lag in de noordhoek van Snelleg~ nabij de Yperlee. 

Bijlage 11 - 1215, juni 

~go Willelmus, divina miseratione Bnlgensis prepositus et Flandrie cancel/arius, et 
Joseph, sancti lJonatiani decalllls ... 

Testes: A/ardus, /)rior sancti Andree - Johanes de Wasia, monachus ejusdem ecclesie -
Hugo et Weitin, .tra/res predic/i U'illelmi - Moyses, filius Walteri, ./ilii Lismod - Gosis, ft/ius 
Immen - Willelnlus, filius Losken. 

Aetum il1 domo Brugellsis prepositi Anno gratie MCCxv, mense junio. 

Oorsponkelijk op perkament. Onuitgegeven. R A. Br., nr. 7362 blauw. Voorzien van 
twee zegels hangend aan dubbel staart. Slechts de helft van de zegel van de deken van Sint
Donaas is bewaard gebleven. 

Bijlage 111 - 1215, november 

/n nomine Patris et filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego Gerardus, mi/es, domimls de 
Roden, notum facio universis presentem paginam inspecturis quod Riquardus Ba/ca de 
Houtmve, de assensu et licentia tam mea quam ixoris mee et filiornm meonon, duodecimam 
partem decime de HOlltawe quam de me in .feodum te/mit, abbati et conventui Sancti Andree 
pro eenturn libris jlandresis monete tytulo pignoris ob/igavit, ea cinditione quod infra 
quatllor annos dictam decimam eidem redimere non licebit. Anno verG quarto trallsacto: 
semper de anno in an/nlm in purificatione beate Marie et non alias, redimendi ipsam 
/icentiam obtinebit. De hac autum parte decime predicte so/vitur anrmatim Episcopo 
Tonlacellsi U/la virta/a avelle. Precavens ergo ne in postenlm super hoc pacto contingat 
caJumpniam suboriri, /itteris decrevi malldari et sigi//i mei cum omnibus eorom qui interjue-
nlnl cartam hanc mllnimine roborari. 
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'-\~. RadII/ti, mi/itis, ji/ii mei - S'. Gerbodi, mi/itis de A/st - S. Egidii, mi/itis de Hoenberga - S. 
C;o=1IÎ11i de ij/el1deca - S. Giselilnes Balkes - S. Hel1rici, ft/ij Gevel1. 

Actum pub/iee apud SIleideflghem ill domo meao 
A,111() domil1i MO(~C()XJ. 0, mel1 .. \f! No vembri. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven R. A. Br., nr. 7360 blauwe nummers. Een 
groot zegel in lichtbruin \-vas, hangend aan dubbel staart. Gehehnd en geharnast ridder, zoals 
in oorkonde nr. I. Randschrift : Sigillum Gerardi de Roden. Op de rugzegel : in het midden 
een hart en randschrift : et de Melne. .. 

Rijkaard Balke bewerkte waarschijnlijk ook land, zoals Walter Bigge, in het grensgebied 
Houtave-Vlissegem. Er lagen daar inderdaad twee stukken land, waarvan het niet was 
uitgemaakt in welke parochie re terecht te wijzen waren : ze droegen de naam van Coleswef 
(Coleswerf?) en Wunnamed. De tienden ervan werden tot in 1242 betwist tussen de Bisschop 
van Doornik en de Abt van Sint-Andries. In 1242 werd het geschil tussen Bisschop en Abt 
bijgelegd. (Zie Cartularium van Sint-Andries uit de eerste helft van de 17de eeuw. R A Br., 
Découvertes, 250, I, folio 99 recto, en Bijlage XXVL.) 

Bijlage IV - 1216, april 

In IlomÏllo Patris et ,ft/ii et Spiritus Sallcti. Ege Gerardus, mi/es, domilnls de Roden, et 
Hildegardis IlXor mea, Ilotum jieri voJumus presentem pagirul1ll irlSpecturist quod Gosuinus 
de ~ .rersllara, de llostro assellsu el licel1tia, octavam partem decime de Houthawe, quam de 
110bis illfeodllm te/luit, vel1erabili viro Waltero, Dei gratia abbati, et C011Vel1tui B. Andree 
/Jro celltum 11011agi/lta libris jla/ldrelzsis mO/lele vene/idit, et eam sicut deb'uit, 110bis resiglla-
vit; Nos vero cOllSilio pnldel1tium virornm ece/esie uti/itati providentes, pro salule aJlima

rum Ilostrarnm et aJltecessonlm nostronlm eaJuiem decimam Reverendo Patri GosslIillO 
TorIJ. Episcopo resigllCllltes, salvo lil omllÎbus perSOllatus nostri jure, per ma/rum ipsius 
predicto ahbati et COI1vel1tui libere et absolute COl1tuJimus ill perpehnJm pacifice possiden
dam. Ne igitlff il1 j}()stennn super hae vel1ditiol1e cilltil1gat calumponiam suboriri, litteris 

decrevimus maJ1lko7 et sigillonnn Ilostronnn Cllm 110minibus eornm qui interfuenolt cartam 
halle mlolimille roborari. S. Egidii Berthoud - S. Walteri ... ejus, militum de Pithem - S. 
Benlardi Rzifi - 5~ Heillriei, .ftlii Gevel1 - S . ... de ... dellghem [SrJeJdel1ghem] - S Chnstiarri, 
.ft/ii Reilifridi de Novo Templo - S. Giselini fuJca - S. RaJrbllfi de Havertlml - S. Obeltrli cl! 

Mella - L.). Hugo/lis de Atrebato. 
Actum pub/iee apud Me/la. AllIlO domini MoCCoXVIo meIlSe aprili. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br. , nr.7363, blauwe nummers. 
Vroeger voorzien van twee zegels, hangend aan dubbel staart . De eerste zegel, in lichtbruin 
was, is bewaard gebleven. Het randschrift is niet leesbaar. 

Boudewijn van Grammene, kamerheer van V1aander~ was gehuwd met Catharina van 
Belle. 
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Zij was de oudste van de twee dochters van Geeraard van Belle, burggraaf van Oudenburg 
en van Virginie van Eine, erfgename van de heerlijkheid van Oudenburg. Na het afsterven 
van Boudewijn van Grammene trad Catharina in het huwelijk met Egidius (Gilles) Berthout, 
Heer van Berlaar. 

Door Novum Templum werd Nieuwmunster bedoeld, een parochie die paalde aan 
Houtave. 

Havertuin is een plaatsnaam te Melle. 

Bijlage V - 1217, april 

Ego Gerardus miles, domimJs de Roden, et Hildegardis uxor mea ... 

De getuigen waren: S. Gerardi, militis, .ftlii mei - S. Godejridi de Hoesdin - S. Wilgelmi, 

capella]]i de Mella - S. Willelmi Vos - S . . /ohannis de Gant - S. Gossuini, militis, de Versruua 

- S. Ruhin, militis, de Ettelgem - S. Woitin Bigs - S. Ba/duini de Wa/la - S. Heinrici, fi/ii 
Geven - S. (;isel/in; Balsa. 

~4ctum publice apud Mella. Anno Domini MoXXoXVIIo, mense Apri/i. Anno primo 

Honorii pape. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7365, blauwe nummers. 
Vroeger voorzien van twee zegels hangend aan een dubbel staart. De eerste zegel is goed 
bewaard gebleven: gehelmd en geharnast ridder, zoals bove~ met randschrift : Sigillum 
Gerardi de Roden. Rugzegel : in het midden een hart, en daarboven drie vogeltjes en als 
randschrift : et de Melne. Zegel in groen was. 

Bijlage VI - 1220, 18 juni 

Ego, Rfadulfusj, mi/es de Rodes ... 

Hec autum obligatio ,facta .fuit preselllibus venerabilibus Vlns, scilicet Radulpho, 

Tornacensis ecclesie et jlandrellsi Archidiachono - Ing. Abbate Sancti Nicholqj de pratis 

juxta tornaCllm - .Jacobo quondam abbate ejusdem loci - Conone, abbate de Eechout in 

Bn/gis. 

Actum Anno domini MoCCo vicesimo, Mense Junio, leria V ante nativitatem beati 

Johannis Baptiste. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 4527, blauwe nummers. Zegels 
(twee) verdwenen. 
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Bijlage VII - 1220, 22 juni 

1fa/lerlls divil1a miseratiolle Episcopus TOnlaCel1sis, Oml1ibus Xristi fidelibus presentes 
lil/era,' illspectllris il1 domillo sa/utem. lJlliversitati vestre 1lotum facimus quod Radulphus, 
domilllls de Rodes, mi/es ill preselItia 110stra COIlstitlltllS, vel1ditiol1es quas GoSSUil'lUS, miles 
de fersl1aTG, Richebaldus de Hotawe, fecenoll eccJesie ... Çm,cti Alwee, dOllafiones quas ipse 
Radu//J}rlls et Wille/mus, ~filius Berthi/dis, .fecernnt dicte ecclesie de assellSU bone memorie 
(Jerardi de Rodes patris sui et Hildegardis, matris sue, belligne et amieabi/iter creantavit. 

Nos all/um dietas vadiatiol1es et verJliitiones, sicut juste et rationabiJtter facte juerul1t, 
ratafi habelltes, eas sigilli 110stri patrocillio duximus confirmandas, nominibus eorum qui 
creal1tatiol1i illterfuenll1t iliferius a11110tatiS. Sigtnnn Radulphi TonJacerlSis ecclesie 
f1alldrellsis Archidiacolnls; IngheJ, abbatis sancti Nicho/ai de pratis; Jacobi, quondam 
abbatis ejusdem loci; COI101lis, abbatis de Eech011t il1 Brogis; Sigeri, viconiensi can011ÎCÎ. 

Actum TonlGci. anno dom;lli milJesimo ducel1tesimo vicesimo, me1lSe Junio, secunda 
.teria allte .festurn beati Johal111is Baptiste. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7374, blauwe nummers. 
Zegel verdwenen. 

Bijlage VIII - 1220, juli 

RfadulphusJ, domil1l1s de Rode, et BferthaJ. uxor ejus universis presentem kartu/am 
il1spectllris jl1 perpetulim. Cum certiora sunt que genJl1tur si litterarum testimonio confirao 

mel1tur, 1I11iversitati vestre presenti scripto declaramus quod 110stra licentia venerabiles 
ahba\' et convelltlls sa/lcti Andree juxta Brugis a GOSUill0, mi/ite de Versnara, ex COllSensu 
1IXoris SlIe, qllicqllid ad ipSlI1n de OblatiOl1ibus et de milnltis decimis ecc/esie de Houtawa 
pertÏ11ere dill0scebatur, sibi venditiol1e /egitima appropriavern111. Ne autum super hac 
vel1ditiolle a supervel1turis C011tillgat calumpl1iam suboriri, presentem kartu/am, cum 
11Omi11iblls eonl111 qui Ïllterfuenmt, sigi/lonlm 11ostrornm mUIlimil1e chlXimlls confirmandanI. 
... Ç. Riquardi de Strateil - S. Wa/ten de Wostwinkala - S. Franconis de Morkerka - S. Danielis 

de Weda - S. Egidii de H orJeberga - S. Barsel de VotenbnJgga, militum - S. Heinrici, fi /ij 
Ghevel1 - S W~jti1?j Bigs - S. Willemi, f Biodini clerjcj. 

AChlm publice apud S. Alldream. A /VlO domilli MoC.CoXXo meIlSe j u/io. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7379, blauwe nummers. 
Vroeger voorzien van twee zegels, hangend aan dubbel perkamenten staart. De zegel van 

Radulphus is bewaard gebleven. Groot zegel, gehelmd en geharnast ridder, met rugzegel. 
Zegel in bruin was. 

De eerste getuige, Rijkaard van Straten, was gehuwd met Adelisa van Varsenare, dochter 
van Gossuinus van Varsenare, en erfgename van Varsenare. 
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V otenbrugga of Votinbrugga is een onbekende plaatsnaam. In de volgende oorkonde 
verschij nt de ridder als Barsel van Votenbrucga. Karel De Flou schrijft in zijn groot 
woordenboek voor Toponymie: Votenbrucga: een onbekende heerlijkheid. Ook Westwinka
la is niet terecht te wijzen. K. De Flou venneld slechts Westwinckele uit 1351 met een 
vraagteken (?). Weda-Weede, een heerlijkheid in het land van Aalst. Morkerka is Moerkerke 
bij Brugge. 

Bijlage IX - 1220, juli 

Ego Radu!fus, mi/es, dominus de Roden ... 
Getuigen: S. Gossuini de Windeca - S. Danie/is de Weda - S. Egidii de Honeberga - S. 

Barse/ de ~Totel1bnlcga - S Noit de Risinga - S. Henrici, ft/ij Geven - S. Willelmj, ft/ij 
Ba/dl/ini clerici - S. Boidekill, ftlij Jordan - S. Woitin, ftlij Anlin Trens - S. Balduini de 
Walla - S. Woitin Bicga. 

Ac/um Bnlgis in claustro S. Donatiani, anno domini MoCCoXXo mense Julio. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7371, blauwe nummers. 
Voorzien van twee zegels in bruin was, hangend aan dubbel perkamenten staart. Groot 
ruiterzegel met randschrift : Signum Radulfi. .. Geen rugzegel. Kleine zegel van zijn vrouw 
met randschrift: Sigillum Bene de Melna. Geen rugzegel. 

Risinga is een heerlijkheid te Maldegem. 

Bijlage X - 1220, 21 december 

Ego, Radulphus, domilnJs de Roden, omnibus presentes litteras inspecturis in perpetuum. 
Quia bonum est Iitteris commendare que in postenJm convenit reminisci, universitati vestre 
presenti scripto intimamus quod, cum dimidietatem decime de Snelleghem a comite fland

rensi tenebam in feodum, quicquid iuris in ipsa habebam, ad opus Gerardi, fratris mei, 
Hildegarde matre mea , et uxore mea Berta assellsum prebentibus et dictam decimam 
mecum effesticantibus, resigllavi, ea cOllditione quod ipsam decimam de me in jeodum 
possidebit. Huic donationi illterfuerunt homines mei et quidam alti, videlicet Egidius de 
Honeberga - Gosuimls de Hofstaden, milites - Heinricus Waia - Gerardus, monachus 
d'Aldenburg - Iohannes, monachus Sancti Andree - Nicho/aus, capella/ms meus. 

Actunl in domo nreG apud Me/Ia. An1lo domini millesimo ducentesimo vicesimo, demo 
kalendas Ja/luarij. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7006, blauwe nummers. 
Vroeger voorzien van drie zegels hangend aan dubbel perkamenten staart. De zegels van 
Hildegardis en van Bertha, in lichtbruin was, zijn bewaard gebleven. 

K. De Flou venneldt ten onrechte Hofstaden als een oudere vorm van Hoogstade, een 
gemeente in het arrondissement Veume. 
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Hij vernrijst naar de oorkonde nr. 7006. (Zie Deel 6, blz. 494.) 

Snellegem was een oud grafelijk domein. De ridders van Roden hielden de tienden etVan 
nog rechtstreeks in leen van de graaf 

Bijlage XI - 1220, 21 december 

Ego C;erardus,mi/es de Roden ... 
C;etuigen : S. Egidii de Honeherga - S. Gosuini de Holstaden, mi/itum - Gerardus, 

monachus d'A/denburg - Johannes, monacJrus Sancti Andree - Nicholaus, cape/Janus de 

Me/Ia - Henricus Waia - Wa/tenls, fi/hls Heinrici de Me//a - Heinricus, fi/ius Geven - et 
Wilhelmus, ftlius Berthildis. 

Actum in domo jratris mei apud Me//a. Anno domini millesimo ducentesimo vicemo, 
decimo kalendas Jamlarii. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7013, blauwe nummers. De 
zegels zijn verdwenen. De oorkonde is in zeer slechte staat. 

Bijlage XII - 1220, 21 december 

Ego l~adulphus, mi/es, domirms de Roden ... 
Getuigen : S. Aegidii de Honeberga - S. Gosuini de Hofstaden, mi/itum - S. Gerardi, 

monachi de A/denborgh - S. Johal111is, monachi Sancti Andree et Nico/ai, cape//ani de Me//a 
- ~'. Henrici Waia - S. Wa/teri, .ft/ii Henrici de Mei/a - S. Henrici, filU Geven - S~ Wille/mi, 
.filii Bertildis. 

Actum in domo mea apud Me//a al1no domini mi/lesimo ducentesimo vigesimo, decimo 
kalendas Januarii. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7007 blauwe nummers. 
Cartularium van de abdij van Sint-Andries, Découvertes 250, I, folio 76 verso. 

Bijlage XIII - 1221, 27 januari 

R. A. Br., nr. 7002, blauwe nummrs. Oorkonde uitgegeven door Dr. Theo Luy~ Johanna 

van Constantinopel, 1946, blz. 546. 
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Bijlage XIV - 1221, januari 

Ego Radlil/Jhus de Roden notum .[acio omnibus hanc paginam inspecturis, quod ego de 
COI1SenSIi uxoris mee Bene et matris mee Hildegardis et.fratrom meornm Gerardi scilicet et 
C;erhode, decimam meam de Snellegem et sextamdecimam partem decime de Houtawe quas 

hereditar;o jure possideham viro venerabili Johanni, dei gratia abbati beati Andree et 
conventui predicte ecclesie, pro 'luadrillgentis libris jlandrellsis monete legitime vendidi et 
assignavi. Considerans ergo predicte decime de Snellegem libertatem a domina mea 
comitissa.flaJldrel1si de faci/i 11011 pos se nisi per concambium adipisci, quia eandem ab ea in 
.feodum te/mi, valorem predicte decime computavi et in valorem ejusdem, redditus viginti 
Iihrarum a predicta ecclesia cambiendo recepi, sicut in auctentico comitisse plenissime 
contilletllr. /nsuper de Hautawa et de Novo Temp/o personatus cum pertinentiis suis pro 
salilte anime mee et antecessonlm meonlm memorato abbati et ecc/esie in elemosinam 
contu/i perpetue possidendos. Utilitatem ergo predicte ecclesie bono ze/o modis omnibus 
l'Olens, cO/~silio pnldentium vironnn predictas decimas et personatum cum pertinentiis suis 
in ma/lil viri vellerabi/is W. Ton1llCensis episcopi resignavi ac demum prenominato Abbati et 
ecc/esie ad petitionem ipsius tradidi. Ne igitur in postenon super hac ~nditione, concambi
o, donatione sive assignatione calumpniam contingat suboriri, presentem JX1ginam sigili mei 
el uxoris mee B., nlatris mee H., et fratris mei G. appensione corrtuli roborari cum nomini
bus testium 'lui interfuemnt: S. aVlolCUli mei Philipi - S. Goswini, militis de Hofstaden - S. 
Goswini de Wentica, clerici. 

Actum apud Mella, anno domini millesimo ducelltesimo vigesimo, mense Jatluario. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7378, blauwe nummers. 

Vroeger voorzien van 5 zegels, hangend aan dubbel perkamenten staart. Slechts een deel van 

de zegel van Hildegardis is bewaard gebleven. 
De eerste getuige van Radulphus heet Phillipus. Hij is de oom van Radulphus. 

Bijlage XV - 1221, maart 

Ego Radulphus, domilnls de Rodes, l10tum facio omnibus presentem paginam inspecturis, 
quod de consensu uxoris mee Berte et matris mee Hildegardis et fratris mei Gerardi militis, 
intuitu divine remunerationis ecclesie beati Andree juxta Brugis concessi ut quascum'lue 
decimas contra homines meos infra parochias de Houthawa et de Navo Temp/o, sicut in 
aucthentico domine mee Sybi/ie de Waverin continetur, poterit aquirere, ratum habeo et 
approho, et in argumentum confirmationis, presentem paginam sigilli mei et uxoris mee, 
matris mee et fratris mei appensione fee; communiri. 

Datum apud Mella. Anno domini millesimo ducentesimo vigesimo, mense Martio. 

Oorspronkelijk op perkament. R. A. Br., nr. 7372, blauwe nummers. Onuitgegeven. 
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Vroeger voorzien van vier zegels. De laatste drie, in groen was, zijn gedeeltelijk bewaard 
gebleven. Een dezer, een ruiterzegel met randschrift: Sigillum Gerardi de Rodes. Geen 
rugzegel. 

Een afschrift van een Vidimus van deze oorkonde, afgeleverd door: Nos Gerardus abba5 
de Ech()l1l et J. Ecc/esie Sancti DOllatiolli in Brugis de cal lUS, et Wilhelmus, decanus 
Christiallitatis ill Brugis .. . in het reeds vermeld Cartularium van de abdij van Sint-Andries, 
folio 80 verso. 

Bijlage XVI- 1221, maart 

~go UI. decmnls Christial1itatis in Brugis Ilohlm facio omnibus presentes /itteras inspecturis 
quod lit/eras domil1i R De Rodell inspexi sub hac forma: Ego Radulphus, dominus de 
Rode 11, ()mllibus preselltem pagiflam il1Specturis ;11 perpetuum. llniversitati vestre notum 

facio quod de COlzsellSll llXoris mee Berthe et matris mee Hildegardis et fratnnn meorom 

Gerardi militis et Gerbodi clerici, pro sailite a11ime mee et antecessorum meonmz~ deciman 
meam de BeVenlQ quam hereditario jure de proprietate te"e /ibere possederam et siquid 
ealldem decimam processu temporis contigerit uugmentari, eccelesie beati Andree juxta 

Bn/gis Î11 jJerpetuam eJemOsirIG111 COllCessi possiderJdam. Ne igitur hujus elemosine concessi
o possit a/iqua rec/amatiollis ca/umpllia ilrfirmari, preselltem pagiruun sigi/lorum 11ostornm 
auctoritale dJlXimus roborcoJdam et llOmine testÎlnn qui huic dorlationi interfuennl1 subscribi 
.feci. ~\~. Gerardi, fratris mei - S. GoSWilli de Hofstade!1 - S. Roberti, presbyteri de 
Sllelleghem- ,-ç. Heillrici, ft/ii Gevel1 - S. GOSWilli de Overvelda - S. Johmlllis Bigge et fratris 
sui Walten. 

Oorspronkelijk op perkament. Uitgegeven in de Al100len VQ11 het Latui Vall Waas, 1953, 
blz. 150 - R.A. Br., nr. 7370, blauwe nummers. Geen zegels. Overvelda, een in West
Vlaanderen onbekende heerlijkheid. 

Bijlage xvn - 1221, maart 

[Jlliversis Xi ftdelibus preselltum paginam irlspecturis Theodoricus, castelialms de 
Dixmuda, Radulphus, domilnls de Rodes, salutem il1 sahltis datore. Universitati vestre 
nolum .facimus quod nos, ill1uitu divillÎ amoris, cOllcambium quod dilectus et fede/is floster 
Heinricus, ~filius Gevet fecit cOIlIra ecclesiam beati Alldree juxta Brngis de decima slia de 

Sllellegem quam de llobis il1 feodum teIlUit ad redditus triginta solidorom predicte ecclesie 
ratum habemus et approbamus et sigillonlm nostrorom appensiolle conftrmamus. 

Actum al1l10 domini milJesimo ducel1tesimo vicesimo, mer/se martio. 

Oorspronkelijk op perkament. Uitgegeven in de AnllG/el1 val1 LcouJ val1 Waas, zelfde 
bladzijde als boven R. A. Br., nr. 7003, blauwe nummers. Voorzien van twee zegels op dubbel 
perkamenten staart. Beide zegels, ruiterzegels in groen was. Randschrift van de eerste zegel: 
4.~igillllm ... op de rugzegel: + et caste//mli de Dixmuda. Tweede zegel: voor de tweederden 

verdwenen. Nog leesbaar: Rodes. 
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Bijlage XVIII - Niet gedateerd 

Omnibus presentum cartulam inspecturis R. De Roden salutem. Negotium meum 
promoveri volens presentium latori Heinrico, homini meo, ftlio Geve, causam quam habeo 
cum domina mea de Waverin commisi, ratum habens quicquid de predicta causa,fecerit vel 
dixerit. 

Oorspronkelijk op perkament. Uitgegeven in de Annalen van Land van Waas, blz. 151. 
R. A. Br., nr. 7021, blauwe nummers. Zegel van Radulphus - ruitertype, hangend aan dubbel 
perkamenten staart. Een kleine lange strook perkament, drie tot vier cm. lang en 29 cm. 
breed, Zeer opvallende oorkonde, waarbij Radulphus volmacht geeft aan een van zijn 
leenmannen of aan zijn klerk. 

Bijlage XIX - 1222, december 

Ego Radulphus, domimls de Roden ... 
Actum anno domini millesimo ducentesimo vicesimo secundo, apud Sanctum Andream, 

mellse decembri. 
Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7376, blauwe nummers. 

Geen getuigen. Voorzien van groot ruiterzegel in bruin was, hangend aan dubbel perkamen
ten staart. Randschrift: Sigillum Radu/fi de Rodes. Rugzegel: een hart en drie vogeltjes. 
Oorkonde: 15 cm. breed en 17 cm. lang. Zegel zeer goed bewaard. 

Bijlage XX - 1223, mei 

Universis Christi ftdelibus presens scriptum inspecturis W dei gratia abbas montis Sancti 
QlIintilli sallItem in salutis datore. Ulliversitati vestre Ilotum facimus quod nos concambium 
vel emptionem quam dilectus noster Walten.ts, Sancti Alldree juxta Brugis dictus abbas, fecit 
erga dominum Radu!fum mi/item de Roden de decima quam in personatu nostro de 
Snellegem esse dinoscitur ad petitionem predicti W. abbatis et divine remunerationis intuitu 
concedimus et approbamus. Ut autem hoc factum ratum et firmum permaneat, sigilli nostri 
appensione fecimus communiri. 

Datum anno Domini MoCCo vicesimo tercio, mense Maio. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7004, blauwe nummers. 
Zegel in wit was: abt met staf in de rechterhand en boek in de linkerhand. Randschrift: 
Sigillum abbatis Sancti ()uintini [de monJte. Zegel goed bewaard. 
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Het personaat van de kerk van Snellegem behoorde reeds sedert veel meer dan een eeuw 
toe aan de abdij van Sint-Quinten-ten-berge. De goedkeuring van de verkoop van zijn 
tienden door Radulphus van Roden aan de abdij van Sint-Andries ged~ op 21 januari 1221 
komt hier met een achterstand van meer dan twee jaren. Wij kunnen slechts gissen naar de 
reden die hiertoe aanleiding gaf. 

Een gelijkaardig geval deed zich een paar jaren later voor. In juni 1224 stichte Diederik 
van Bevere~ burggraaf van Diksmuide, met zijn tienden te Snelleg~ een kapelanij in de 

Sint-Salvatorskerk te Brugge. In mei 1226 had de abdij aan de Bisschop van Doornik nog 
het schriftelijk bewijs niet geleverd dat deze tienden aan lekenhanden onttrokken waren. De 

Bisschop had hiertoe aangedrongen bij de abdij, doch er kwam geen antwoord. Hij schreef 
een tweede maal en ook dan werd niet geantwoor<L zodat de Bisschop uiteindelij~ zonder 
antwoord te hebben ontvangen, de stichting van de kapelanij goedkeurde. .. de qua scripsi11tUS 
ahbati et COllvelltui de Monte SmlCti Quilltini jllXta Peronam, ut eam si vellent, de manu 
Jaica acqllirerellt, quia jus patrol1atus de Snelleghem speCIat ad ipsos, qui tamen ut eam 
acquirerel lt, ()peram 11011 ded en/11t, termillis post iteratam monitiollem elapsis.. . Arch. 
Bisdom Brugge, Cart. A. van de Sint-Salvatorsker~ folio 184 verso, en R. A. Br., zelfde 
Cart . - A 93, folio 239 verso. 

Bijlage XXI - 1228 

Ego Berta, lIxor Radulfi, militis de Roden ... 
Actum al 11 10 domilli MO(~(~oXXo octavo. 

Geen getuigen. Het oorspronkelijk stuk berust te Rijsel, Arch. Départ. B . 1506/495. Een 

afschrift op perkament berust in het archief van het Sint-Janshospitaal te Brugge, nr. 10. De 
oorkonde is overgedrukt in MIAREUS et FOPPEN S, Opera diplomatica, t. m, blz. 93 . 

Bijlage XXII - 1229, april 

Ego Radll/fus de Roden ... 
Actum Cl1UIO D()mi,li millesimo ducentesimo vicesimo octavo, meflSe aprili. 
R. A. Br ., Cartularium Sint-Salvatorsker~ A 93, folio 236 verso. Archief Bisdom 

Brugge, Cartularium Sint-Salvatorskerk, A 94, folio 187 verso. 

Bijlage XXIII - 1235, februari. 

Ego Johan/la, Flaluirie et HWlnonye comitissa, ul1iversis presel1tes litteris inspecturis in 
dom Î11o salutem. Cum GOSSUiflllS Banst et fratres ipsius Wille/mus et lheodoricus et Ada, 
lIxor ejus, Wieti/nls Hategol et C/emma, uxor ejus, soror dicti Goduil1i, sext am decimam 

partem decime tocius parochie de Houthawa quam sextamdecimam partem decime 
predictus Gosuilms et uxor ejus tenebant in feodum de Gerardo de Roden, milite, et quam 
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idem C;erardus tenebat in feodum de Radulpho de Roden, fratre suo, et quam idem 
RaduljJhus tenehal in fe(xJum de Sibilla, domina de Wavrin, resignavenillt in mww dicti 

Gerardi de Roden ... 
Actum anno domini milJesimo dl/centesimo trigesimo quarto, mense .febroario. 

R. A. Br., zelfde cartulariu~ folio 237 recto en Archief Bisdom Brugge, zelfde cartulari
u~ folio 187 verso. 

Bijlage XXIV - 1236, Zaterdag vóór Eerste zondag van de Vasten 

Ego Radulphus, domillus de Roden, omnibus prese11S scriptum inspecturis notum facio 

quod ego Emergardem, filiam Lismodis de Ghistel/a, et Iiberos eius et omnes de dictis 

Iiheris procreatos, et in postenlm procreandos, qllitos clamo ab omni seroitute, qua 

tenebal11ur dilecto nepoti meo Gerardo de Bar/eghem, folio quondam Gerardi de Roden, 
.fratris mei, pro viginti libris art. Ita quod si dietus Gerardus cum ad alJ110S diseretionis 

!JenJenerit quitationem dicte senlitutis ratam nOI1 haberet. Ego predictas viginti libras 

.Jacoho, .filio dicte Emergardis, vel heredibus suis intergraliter deberem restaurare. 

Actum aJlII0 domini millesimo,. ducentesimo, trigesimo quinto, Sabbatho ante Invocavit 

me. 

R. A Br., Décollvertes, 250, ll, Registrum terraru~ folio 215 recto. 

Onuitgegeven. 
Dezelfde vrijheid van dienstbaarheid werd verleend door de ridder Boudewijn van 

Beveren: Ego Bald de Bevera, notum facio uniuersis, quod Mergardis, ftlia Lismodis de 

Mora in parochia de Ghistella et liberi eius, et quidquid ab eis descenderit, a sernitute, qua 

mihi dudum tenehwlfur astricti, quitos dimitto, rmnquam ipsos calumniandos. Datum anno 
domini millesimo, ducentesimo, trigesimo tertio in octava Sancti Nicho/ai. R. A. Br., 
Découvertes, 11, Registrum terrarurn, folio 215 recto. 

Bijlage XXV - 1220, 21 d~ember 

Voor deze oorkonde, zie Bijlage XI. 

Bijlage XXVI - 1224, 28 november 

Voor deze oorkonde, zie Revue d'histoire et d'archéo/ogie, Deel 11, blz. 211. 
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Bijlage XXVII - 1226, juli 

E,g() Gerardus, mi/es de Rodel', el Margareta, uxor mea, notum fien volumus universis 
/JreSelltem cartam illspecturis quod Heilawidis, relicta Willelmi, filii Bemldis de ~'fuellkerca, 
de llostro assel1SlI el licel1tia, C011selltiellte qujdem et assellSUm prebellte Waltero clerico, 
.folio SilO, sextamdecimam partem decime de Houtawa quam de me in feodum telwit, 
Wallero abbati SmlCti Alldree juxta Bnlgis et ejusdem conveIltui pro celltum et quinquaginta 
libris.flaJldre/lSis mO/lete verJdidit et eam SiCilt debuit ill mamls nostras resignavit. Nos vero 
utilj/atj ecc/esie providelltes pro salute aJlimarom nostrarom ewuiem decimam viro 
vellerabili Radulpho, tonlaCerlSÎ et jlaJldrellSi archidiacollO, qui tWlc vices domini tonlaCell

sis gerebat, resigllavimlls et per mmnls ejusdem predicto abbati et convel1tui libere et 
absolute cOlllu/imus i/l perpelulnn possidendam. Ne igitur in posterum super hatJC venditio
nem cOlltillgat calumpl1iam suboriri, litteris decrevimus mandari et sigilJorum nostrorum 
Cllm I1Omil1ibus eonlm 'lui illtetfuennl1 cartam hatlC munimirle roborari. S. Walteri, decalli 

SmICti DolKItiaJli - S. Wallen de Sm1Cto Johcollle. S. Magistri Giselini - Robberti, presbyteri 
de Sllelleghem - Noid, militis de Risinga - Willelmi,filii Boidil1i clerici -Johatmis, jratris 
ejusdem - ~ïgiri, fi/ii Gerbodi - Weitin, filii Godi/d - Weitini, fi/ii Lamberti. Actum apud 
Scnlctum Andeam aJlIlO domilli millesimo ducel1tesimo vigesimo sexto merl~e ju/io. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. R. A. Br., nr. 7381. blauwe nummers. 
Vroeger voorzien van twee zegels, hangend aan dubbel perkamenten staart. De ruiterzegel 
van Gerardus is gedeeltelijk bewaard. Zegel in bruin was. Randschrift: Sigillum Gerardi de 
Rodes. 

Bijlage XXVIII - 1228, april 

Ego Gerardus, mi/es de Rodell, et Margareta, uxor mea, omnibus quibus presentes 
litteras videre cOlltillgerit, notum ,facimlis et testificamur quod Gosuinus Banst et jratres eius 
Wille/mus et lheodoricus et Ada uxor eius, Weitil1Us Hategot et Clemma, IlXor eius soror 
dicti GoSUilli, decimam jacentem in parochia de Houtawe, vide/ieet sextam decimam partem 
tocillS fXlrochie, quam GoSUirnlS Ranst et lIXor eius a 110bis in feodum tenelxolt, ipsi Weitinus 
Hategot et Clemma, lIXor eius, soror predicti GoSSUilli et fratres ipsius Gosuini prenOmillati, 
il1 malI US Ilostras mera vo/ulltale libere et absolute resignavernnt ad opus cuiusdam 
capelJmlie hl ecclesie saJlCfi Salvatoris i11 Brngis et omnino quicquid juris habebant penitus 
werpiavennlt coram hominibus nostris. Juravenmt etiam et fidem dedernnt omnes predicti 
quod l1ichil iuris in predicta decima deineeps elamabunt nee a/iquo modo super eadem 
decima dictam ecclesiam perturbalmnt et si quis sepedictam ecclesiam de prefata decima 
aliquo modo jl1quietaverit vel molestaverit omlle cOllSililnn et auxilium apponent sive dando 
de SilO qUatil1llS libere et absolute dictam possideat decimam ecclesia memorata. Ego etiam 
Gerardus scilicet, mi/es de Rodel I, decimam sepe memoratam ill maJws venerabi/is patris 
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flOS tri WaJleri tonlacensis ~piscopi dictam decimam et omne jus quod in ea habui contlili ad 
o/JUS ecclesie sepius memorate de COl1SenSli et assenSlI uxoris mee Margarete, predictis 
(;oslIil1o et .fratribus eius a~lltibus et coheredibus eills. Juravernllt Îllsuper qllod si quis 
dictam ecclesiam super dictam decimam gravaret aut mo/estaret sive dando de meo 
consilium el auxi/illm apponam jide/iter et fibenter quod dictam decimam dicta ecclesia 
quiete et pac!fice possidebit. Ut autum hec omnia firma permaneatl1 et inconcussa, 
presentem paginam et sigillorum 110strorum appensionibus roborari fecimus et muniri. 

Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo octavo mense aprili coram 
hominibus nostris: Riquardo Belard Sygero, ft/io A/berti, Weitino, ft/io Godeldis, ~oideki-
110, ./i/io Mabelie, Michaele, ji/io Walteri, Willelmo, ftlio Biodini, Hannino, fratre eius, 
Sigero, filio Hei/e, Weitino de Brie/e, et corcun a/iis scilicet magistro Lammekino, presbitero 
de Dixmude, Roberto, presbitero de Sne/legheem, Willelmo de Rughe et Daniele de Rosbai!;: 

Onuitgegeven. R. A. Br., Cartilarium Sint-Salvatorskerk te Brugge, A. 93, folio 236 
recto et verso. Archief van het Bisdom Brugge, dezelfde Cartularium., A. 94, folio 187. 
Voor de goedkeuring door Radulphus van Roden, zie Bijlage XXI. Pasen viel in 1229 op 15 
april. De oorkonde kan ook uit dit jaar te dateren zijn. 

Bijlage XXIX - 1228, mei 

Ego Gherardus de Roden, mi/es universis scriptum hoc inspecturis notum facio quod 
Walterus Bighe et Johannes, frater ejus in presentia mea constituti, duodecimam partem 
decime de Hotawe, ac quartam partem Ob/atiol1Um a/taris ejusdem loci ad eandem decimam 
pertinentem de consensu meo legitime vendiderunt fratribus Hospitalis Sancti Johalmis in 
Bnlgis, ac quum ipsi predicta de me tenebant in feodum, prefati Walteros et Johannes ac 
uxores eonlmdem 1lecnon et Weitin ft/ius sepedicti Walteri Bighe maior natu, in presentia 
homilnlm meonnn, ea in maJlU mea /egitime resignaverunt, guerpiventnt et effestucaverunt. 
Et hominibus meis sub fide quam michi tenebantur districte admonitis et sub fide iudicanti
bus quod ea legitime resigllaverant, ac quod nichil iuris habebant ulterius in eisdem, et quod 
inde meam plenariam possem facere voll/ntatem, scilicet hospitali prefaIO conferendo. Ego 
diuino intuito et ad preces Wa/teri Bighe et Johallis fratris sui ac uxorum eornmdem et 
aliorum proborum viron/m prefatam duodecimam partem decime et quartem partem 
oblatiol1um altaris de Houtawe cum appendiciis suis prefato hospitali ,-Çancti Johannis 
~fratribus in Bnlgis ab omni uinculo donationis at ab omni seruitio quod michi et antecesso
ribus meis so/ebat impendi liberas legitime contuli libere et absolute in perpetuum possidell
da5. Hec autem uenditio et collatio facta fuit in templo Sancti Donatiani, presentibus 
domino Petro et domino Wille/mo, presbyteris Sancte Marie in Brugis et domino Robberto, 
presbytero de Snelleghem et magistro Matheo, capellano hospitalis Sancti Johannis in 
Bnlgis et magistro Wa/tero Bnnnan, presentibus etiam decem homillibus meis, qllonun 
,uniln slul1lrc: cbmil1l1s NO)d de RisirJglr -Boid ck WaIJa - Sigerus, filius cbniJli Alherti 
- Weitin, ,ftlius Ghodilde - JohaJules, ftlius Boidilli clerici - Willelmus, frater eiusdem -
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Weilin, .filills Anloud5 - Boidekin.filius JordaJls - Miehae/, filius Wa/ter, custos. In cuius rei 
memoria presentes Iitteras seribi et sigilla frams mei domini Radu(fi de Roden et meo et 
IIxoris mee, .feei ad rolntr perpetuum comnnnliri. Ego similiter Radulfus domimls de Roden, 
predictam uenditiollem et co/lationem, quantum ad me et heredes meos pertinet, diuine 
retrihutionis intuilu approbo et presentium testimonio et sigilli mei appensione corroboro et 
cOllfirmo. 

Actum anl10 domini MoC.CoXXo octavo, mellse maio, sabbato post ascensionem. 

Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven . Archief Sint-Janshospitaal te Brugge, nr. 6 
(4-1 ). Voorzien van drie zegels, hangend aan dubbel perkamenten staart . Ruiterzegel in 
groen was met randschrift: sigillum Gerardi de Rodes. Tweede zegel: deze van Margareta, in 
groen was. De derde zegel: zegel van Radulphus - ruiterzegel met randschrift: sigillum 
Radulphi de Rodes - zegel in groen was. Rugzegel: in het midden een hart. 

Een Vidimus werd afgeleverd door de Bisschop van Doornik: W. Dei gratia Tomac 
Episc. ulliversis salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod Iitteras vire nobi/is 
Gerardi de Rodes inspeximus sub hac forma: - Volgt dan een afschrift van de oorkonde. 
Daarna: Nos ergo ... dictam venditionem de eonsensu abbatis et eonventus Sancti Andree 
juxta Brugis ill quonim persofJatus jacet decima... auetoritate pontificali in perpetuum 
confirmamus, salvo in omnibus jure nostro. 

Actum anno domini MoCCoXXo octavo,mellse aprili. 

Oorspronkelijk. Onuitgegeven. Archief Sint-Janshospitaal te Brugge, nr. 8, (4-1). 

Voorzien van een zegel in rood was. Zegel ongeschonden. 

In de Vidimus staat Sneldeghem voor Snell' en Houtawe voor Hotawe. 

Bijlage XXX - 1228, september 

~go Gerardlls de Rodes, mi/es, et Margareta, uxor SIIa, Notum faeimus presentibus et 
JUli/ris presentes littera5. inspeeturis qllod Woitinus, filius Godildis, vendidit fratribus domus 
hOSJ)italis beati Johallnis in Brogis 40 d annuatim so/vendos ad duos terminos sel. 20 d 
in.fra Natale domini et 20 d in natuitate beati Johannis baptiste et predietos denarios de 

consensli meo et uxoris mee Margarete assignavit fratribus predieti domlIs XII mensuras 
terre vide/ieet super fundum nos1rum et super te"am juxta ilium jacentem quas de me tenet 
in feodum. Si uero dietus Weitirms denarios ad terminos prenotatos non solverit, ego 
teneor, si requisitus fuero, ipsum W. inde pandare et predietis fratribus de denariis 
satisjareere. In cuius rei testimonium has litteras sigil/is nostris roboravimus. hiis testibus: 
Wille/mo f, Boid - Wietino de Bri/e - Sigero, fil Heile - Sacerdote de ~"fllell sei/. Robeto 
Herehrando ... famulo Radulphi, domini de Rodes et mu/tis a/iis. 

Actum anno domini MoCCoXXo octavo, mense sem tem bri. 
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Oorspronkelijk op perkament. Onuitgegeven. ,~rchief Sint-Janshospitaal te Brugge~ nr. 5 
(4-1). Vroeger voorzien van n\'ee zegels hangend aan dubbel perkamenten staart. Slechts 
een deel van de zegel in bruin was - ruiterzegel - van Gerardus van Roden is bewaard geble
ven. 

De laatste oorkonden zijn niet zonder belang. want ze zijn daaromtrent de oudste oorkon
den van het Sint-Janshospitaal te Brugge. In het licht van de gegevens die voorafgaan zunen 
ze beter ').1orden begrepen. 

Bronnen: 
1. B~1l8ge I Oorkonde in het Rijk~rchief te Bnlgge (RA.Br. )~ m. 7361. blauwe nummers. 
2. J. N~Rn~F.MF.. Het (losthofte Snellegern. in Handelingen voor Ge,t;ch;ed",i.~ en Oudheid/amde te Gent, 

1956. hlz. 49 en vle. 
'-

~ . Piot. (' artulaire de I 'ahhave d 'ft.èname. 1 R81 , hlz. 262. Oe oorkonde is niet f!edateerd. In het (' a rtlllarillm . '-

van de Si"f-Pielersabdij Ie Gent, uitgegeven door VaD Lokerea wordt in 1169 SigenL~ de Rothen op blz. 
44 venneld. Uit het l.iher Traditmllm. uitgegeven door Fayen. verschijnen in 117R als getuigen : {ler8fdus 
de Rothen. Wil1etmus. frAter ~us. Ind1en de7.e Wl11em een vierde 7000 "'AS van Y derus. dan was dele 
Willem reeds overleden toen ~in vader stierf en is de oorkonde waarvan sprake. waArin de dood vermeld 
wordt van Y derus. na 1178 te dateren. 

4. Piot. Carrulaire de I'abbave d'Eename , 1881. blz. 77 . 
5. A. VRn I -Okeren. Charte.~ et I)ocument.~ de /'ahhave de Saint-Pierre. 1 R6R. h17 .. 244. nr. 460. 
6. Piot. 8.\\' .. hlz. 262. Tle Potter en Hroeckaert vermelden reeds in Schelderode een Si~enls de Rothen in 

'-

1118. blz.5. 
7 . M . GA~TOln-. Héatrice de Rrahant. hlz. 1 R6 

8 De SMEDT. C'artulaire de I Jabbaye de Cambron . n. 2~ blz. 942. 
9. R A. Br .. oork. nr. 7370. blau\\·. 
10. R. A. Br .. oork. nr. 7378. blau\\' . 
11. G. DEPT. U.S ;nfluences rrançai.~e eT anglaise dans Ie compTé de Flandre au débuT du ){]]] 0 s iècle ~ 

h17 .. I R4: l-i,file de,'t chevaliers hanneret.~ de Flandre. 1204 .. 1212. Regime de Phllippe-Auguste. 

12 . L. Wamkoenig:-C1ELDHOF~ Histoire de Flandre~ 1836. deel II. blz. 92. 
1~. IlF. POTT"F.R en HroeckAert. Ge, .. chiedeni.~ der gemeenten der provincie van Oo.~t-V1aandnm. Mel/e. hl7..11 . 

14. SA..~'DERUS ~ Flandria IlIu.rrraTa~ 2de uitgave, Deel m. blz. 152. Voor de tekst van de oorkonde vaD 1228: 

15. 

16. 

17. 
1R. 

19. 

20. 

WAR~OF."G. I-'7andri!tche Staat.fi- und Recht.'tge.,chichte. m. 2de deel. hlz. 148. en Hi,t;to;re de la Flandre. 

blz. 455 . Zie DOg: L. VOET~ in Belgisch Tijd~chrift voor Phi/ologie en Ge,vchiedenis, 1949, Deel I en n. 
hlz 250. 
Zie noS!: Theo l,lMoe a. w .• hlz. 15K 

~ . 

R A. Br .. oork nr. 6677 bl. en 6689 bl. Zie Dr. Theo L'lJu."X. Johanna van Consfanfinopel, blz. 545 en 
546. 
Karel 1lF. FT.ou~ U/oordenhoek der Toportym;e~ neel I, hlz. R43 : RerJeghemsche. een Heer1ijkheid te 

Ise2hem. 
Chambre des Compfe., à Lille~ Inventaire ClOdefroy~ nr. 435. 
l.F.uRmA~. I R.~ Sire.~ de C..v.~oing er/ellr domaine/èndal. lR9K. hl7.. 89. 
LEURIDA.~ ~ a \\' .~ blz 89 en : Chambre des c-Ompfes à Lille, Inventaire C1Odefroy. nr. 543 . Een af~hrift van 
de oorkonde \\'aanlÎt blijl1 dat Ger8r<hl~ van Roden. zoon van RadlllphtL~. gehuwd wa~ met eenjookvrouw 
die Katherina heette: zie: V A."1 LoKEREN~ Cartulaire de /'abbaye de Sain,-Bavon~ m. 279. 22 ok1 1252. 
LElTRIDA .. N.8 \\' .. blz. 88-89. 

15 1 



21. WALTERS. Tahle Chronologique. Deel IV. blz. 440. 
22. VREDIUS. Genealogia comitul11 Flandriae. 1642. blz. 29. 
23. L. PH. C. VAN DEN BERGH, Oorkondenboek van Holland en Zeeland~ Deel I.. nr. 468. blz. 254: ItGerardus 

de Rode blijft borg voor Floris wegens dezelfde som" (zie nr. 467). 

24. Fr. VAN MEIRls. Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van ' '',iesland. deel 
I, blz. 260. 

25. J. N OTERDAEME .. Hel kerkplein te Snellegem in de de,tiende eeuw, in: Brogs O,llmeland, - Handelingen 

van de Heemkundige Kring ,Maurits Van CoppenoUe" .. Sint-Andries .. 1961- Ie jaargang nr. 4. 

26. J. NOTERD~ De Fuscus SooUegem. in Handelingen der AJaatschappi/ voor Geschiedenis en 

Oudheidkunde te Genl. 1957, blz. 85-86. 

27 J. NOTERD~ De Heren van Beveren-JVaas .. in ,Annalen van den Oudheidkundige Kring van hel Land 

van rVaas, 1953, blz. 152-1 53. De lezer zelf de tekst te verbeteren. Er \\'erden geen drlll..-proeven ter 

inzage gezonden. 
28. R. A. Br... Liber redditus S. Salvatoris : ,R edditus cape/lanie alle ",iS.fe quam fondavit u: de S'/ipula , 

quondlD1I curatus hujus ecclesie: in SnelJegh. /ercia pars tocius decime de Snelleghee111. ' 

. ~ ~ 

Het Oosthoj te SneLlegem 'L'oór de 'restauratie. 
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RIDDERS van RODEN en de WOLHANDEL 

Jacob van Maerlant heeft zich tussen 1266 en 1270 te Damme gevestigd. Dr. Jan Te 
\\:Tinkel acht het waarschijnlijk dat de dichter in 1266 of 1267 Maerlant voor Damme heeft 
verlaten (1 >. 

Dr. 1. Van Mierlo dacht dat de dichter tussen 1266 en 1271 naar Vlaanderen terugkeerde, 
eerder omstreeks 1266 dan later (2). Welk Maerlant hij voor Damme verliet, het Brugse 
Maerlant of Maerlant bij Den Briel, heeft nu voor het ogenblik geen belang. 

Staat het jaartal waarop Jacob van Maerlant zich te Damme vestigde nagenoeg vast, 
hetzelfde kan niet worden gezegd voor wat betreft de reden waarom hij Maerlant verliet en 
een verblijfplaats heeft gekozen te Damme. Dr. 1. Te Wmkel schrijft: De reden van zijn 
verhuizing weten wij niet(3). 
Ook Dr. J. Van Mierlo tastte in het duistere en schreef : "Om even onbekende redenen als 
waarom hij naar Voorne is vertrokken is Van Maerlant naar Vlaanderen teruggekeerd. Niets 
in zijn werk laat ons toe ook maar een waarschijnlijke gissing te wagen. Het kan eenvoudig 
zijn, dat Jacob door zijn eerste werken roem had verworven en dat zijn vaderland hem nu 
aantrok. Werd hem misschien de eervolle betrekking van schepenklerk te Damme aangebo
den? Van Maerlant kan erop zijn ingegaaI\ zodat hij zich te Damme zou zijn komen vestigen, 
zonder daarom de goede betrekkingen met zijn vorige beschenners te verbreken. Was zijn 
positie ook zoveel zelfstandiger en onafhan-kelijker geworden dat hij het zonder hun steun 
voortaan kon doen? Of was het eenvoudig om gezondheidsredenen?''(4). 
Iedereen zal toegeven dat tot nu toe nog geen enkel doorslaande uitleg werd gevonden voor 
het feit dat de dichter zijn verblijfplaats Maerlant verliet en zich te Damme vestigde. Het was 
echter geen toeval dat hij naar Damme kwam op het ogenblik dat Damme door het graven 
van de Lieve een voorhaven werd van Gent. Reeds in 1251 was er een eerste ontwerp voor 
het graven van de Lieve opgemaakt. In 1262 werd aan de Lieve te Damme begonnen. In 
1269 (5) bestond 

betrekken. Op het Zwin en Damme en niet meer op de Schelde en Antwerpen was de hoop 
van de kooplieden te Gent gevestigd. Geen betwistingen meer over tolrechten bij de 
doorvaart door Zeeland en geen gevaar meer voor de schepen bij de doorvaart te Rupelmon
de. Is het niet kenschetsend dat Jacob van Maerlant die in zijn Alexander optrad voor de vrije 
doorvaart te Rupelmonde en de landsknechten van de gravin die er de schepen praaiden 
uitschold voor rovers, zich juist te Damme vestigt wanneer Gent een vrije dOOIVaart krijgt op 
de zee over Damme? 

De kooplieden van Gent keken reeds sedert geruime tijd uit naar een kortere verbinding 
met de zee. Eerst hadden zij gedacht aan Aardenbur~ doch Damme kreeg ten slotte hun 
voorkeur. In 1234 had de stad Brugge te Damme de eerste Speie gebouwd. In 1242 kwam 

te Damme, op de plaats waar later het stadhuis werd opgericht, de grote halle tot stand. In 
1252 verkregen de Oosterlingen, die hun kantoor hadden te Damme, van de gravin van 
Vlaanderen, een nieuwe tolregeling. 
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Damme werd hoe langer hoe belangrijker en was een wereldhaven aan het worden. 

De Westspeie te Damme was wereldberoemd(6) .. Ze was de slagader van de handel die in 
het westen van Europa werd gedreven. Vanuit alle landen kwamen de zeeschepen hun lading 
lossen aan de Westspeie. Wie de Westspeie vermeldde dacht aan Damme. Heeft Jacob van 
Maerlant aan Damme gedacht toen hij schreefin zijn Alexander, een werk dat besteld werd 
door Heila .van Rode~ die in het bezit was van de tol te Scheideroden: 

A lso ve"e a/st es vCl1u:1er zee 
T(}! WestphaJel1 ofte me? 

Jacob heeft niet geschreven Westphalen, maar zoals uit de tekst duidelijk blijkt, een plaats 
aan-geduid die op korte afstand lag van de zee. Een kopiist heeft de dichter niet begrepen en 
het onzinnige Westphalen in de plaats geschoven. Wij vennoeden dat Jacob geschreven 
heeft: Westspaye. Hij dacht aan Damme. Het woord Damme paste niet voor de versmaat. 
Hij heeft dan Westspaye genomen en geschreven: Tot Westspaye ofte me. 

De Alexander werd gedicht in 1257 of daarna. Jacob kende de toestand te Rupelmonde 
en de nadelen die de kooplieden van Gent (en dan ook de heren van Roden) bij de doorvaart 
op de Schelde in Zeeland en voorbij Rupelmonde werden berokkend. Hij weet hoe Gent 
uitziet naar een verbinding met het zwin en met Damme. De vennelding van de roveren van 
Rupelmonde en van de Westspeie in één en hetzelfde werk - venneldingen die niet in het 
oorspronkelijk werk dat hij vertaalde te vinden zijn - sluiten aan bij elkander en liggen in één 
en dezelfde lijn. Ze vertolken de zucht van het handeldrijvende Gent naar een uitweg op zee 
over Damme. 

DE RIDDERS VAN RODEN 

Gerardus van Roden en zijn twee zon~ Radulfus en Gerardus, waren op het einde van de 
twaalfde en in het begin van de dertiende eeuw, trouwe aanhangers van het verbond dat de 
graaf van Vlaanderen in 1197 met Engeland had gesloten. Ze verbleven jaren lang in 
Engeland en werden er door de koning rijkelijk beloond. Ze verkregen lenen en uitgestrekte 
landgoederen in de graafschappen Lincoln en Nottingham. Gerardus van Roden werd in 
maart 1208 door de koning naar Vlaanderen gestuurd om de Vlaamse steden ervan te 
overtuigen dat het in hun belang was bij Engeland aan te leunen', Engeland leverde de wol, 

zonder dewelke ze niet konden leven. Economisch waren ze van Engeland afhankelijk. In 
september 1208 sluiten de steden Gent, Brugge, Ieper, Rijsel en Dowaai dan ook een verdrag 
met Engeland. 

De ridder Gerardus van Roden had er zelf persoonlijk belang bij dat die steden en vooral 
Gent, Engeland zouden trouw blijven. Hij kocht immers de wol op in Engeland en leverde ze 

aan de steden in Vlaanderen. 
In de "Biographie natiolU1/e" noemt Fris Gerardus van Roden samen met Simon Saphir, 

Walter Sproke en Boudewijn Braem kooplieden van de stad Gent. Hij was dus een van de 
grote Gentse wolhandelaars. Er werd zelfs verondersteld dat de Gentse kooplieden een 
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bijzondere Hansa voor Engeland hadden gevonnd. Het moet niet worden bewezen dat de 
handel in de wol hier de hoofdrol speelde. "Le 26 mars 1209, aldus Fris in de Biographie, 
Simo/l "VIphir .flll adnlis comme marchand de la cour, et ob tint, autre Uil sauf-conduit, 
Iicellce d 'aeheter quatre-villgts sacs de laine"(8). 

De ridders van Roden hebben in de tweede helft van de dertiende eeuw hun handelsbetrek
kingen met Engeland nog verder uitgebreid. De wolhandel was hun bijzonderste bron van 
inkomen. In 1262 werd aan de Lieve te Damme begonnen. In 1265 gingen Gerardus van 
Roden, Roger van Mortagne, Hugo Bigot en Hen~ zoon van de koning van Duitsland, 
een lening aan van 3 166 ponden, 13 schellingen en 4 deniers Vlaamse munte met de steden 
Gent, Brugge, Ieper en Dowaai. De lening werd aangegaan met de schepenen van deze vier 
steden. De vier ridders ondertekenden een afzonderlijke schuldbekentenis. Deze van 
Gerardus van Roden en van Roger van Mortagne zijn bewaard gebleven(9). 

Wij leren in deze oorkonden de ridders kennen die samen met Gerardus van Roden een 
handelsconsortium vormden. 

De ridder Gerardus van Roden., die de oorkonde tekende, was Gerardus, Heer van Melle. 
Hij was gehuwd met Mabilie van Scheldewindeke, Vrouw van Wmti (Scheldewindeke) en 
van Weede. M. Gastout schrijft in "Beatrix van Brabant", dat de naam van Roden bijna op 
elke bladzijde geschreven staat van de geschiedenis van Engeland en Vlaanderen in de 
dertiende eeuwen dat Gerardus, gehuwd met Mabilie, de belangrijkste rol onder hen schijnt 
te hebben gespeeld. Zijn grondbezittingen in Engeland, aldus de schrijfster, nog aangevuld 
door de bezittingen in Engeland van de Vrouw van Wint~ vertegenwoordigden een groot 
deel van zijn fortuin(lO). 

Roger van Mortagne was de zoon van de burggraaf van Doornik. Hij was Heer van Spie
reel )~ . In 1266 werd hij door de graaf Gwijde van Dampierre naar de koning van Engeland 
gezonden. Roger van Mortagne dreef handel met Engeland. Reeds in 1252 had de koning 
van Engeland de gravin Margareta van Vlaanderen verzocht een bedrag uit te betalen van 
1700 ponden 66 schellingen en 8 deniers parisis aan Roger van Mortagne, waarde van de 
goederen die waren aangeslagen bij kooplieden die te Londen verbleven. Het bedrag mocht 
worden uitbetaald omdat deze zich aan de koning van Engeland hadden onderworpen(12). 

De goede verstandhouding tussen Gerardus van Roden en Roger van Mortagne blijkt uit 
het huwelijk van zijn zoon met lsabella van Nevele. Deze laatste was een dochter van Raoui 
van Mortagne, burggraaf van Kortrijk en broer van Roge(13

). 

Hugo Bigot schijnt te hebben behoord tot een geslacht uit het Brugse Vrije. Er werd een 
Bijgoet venneld in 1234 in de "Naemlijste der familien ofte geslachten van den Regimente 
van den Lande van den Vrijen sedert den jaere 1229,,(14). Er was een Hendrik Bigot 
afgevaardigde van het Brugse Vrije in 1322(15). 

Het vierde lid van het consortium was Hendrik, zoon van de koning van Duitsland. Is het 
toeval dat Andreas van Roden in 1273 notaris was aan het hof van koning Rudo1f?<l6). 

Er kan worden opgeworpen dat in 1265, het jaar dat Gerardus van Roden een lening 
aanging met de Vlaamse steden., Jacob van Maerlant zich nog te Maerlant bevond en daar de 
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reden niet kan liggen waarom hij door hem naar Damme werd geroepen. Het jaartal ligt niet 
ver afvan 1266. Het consortium waarvan Gerardus deel uitmaakte bleef ongetwijfeld ook de 
volgende jaren in leven. 

In 1278 werd er een akkooord gesloten tussen de koning van Engeland en Gwijde van 
Dampierre in verband met de goederen van engelse kooplieden die in Vlaanderen door de 
gravin waren aangeslagen. Gwijde beloofde dat hij zich met enkele van zijn ridders aan de 
koning van Engeland zou gevangen geven te Montreuil voor het geval dat het bedrag door de 
Vlaamse kooplieden aan de koning van Engeland beloofd, niet zou worden uitbetaald. De 
overeenkomst werd bekrachtigd te Aalst usub sigillis septem magtUltum FlaJldriae" . De 

zeven vooraanstaanden die borg stonden voor de uitvoering van het akkoord waren : 
Boudewijn van Avesnes, Willern van Vlaander~ Geraard van Rod~ Hugo, burggraafvan 
Gent, Jan van Ghistel, Olivier van Ayshove en Miehiel van Auehy(17). Gerardus van Roden 
schijnt hier een belangrijke rol te hebben gespeeld: hij tekent onmiddellijk na de leden van het 
grafelijk huis. 

Het is niet duidelijk wie deze Gerardus van Roden was. Er waren toen drie ridders die 
dezelfde naam droegen in leven: Gerardus gehuwd met Mabilie van Winti, een tweede 
gehuwd met lsabella van Hames en een derde gehuwd met lsabella, weduwe Siger van 
Halle. De eerste dreef handel te Gent en de tweede te Brugge. Deze laatste zou de zoon 
zijn geweest van Gerardus, Heer van Berlegem, bij wie Jacob de Coster te Snellegem vroeger 
in dienst was geweest. Hoe innig de banden tussen de ridders van Ayshove(l8) en Gerardus 
van Roden die te Brugge verbleef, warel\ blijkt uit het feit dat Olivier van Ayshove op 16 

september 1290 borg stond tegenover Gwijde van Dampierre voor zijn schoonbroer Jan van 
RodeI\ zoon van Gerardus die te Brugge verbleef Jan van Roden was gehuwd met Agnes 
van Ayshove en zijn broer Willem met Angèle van Ayshove, die beide de zusters waren van 
Olivier. Jan en Willem van Roden hadden veel bezittingen in Engeland. Auchy is een 
gemeente in de omgeving van Hesdin. De ridder Miehiel van Auehy werd vermeld in 1275, 
1282 en 1288(19). 

De ridder Jan II van Ghistel verbleef te Brugge in het handelscentrum in een groot 
herenhuis genaamd: Het Ghistelhof In 1275 vestigde hij zich in het midden van de stad. " 
De riches alliances, aldus de Limbllrg Stirum, avaient porté la jortlll1e de la familie de 

Ghistelles à 101 haut degré de splelJdeur. JeCl/l IJ de GhisteJles par suite de son mariage avee 
lsabelle, dame de la Woestine, va se trOllVer mê/é a ['histiore commerciaJe de la vi/Ie de 

Bruges, car tout Ie IOII/ieu de cetle vi/Ie se trouva réuni dans les mains du seigtle1lr de 

Ghistelles". Hij stierf in 1289. lsabelle overleefde h~ zoals blijkt uit de verkoop van het 

recht van het Heffegelt in 1293: lsabella ontving toen 2088 ponden en haar zoon Jan m van 
Ghistel 712 ponden(20). 

Jan II van Ghistel was door zijn huwelijk met lsabella van de Woestine verwant met de 
ridder Gerardus van Rod~ die te Snellegem en later te Brugge verbleef 

Ook Gerardus van Roden, gehuwd met lsabell~ vrouw van Heule en van Heestert, dreef 
handel met Engeland. In 1282 beloofden hij en zijn vrouw, dat re de graaf Gwijde zouden 
schadeloos stellen voor de 600 . ponden sterling, waarvoor zich de graaf voor hen borg had 
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gesteld bij een koopman die te londen verbleef21>. De naam van deze laatste is gekend: hij 
heette Robrecht van Bazingen, "Uil gros marchand de londre.')', aldus M. Gastout in Béatrice 
de Brabant, avec lequel Gerard a souvent traité" . Gerardus van Roden had ook nog 
schulden tegenover een ander koopman te Londen: Jan van Grevelingen. De koning van 
Engeland Edward I, drong persoonlijk aan bij Gwijde van Dampierre opdat de twee kooplie
den zouden worden uitbetaald. Grevelingen was een haven langs de Vlaamse kust. 
Grevelingen was ook de naam van een polder bij Danune(22). 

De ridders van Roden hebben, zowel te Brugge als te Gent, in de tweede helft van de 
dertiende eeuw drukke handelsbetrekkingen gehad met Engeland en met de steden in 
Vlaanderen die de wol uit Engeland betrokken. Juist in dit tijdstip, op het ogenblik dat Gent 
langs Damme met de zee in verbinding werd gesteld, komt Jacob van Maerlant zich te 
Damme vestigen. Het is dan ook goed mogelijk dat de ridders van Roden hun klerk niet in de 
steek hebben gelaten, doch integendeel op hem beroep hebben gedaan om er hun belangen te 
behartigen. Wij komen des te meer tot dit besluit, omdat dit uit de werken van de dichter zelf 
kan worden opgemaakt. Wanneer Jacob van Maerlant zich nog niet te Damme had geve
stigcL verdedigde hij reeds de belangen van de leke kooplieden (en dan van de Heren van 
Roden) op de Schelde. Ook te Damme neemt hij dezelfde houding aan en vertolkt hij er de 
desiderata van de leken die handel dreven. 

De cisterciënsers, in casu de monniken van de abdijen van Ter Doest en van Vaucelles, 
waren geduchte mededingers van de ridders van Roden. De abdij van Ter Doest lag op een 
uur afStand van Danune. Ze was in het bezit van uitgestrekte polders in Oost- en West
Voorne. In 1175 kwam re in het bezit van het eiland Bonme en van land in West -Voome, en 
in 1220 had re van Dirk van V oome de polder Middellant verlcregen in Oost-V oorne(23). De 

abdij kocht in de tweede helft van de dertiende eeuw de wol op in Zeeland en bracht ze naar 
Vlaanderen. Jacob van Maerlant kwam te Damme in betrekking met de bemanning van de 
schepen die heen en terug naar West-Voorde voor rekening van Ter Doest vaarden. Van 
deze lieden zal hij vernomen hebben dat er op Bomne jacht werd gemaakt op de ratten, wat 
dan ook verklaart hoe hij te Damme in Der Naturen Bloeme schrijft: 

In West-Vonle, te waren 
Ne mach gheene ratte leven, 
Dat weet hi die dit hevet bescreveIl. 

De abdij van Vaucelles heeft, in de tweede helft van de dertiende eeuw, uitgestrekte 
moergronden gekocht te Lapscheure, Moerkerke, te Knokke en te Westkapelle, dus in de 
omgeving van Damme. Te Damme zelf kocht zij, op de hoek van de Koommarkt en de Sint
Jacobsstraat, het huis Kranenburg. Het was geen toeval dat ze juist op de markt te Damme 
een huis aankocht(24). 

De twee abdijen dreven handel en de dichter maakt er de monniken een verwijt van en schrijft 
in zijn Spieghel Historiael: 
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U/ie es er die llaUWerell coepman sief 
Dan die grauwe moenc? en weet, wie 
Zee ende Jant si doorlopen 
Omme copen ende vercopen. 

Jacob voegt er nog bitter aan toe, om de abdij van Vaucelles nog meer te becrediter~ dat 
re alles opkoopt, zelfs het halsrecht. Te Damme had de dichter vernomen dat de abdij in de 
streek van Vaucelles-Crève-creur en Pézières in 1286 dit heerlijk recht had gekocht. Hij kan 
de gelegenheid niet laten voorbijgaan om haar dit te verwijten en schrijft: 

Ja die van vauce/le of dit wel zit 
Hebben gekocht ga/ghe ende pit. 

De scherpe houding van de dichter krijgt kleur en klank, als wij veronderstellen dat hij te 
zorgen had voor de belangen van leke Heren en dat het verwijt dat hij tot de monniken richt 
gevloeid is uit de pen van iemand die zelf in de handel was betrokken. 

Hoezeer Jacob zich te Damme tussen de kooplieden mengde blijkt uit het volgende vers 
uit "Der naturen bJoeme". De kooplieden uit Oosterland, t.t.z. uit DuitslaneL hadden zich 
sedert lang te Damme gevestigd. Van hen heeft de dichter vernomen dat de vogel de vanellus 
(de vaneel) bij hen kievit werd geheten(2S), en hij schrijft: 

Vane/lus dat es dat va/leef 
Een voghel wel bekellnet een deel 
Een kievit hetet in oestJant. 

In de tweede helft van de dertiende eeuw hebben de steden Damme en Brugge het 
onmogelijke gedaan om de zware lasten te venninderen die op de handel drukten. Jacob 
heeft die strijd medegemaakt. De tribune, schrijft hij, waren te swaer. In 1269 kocht de stad 
Damme van Eustachius van Grammene het recht af van de weegschaal. In 1272 kocht 
dezelfde stad van Jan n van Ghistel het recht afvan de Maelpennink waarmede elk geladen 
wagen was belast. 
Reeds in zijn Heimelicheit der Heimelicheden had Jacob van Maerlant er een bewijs voor 
geleverd dat hij de handelswereld kende en ingezien hoe de tollen en belastingen de handel 
belemmerden: 
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NUIJ/eghet die cOllinc mede 
Dat hi die overhorichede 
T'an den quaden lieden wreect 
!)al hise ontlivet of te sticken breect 
Ende verlicht dan mede daer 
Tribute daer si sijn te swaer; 
Ende verlicht van den coepman 
Sine /olle mede dan. 

Dat in de taal van iemand die de verzuchtingen van de handelswereld kent en in het 
voordeel van de kooplieden optreedt. 

Jacob van Maerlant stierf te Damme. Hij werd er begraven. Op zijn grafzerk stond 
geschreven: Hic recubat Jacobus a Mellant. De dichter was geboren in de noord hoek van 
Houtave, Matland ofMallant genaamd(26). In die noordhoek te Mallant, woonde in de eerste 
helft van de dertiende eeuw Weitkinus de Coster. Deze was een leenman van de ridders van 
Roden, die Heren van Houtave waren. Te Mellant lag de hofstede waarop het geslacht de 
Coster woonde. Oààr lagen de twee stukken land die toen reeds als Costerland bekend 
waren. Jacob de Coster van Maerlant behoorde tot die familie. Hij trad in dienst van de 
heren van Roden als klerk en heeft te Damme voor hun handelsbelangen gezorgd. Hij kan er 
terzelfvertijd schepenklerk zijn geweest, zoals men eeuwen na zijn dood heeft beweerd. Het 
een sluit het ander niet uit. 

E.H. 1. NOTERDAEME 
Overgenomen uit Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 
Nieuwe reeks, Deel XII, 1958. 
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nr. 7429 bI. Matland in parochia de suenkcrke. Matland = Malland 
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DE RIDDERS VAN RODEN en HUN BEZITTINGEN IN 
VLAANDEREN 

Dr. E. W ARLOP heeft destijds de eerste jaargang van de heemkundige kring 
Gentbrugge en Land van Rode boven de doopvont gehouden en bezorgde het genoot
schap een waardevol doopgeschenk met de bijdrage over de heren van Roden in de 12de 
en 13de eeuw. 

De heemkundige kring kon zich voor de start tot niemand beter wenden dat tot de 
bevoegde Rijksarchivaris te Kortrijk. Hij kent de Riddergeslachten van Vlaanderen vóór 
1300 beter dan wie ook. 

De bedoeling van onderhavig artikel is gegevens over de Ridders van Roden samen 
te bundelen en in het licht te stellen. 

De geschiedenis van de heren van Roden begint vrij laat. De vroegste vermelding is 
deze van Iderus (*) van Roden in 1101 (E. War/op, a.w. p. 19 en noot 6) vermoedelijk 
de vader van Iderus I en de grootvader van Iderus 11, (E. War/op, a.w. p. 24), de oudste 
gekende vertegenwoordiger van het huis van Roden. 

E . Warlop schreef terecht in "De Vlaamse adel" dat een groot aantal adellijke 
geslachten rond de jaren 1 000 ontstaan zijn uit de groep Gent-Aalst-Dendermonde . Hij 
heeft afdoende bewezen dat er een nauw verband bestaat tussen de vroegste heren van 
Dendermonde, Aalst en de burggraven van Gent. (E. War/op, a.w. lp. 43 en vlg.) 

IS HET ADELIJK GESLACHT VAN DE RIDDERS VAN RODEN 
ONTSTAAN UIT DE GROEP AALST - DENDERMONDE? 

Het feit dat de ridders van Roden een deel van het land van Rode in 1226 in leen 
hielden van de heer van Dendermonde, zou er kunnen op wijzen dat zij van het huis van 
Dendermonde afstamden. Merk op dat hun allodia - hun grondbezittingen - tot Gent 
reikten. Het is slechts in 1226 dat Rudalf van Roden zijn bezittingen die te Merelbeke 
lagen ruilde met de Gravin tegen andere gronden. Zelfs te Zwijnaarde bij Gent hield die 
ridder tot in 1232 goederen in leen van de abt en de Sint-Pietersabdij te Gent. Wij komen 

hier nog op terug. 
De heer van Scheiderode, heer van Rode, had het recht tol te innen aan de Brabant-

brugge te Gent. 
Al deze gegevens brengen ons dicht bij de burcht te Gent en verklaren misschien hoe 

het komt, indien zij afstammen uit het huis van Dendermonde, dat zij zo laat in de 

geschiedenis verschijnen. 
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HOE UITGESTREKT WAS HET GRONDBEZIT VAN DE 
EERSTE RIDDERS VAN RODE ? 

Dit is niet te achterhalen. Bundelen we even wat ons wel bekend is. 
Van Iderus I, gesteld dat hij de zoon was van Iderus van Roden (1101), weten wij 

slechts het volgende: vóór zijn afsterven (3de kwart van de 12de eeuw) schonk hij 6 
bunder grond aan de abdij van Eename (piot, Cart. abdij van Eename nr. 292 p. 262) . 
Deze ridder had ten minste 2 broers, eventuele zusters werden niet venneld. In elk geval, 
het erfgoed dat zijn vader Iderus, 1101, naliet was reeds versnipperd en toch kon een van 
de kinderen het zich veroorloven 6 bunder van zijn allodium wet te schenken aan een 
abdij. lderus I trad in het huwelijk met Gertrudis de Scalda (War/op, a. w. 11 nr. 196) . 

In 1184 schonk Gerbado de Scalda (van der Schelde) 15 bunder van zijn allodium 
gelegen te Sint-Maria-Horebeke aan de abdij van Eename (piot, a.w. p. 64). Het was een 
bloedverwant van Gertrudis van Scalda. Twee van zijn zonen treden op als getuige. Uit 
deze belangrijke gift kunnen wij afleiden dat hij zeer rijk was. Iderus van Roden echtge
noot van Gertrudis de Scalda was rijk. Hij bezat niet alleen zijn domein te Scheldrode 
maar bezat daarnaast nog nadere bronnen van inkomsten. Hij had onder meer het recht 

tol te heffen op de goederen die vervoerd werden op de Schelde en dat op 2 plaatsen nl. 
aan de Brabantbrug te Gent en te ScheIderode. 

Iderus I was waarschijnlijk ook in het bezit van een domein te Nieppe en inde er ook 
de tienden. Hij was verwant met de heren van Beveren-Waas, die burggraven van 
Diksmuide werden. Beiden waren in het bezit van de tienden zowel te Beveren-Waas als 
te Snellegem bij Brugge. 

Te Snellegem bij Brugge bezat Gerardus I, zoon van Iderus I, de uitgestrekte fiscus 
Snellegem, met de centrale boerderij het Oosthof, dat in leen werd gehouden van de 
Graaf van Vlaanderen. Vermelden wij terloops dat Iderus I drie zonen had: Iderus, 
Gerardus en Henricus. De oudste is waarschijnlijk kinderloos overleden. In de geschiede
nis is slechts als opvolger van Iderus I de 2de zoon nl. Gerardus I gekend Dominus de 
Roden, heer van Scheiderode. 

Nu komen wij op een veel vaster terrein want over deze ridders zijn heel wat meer 
gegevens overgebleven. 

Geraard, zoon van Iderus, die wij Geraard I van Roden noemen, heeft veel bijgedra
gen om het geslacht der ridders van ScheIderode te doen stijgen in aanzien en macht 
door zijn huwelijk met Hildegardis van Melle. 
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WAAR LAG HET OERDOMEIN van de RIDDERS VAN RODEN? 

De vraag kan worden gesteld: van welk domein is hier steeds sprake ? Er lagen 
immers in het Land van Rode twee plaatsen die Rothen werden genoemd, nl. ScheIdero
de en Gontrode. 

Hier is geen twijfel mogelijk, de ridders van Roden waarover wij het hebben, hadden 
ScheIderode als oerbezit en aan dat domein hebben zij hun naam ontleend. Uitsluitsel 
hierover geeft ons het cartularium van Eename (Piot, a. w. p. 77). In een oorkonde 
verschijnen aldaar Gerardus de Rodes, zijn vrouw Hildegardis van Melle, hun oudste 
zoon Radulfus (*) alsook nog Heruicus van Roden, broer van Gerardus I, Zeger van 
Munte, Zeger van Aalst, Rainurdus van Roden en Henricus de Guntroden. Nog andere 
getuigen traden op, doch de laatste vermelde bewijst duidelijk dat er een onderscheid te 
maken is tussen Roden, het Roden van Gerardus I en Guntroden. Daar er nu slechts twee 
villa's Roden waren in het Land van Roden moet Scheiderode aan Geraard I van Roden 
worden toegezegd. 

Een ander bewijs is het volgende: het altaar van Guntrode behoorde toe aan de Sint
Baafsabdij te Gent en het altaar van ScheIderode aan de Sint-Pietersabdij . 

In 1220 verklaart Hildegardis van Melle, weduwe van Gerardus van Rode, in een 
oorkonde dat zij met de goedkeuring van de Sint-Pietersabdij te Gent in het bezit is van 
het patronaat Rode van Bottelaar, ervoor zal zorgen dat beide parochies voortaan hun 
eigen priester zullen hebben. 

Tot dan toe werden beide kerken slechts door één priester bediend. Hildegardis zelf 

schenkt, om het mogelijk te maken dat het inkomen van de 2 priesters voldoende zou 
zijn, 12 ponden uit haar tienden te Melle en Heila de Roden zal er vier ponden bijvoegen 
om het verminderd inkomen van de priester van Scheiderode, ingevolge deze scheiding, 
bij te passen (A. Van Lokeren, Chartes abbaye de St.-Pierre, n° 460) . 

Uit de oorkonde van Hildegardis van Melle blijkt dus overduidelijk dat door Rode, 
Rod en Roden, Scheiderode wordt bedoeld. Daar haar echtgenoot Gerardus van Roden 
heer was van ScheIderode en niet van Gontrode. Het lijkt duidelijk dat de Rodes in het 
bezit waren van een uitgestrekt all odium, verspreid over de parochies Scheldrode en 

Bottelare, zij maakten trouwens voordien een parochie uit . 
Wij durven zelfs aan te schrijven dat het grootgrondbezit van deze ridders in 

Merelbeke lag, verspreid in de moederparochie alsook in de 2 hulpkerken. 

Sporen van allodia van de ridders van Roden vinden wij terug in de ruiltransactie die 
gravin Johanna van Konstantinopel in 1226 aanging met Radulfus van Roden, oudste 

zoon van Gerardus. 
Radulfus ruilde toen alles wat hij bezat te Merelbeke en te Niepkerke bij Belle. Het 

ging in deze ruiling wel om de heerlijke rechten, grondeigendom, allodia en NIET over 
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tienden. Excepta navi ecclesiae, het schip of bodium van de kerk uitgezonderd, zoals in 
de oorkonde geschreven staat. 

De ridders van Roden nl. Iderus van Roden en zijn zone~ hadden dus hun grondbe
zit in het oude Merelbeke (Scheiderode, Bottelare, Merelbeke). 

Hier ligt mogelijks de uitleg van het feit dat de ridders van Roden de tolrechten 
indien aan de Brabantbrugge te Gent en ook te Scheiderode. 

Door middel van de oorkonde is bewezen dat zij tolvrijheid schonken op beide 
plaatsen aan de abdijen van Sint-Baafs te Gent en aan deze van Aftligem (album J.De 
Smet, a. w. 1964. blz. 277 en 278) 

Het grootgrondbezit van Iderus van Roden, 1101, is niet meer terug te vinden. Wij 
moeten ons uitsluitend tevreden stellen met de weinige gegevens hieromtrent die ons zijn 
bewaard gebleven van een van zijn kleinkinderen nl. Gerardus I van Roden. 

Wanneer men bedenkt dat het oerpatrimonium van deze ridders toen reeds fel 
versnipperd was, dat slechts een gedeelte van het grondbezit van Gerardus I gekend is nl . 
dat wat door de transactie gekend is, dan ligt het besluit voor de hand dat Iderus I van 
Roden en zijn voorvaderen een zeer uitgestrekt allodium bezaten en dat zij behoorden tot 
de oude grondadel van Vlaanderen. 

GERARDUS van RODEN en HILDEGARDIS van MELLE 

Gerardus trad in het huwelijk met Hildegardis van MeUe, zij was vrouwe van MeUe 
en dus erfdochter. Door dit huwelijk voegde Gerardus van Roden de heerlijkheid van 
Melle bij deze van ScheIderode. Hildegardis noemde zich in de oorkonden: Domina de 
Melna (Miraeus Opera diplomatica I p.575). Gerardus, haar echtgenoot, noemde zich 
zowel Dominus de Melna als Dominus de Roden. Aan het hof, de curia te Melle was een 
capella, een hofkapel verbonden, met een capelIanus (A . Van Lokeren, a.w. oorkonde van 
1220, p .244, nr. 460) . 

Wij kunnen ons een klein beeld vormen van het grondbezit van Gerardus I van 
Roden door de oorkonden die bewaard zijn gebleven en door die van zijn 2 zonen 
Radulfus en Gerardus 11 van Roden uitgegeven. 

Indien het mogelijk zou geweest zijn te achterhalen wat uit de erfenis van de 3 
andere kinderen is gegeven, dan ware het mogelijk het oud grondbezit van Gerardus I te 
reconstrueren. Van de clerus Gerbode en van de 3de zoon vernamen wij niets en het is 
niet geweten met wie zijn twee dochters Beatrix en Alica, gehuwd waren noch wat zij 
hebben geëtfd . 
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De OORKONDEN van RADULFUS van RODEN 

In 1226 kreeg hij door ruiling van 2 eigendommen buiten het land van Rode nl. 
Merelbeke en Niepkerke, al het land dat de gravin Johanna van Constantinopel bezat te 
MeIle, Gontrode, Landskouter, Bottelare, Munte, Melsen, Scheiderode en Gentbrugge. 
Het doel is duidelijk, al de vermelde parochies lagen in het Land van Rode. Radulfus 
verkreeg door de ruiling nieuwe allodia in 8 parochies van Roden en maakte van zijn 
grondbezit in het Land van Rode één homogeen geheel. 

In 1232: ruiltransactie waarbij Radulfus van Roden en zijn vrouw Bertha de Melna 
hun bezittingen ruilden die ze in leen hielden van de graaf van Vlaanderen te Zevergem 
en van de abt en abdij van Sint-Pieters te Gent, te Zwijnaarde, voor hetgeen de abdij 
bezat te Munte en te Badinghem (het patronaatsrecht en de tienden uitgezonderd). 

Wij vinden hier dezelfde strekking terug als in de ruiltransactie met Johanna van 
Constantinopel. De heer van Roden doet afstand van goederen die hij bezit buiten het 
Land van Roden om deze te ruilen tegen andere die in de latere baronie van Roden lagen 
(A: Van Lokeren, a.w. t. I m.263). 

1252 - Gerardus 11 van Roden, gehuwd met Catharina van Cysoing, schenkt aan de 
abdij van Eename twee bunder van hun allodium liggende in de weide te Melsen en te 
Vurste. 

Gerardus 11 was ook in het bezit van een allodium te Letterhoutem, genaamd 
Bursbeke waaraan verbonden was de hoge en lage rechtsmacht. 

Gerardus van Roden, heer van Beerlegem, die te Snellegem woonde, hield dit alles in 
leen van Radulfus en verkocht het aan de Sint-Baafsabdij te Gent. 

Gerardus van Roden, heer van Beerlegem, hield ook van zijn kozijn de voogdij van 
Sint-Lievens-Houtem in leen en verkocht ze aan dezelfde abdij. 

Gerardus II zelf hield deze in leen van de graaf Gwijde van Dampierre. De graaf 
belast de baljuw van Dendermonde (bemerk: van Dendermonde) de verkoop aan de abdij 
in zijn naam te bekrachtigen. 

1228 - In deze oorkonde, gedateerd in de maand februari, vernemen wij dat Radulfus 
van Roden in het bezit was van een allodium te Weterbeke (p. V. Bets Leuven 1870, p. 
219, Geschiedenis der gemeenten Oplinter, Runsbeke en Houthem). 

Wij zagen dat het oerdomein van de Ridders van Roden lag te Scheiderode, doch 
ook in andere dorpen van het Land van Roden en zelfs daarbuiten bezaten zij allodia. Wij 
spraken nog niet eens over de lenen die Gerardus I en zijn twee zonen Radulfus en 
Gerardus gekregen hebben van de koningen van Engeland voor de legerdienst die ze 

aldaar deden. 
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De ridders van Roden waren zeer rijk en beschikten over tal van bronnen van 
inkomsten. Zij stonden hoog in aanzien. Militair gezien heeft Gerardus I ongetwijfeld een 
grote rol gespeeld en dat niet alleen in Engeland. Hij verschijnt op de lijst van de Franse 
koning Filip in 1208 onder de titel: Militer Flandriae ferontes banerias. Hij was dus een 
der Vlaamse baanderheren en deze waren niet talrijk in het leger van de Graaf. Zij 
behoorden tot de hoge adel. 

BEHOORDEN de HEREN van SCHELDEWINDEKE 
tot het HUIS van RODEN? 

V ooraleer wij uitgebreider terugkeren naar de ruiling van 1226, trachten wij een 
antwoord te vinden op de gestelde vraag. 

Iderus II trad in het huwelijk met Gertrudis de Scalda (Warlop 196) . Tot welk 
geslacht behoorde zij ? Er is weinig nopens dit edel geslacht gekend en het is wellicht te 
gewaagd maar toch verleidend in hen het huis van Scheldewindeke - Wendeca - Winti te 
willen terugvinden. 

Er verschijnt een Gerbod de Scalda in 1189 en twee zonen van Iderus II van Roden 
getuigen in de oorkonde waarin Gerbod de Scalda 15 bunder grond uit zijn allodium te 
Horenbeke Sint-Maria schonk aan de abdij van Eename (cartularicum Eename a.w. p. 
6../). Dat deze grond niet in het land van Roden lag, doch niet ver van de abdij, bewijst 
niet dat Gerbod niet thuis hoorde in dit land. De ridder kan een verder afgelegen grond 
hebben weggeschonken om zijn allodium te Scheldewindeke, zo hij daar thuis hoorde, 
niet te schenden. Kenschetsend is ook dat de naam Gerbod van oudsher in dit huis 
gedragen werd. Gerbod I (986) - Gerbod 11 (1063) - Gerbod 111 (1067-1096). 

Beide huizen hebben later elkander teruggevonden. 
In 1212 schonk Godfried van Windeke een tiend van Oosterzele weg aan de kerk 

van de H. Pharaïldis te Gent. Godfried van Windeke was gehuwd met Beatriso Vrouwe 
van Oosterzele. De schenking werd gedaan in domo domini Geraldi de Melna in tegen
woordigheid van zijn echtgenote Hildegardis van Melle en haar zoon Radulfus. Gerardus 
zelf verbleef in Engeland waar hij zijn legerdienst deed E. Mathieu, Les seigneurs de 
Naaste, dans AllIluales Cercle archéologique de Soignies ITT 1907. Godefroid de Rodes, 
seigneur de Winti, épollx de Beatrice Dame d 'Oslerzele. lIs f onl des Iibéralités a 
I 'abbaye de Cambron - en verder, Godejroid de Rodes, seigneur de Winti et d 'Osterzele 
a épousé avant 1239 Juta (Ivette) de Noast, dans Ie Hainout. l is éurent plusieurs 
enjants; Arnolild et Jean, décédés avant leur père et illhumés a l'abbaye de Cambroll et 
God.froid IJ qlli jut seigneur d 'Osterzele). 
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Waarom werd de zaak behandeld in de curia in het hofvan Gerardus van Rode, Dominus 
de Roden en heer van Melle ? Omdat Godftied tot dit huis behoorde. Hij was gesproten 
uit het geslacht van Roden. 

In 1227 verschijnen domina Mathilde de Winti en domina Mabilia filia ejus, ad 
quarum dominium predicta villa de Morsele spectare videtur (cat. abdij van Eel1ame a. w. 
p. 125) 

In 1235 verklaart dezelfde GodfTied van Windeke (Godfried van Roden) dominus de 
Oosterzele dat de noblis matrova domina Mabilia de Winti 40 p schuldig is aan de kerk 
van Sint-Baafs te Gent en dat zij deze moet betalen. Zo vroeg mogelijk, met de tienden 
die ze opstrijkt in de parochie Scheldewindeke en dat hij zelf deze schuld erkent en 
belooft ze te betalen (Commission royales pour la pl.tblication des ancienl1es Jois et 
ordOl111a!ICeS de la Belgique VII ième Volume Broxelles 1906, p. 249, Coutumes de 
Scheldewil1deke) . 

Veel later in 1272 schenken de ridder Gerard van Roden en zijn vrouw Mabilia, 
Vrouwe van Scheldewindeke en ter Wede, hun goedkeuring in een oorkonde waarin de 
ridder Godfried van Winti de giften bevestigt die door zijn vader gedaan werden aan de 
abdij van Cambron. 

Gerard van Roden en Mabilia noemen Godfried van Windeke, heer van Oosterzele, 
hun VTiend en vazal. Scheldewindeke is immers oud bezit van de Ridders van Rode 
(lJrretus T5, p. J 50 en cart. de / 'abbaye de Cambrol1, De Smet, p. 928. Cart. van 

Eellame, a. w. !lr. 113, p. 93 - 1212, 30 juli) 

WELKE GOEDEREN of HEERLIJKE RECHTEN WERDEN 
in 1226 GERUILD? 

In de oorkonden werden die niet beschreven. Er is daar sprake van uterra quam 
Radulfus habedat apud Niepeglice" - de grond die Radulfus bezat te Niepkerke en van 
'lid quod habet in Merelbeke" - en wat hij bezit te Merelbeke - excepta navi eccleriae, 
wordt hieraan toegevoegd - het schip van de kerk - het bodium (in tegenstelling met het 
altaren) t .t .Z. de tienden die aan het schip der kerk of het bodium toegezegd waren, 
uitgezonderd . De bezittingen van de heer van Roden in die twee plaatsen worden geruild 
tegen hetgeen de gravin bezat te Melle, te Gontrode, te Landkouter, te Bottelare, te 
Munte~ te Melsen, te ScheIderode en te Gentbrugge. 

Er is dus geen sprake van een ruil van de dorpen Nieppe (Nieppéglise of Ni ep kerke) 
en Merelbeke, zoals reeds geschreven werd (Th. Luykx, Johal1na vat1 CO!lstal1tinopel, 

blz. 158), doch enkel van de eigendommen die in die dorpen lagen. Toevallig kennen wij 
althans een deel van de bezittingen van de heer van Roden te Nieppe. 
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In 1220 (dus vóór de ruil) oorkondt Radulf van Roden, dat hij aan zijn broer Geraard 
van Roden die te Snellegem woonde, de toelating verleent zijn tienden, grote en kleine, 
die deze van hem in pand houdt te verpanden aan Magriet, Burggravin van Kortrijk, voor 
250 pond Vlaamse munt. Anderzijds oorkondde dezelfde Radulf in oktober 1226 
(bemerk dat de ruil van hierboven ook plaatsgreep in dezelfde maand van hetzelfde jaar) 
dat hij met de toestemming van de gravin van Vlaanderen en Henegouwen zijn tienden 
van Niepkerke, verkocht heeft aan het klooster van Moortsele voor 350 pond Vlaamse 
munt, en dat hij wat de tienden meer waard zij~ als aalmoes heeft geschonken aan het 
gezegde Onze-Lieve-Vrouwklooster, tot zielerust van zijn vader (D. Favorel. geschiede
nis van de Guldenabd~i te Wevelgem 1957 in Oudheidkundige Kring te Kortrijk. Vlaams 
Cartularium van Wevelgem, uit het laatste kwart van de veertiende eeuw berostende in 
het archie.f van het Groot Seminarie te Brugge, Fonds Wevelgem, werden twee oorkon
den opgenomen C). Tot zover voor de tienden waarvan de heer VQJl Roden in het bezit 
was te Niepkerke). 

Hij was aldaar ook nog in het bezit van een herenhof met meer dan 30 gemeten 
grond. Ook dat blijkt uit een oorkonde van 1228, waarin er sprake is van Geraard van 
Roden, de vader van Radulf, die in 1220 reeds overleden was (hij stierf tussen 1218 en 
1220) . In een oorkonde van 1228 vernamen wij dat Michiel en Hames, de oom van 
Michiel van Boelare, in het bezit was geweest van een herenhhof - het hofWastine - met 
tien bunder grond en 1 bunder weide en dat die eigendom geruild werd voor het 
herenhof en het land dat vroeger te Nieppe in het bezit was geweest van Geraard van 
Roden. Er wordt slechts geruild wanneer de goederen van beide kanten omtrent dezelfde 
waarde hebben . 

Onrechtstreeks vernamen wij dus hoe uitgestrekt de eigendom van de heer van 
Roden te Nieppe was; hij bezat er een herenhofrnet ongeveer 33 gemeten land en weide 
- een allodium dus dat reeds in aanmerking kan komen. Het is niet geweten of hij aldaar 
nog andere allodia bezat (2). 

Over de bezittingen van Radulf van Roden te Merelbeke is niets te vernemen. Wij 
kunnen echter veronderstellen dat ze veel aanzienlijker waren dan deze te Nieppe. Vóór 
1226 was hij er een grootgrondbezitter. Hoe komen wij tot dit besluit : allo dia gelegen te 
Nieppe en Merelbeke, geruild tegen alllodia gelegen te Melle, Gontrode, Landskouter, 
Bottelare, Munte, Melsen, ScheIderode en Gentbrugge. De bezittingen van de gravin, 
verspreid over 8 parochies in het Land van Rode (3) hadden omtrent dezelfde waarde en 
waren even uitgestrekt als hetgeen Radulf van Rode in slechts twee parochies bezat. De 
ruil is anders niet uit te leggen. De allodia van Radulfus in de twee dorpen waren dus 
zeer belangrijk vermits ze konden opwegen tegen de allodia van de gravin in 8 dorpen. 
We kennen benaderd de bezittingen van Radulfus van Rode te Nieppe: ze waren 
betrekkelijk klein. Het besluit ligt voor de hand: ze waren des te groter te Merelbeke. Als 
men nu bedenkt dat Scheiderode en Bottelare hulpkerken waren van Merelbeke (4) en 
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dat de drie parochies dus oorspronkelijk één domein uitmaakten, dat langsheen de 
Schelde lag en van ScheIderode reikte tot Gent, dan werpt dit een nieuw licht op het 
oerdomein van de heren van Roden. 

Wij begrijpen des te beter hoe zij vroeger beschikten over de tolrechten aan de 
Branbantbrugge te Gent en te Scheiderode. Wij kunnen ons zelfs afvragen: waar was hun 
eerste verblijfPlaats: te Merelbeke of te Scheiderode ? Kerkelijk gezien is Scheiderode 
jonger. Daaruit kan echter geen besluit worden getrokken. Een domein vormde oor
spronkelijk ongetwijfeld: Scheiderode, Merelbeke en Bottelare. Dat Merelbeke de 
ecclesia matrice was van de andere twee parochies bewijst echter niet dat ze de oudste 
van de drie plaatsen was: de vroegste kom van het domein kan evengoed te Scheiderode 
hebben gelegen. 

G . Waeytens houdt er een andere mening op na (Jaarboek Heemkundig tijdschrift 
van het Land van Rode, 1969, blz. 16): Radolf, heer van Rode, stond zijn bezittingen te 
Merelbeke en Nieppe af aan de graaf Ferrand van Portugal, in ruil voor de grafelijke 
rechten over de volgende dorpen. Hij noemt er zeven van de 8 Scheiderode wordt niet 
vermeld. Wij vragen ons echter af: welke grafelijke rechten stond de graaf af ? De 
heerlijke rechten ? Radulf van Scheiderode bezat deze reeds in twee van de 8 vermelde 
dorpen nl. te Scheiderode en te Melle. 

Scheiderode ook Roden genaamd, is de verblijfplaats geweest van de heren van 
Roden, die er hun naam hebben aan ontleend. Ze verbleven bij ons tot in het begin van de 
dertiende eeuw, tot Geraard van Roden, gehuwd met Hildegardis, Vrouwe van Melle, 
zich aldaar in de curia van Melle vestigde. Waarschijnlijk bleef de nobilis matrona Heila 
van Roden het slot van ScheIderode bewonen, vermits zij het was die instond voor de 
jaarlijkse 4 ponden die na de splitsing van ScheIderode in twee parochies, aan de wedde 
van de pastoor van ScheIderode werden toegevoegd (zie boven). 

De voorvaders van de eerst vermelde Iderus van Roden zijn niet gekend. E. Warlop 
ziet de mogelijkheid in dat het huis van Roden en dat van Munte uit dezelfde stam zijn 
ontsproten (Munte en Baaigem vormden vroeger één domein) (5). In de loop der jaren 

zou deze stam zich hebben gesplitst. 

Hetzelfde kan wellicht ook worden gezegd van de heren van Scheldewindeke -
Oosterzele. Het is opvallend dat in de ruiling van 1226 bovenvermeld, geen van beide 
plaatsen voorkomen, zelfs Moortsele niet, dat in het bezit was van de heren van 

Scheldewindeke (6). 
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Het huis Oosterzele is zeer oud. Reeds in 986 verschijnt Gerbod I, voogd van Sint
Bertijns - in 1063 Gerbod II van Oosterzele, E. Warlop citeert een Gerbod 111 van 
Oosterzele, alias van Scheldewindeke - zie tabel 16 - in zijn aangehaald werk, deel ll. 
Men heeft slechts deze tabel te overlopen om in te zien hoezeer beide heerlijkheden in 
elkander verstrengeld zitten: beide huizen (een en dezelfde), waren zeer oud. 

Een afstammeling van Iderus van Rode was dus heer van Oosterzele geworden. 
Deze Godfried van Roden en zijn vrouw Beatrix begiftigden ook de abdij van Cambron 
en Godfried van Roden, heer' van Scheldewindeke en van Oosterzele, gehuwd met Ivette 

(Guta van Naast) beter gekend als Godfried van Naast (hij was reeds met Guta van 

Naast gehuwd vóór 1239) was wellicht zijn zoon. Door het huwelijk van Godfried van 

Roden met Beatrix, Vrouwe van Oosterzele, kwam de heerlijkheid bij de "van Rodens" 
terecht . In dezelfde dertiende eeuw zou Gerardus III van Roden, heer van Scheiderode 

en van Melle, de banden tussen dit huis en dat van Oosterzele nog nauwer toehalen door 
zijn huwelijk met Mabilia, Vrouwe van Scheldewindeke en van Ter Wede. 

Hoe moeilijk het is de allodia van de ridders van Rode terug te vinden in de 17 
dorpen van het Land van Rode, toont ons het volgende voorbeeld. Het blijkt dat in 1063 
een zeker Gerbod van Oosterzele het derde deel van dit domein geschonken heeft aan de 

abdij van Sint-Bertijn. Zijn broer Arnulf was een "vir illuster" en bezat de andere twee 
derden van het domein. Blijkbaar stamden Arnulf en Gerbod af van de heer van 

Oosterzele. Deze andere twee derden kwamen later ook in handen van de abdij van Sint
Bertijn (D. Haigneré, Charles de Saint-Bertin, I, n° 80, p. 30-3 J) . 

Welnu, in 1114 ruilde de abt van deze abdij het ganse domein Oosterzele met graaf 

Boudewijn VII voor een schaapsgrond in Veume-Ambacht (E. War/op, a.w. I, p . 94) . 
De abdijen gaven er de voorkeur aan schaapsgronden te bezitten omdat ze de schaaps

wol in hun kloosters zo goed konden gebruiken voor de klederen van de monniken. 

Het was dus heel toevallig dat de graaf van Vlaanderen het domein Oosterzele in zijn 
bezit kreeg en dat de heren van Oosterzele het van dan af van de graaf van Vlaanderen in 
leen hielden. 

De twee grootste brokstukken van het Land van Rode schijnen in de dertiende eeuw 
ScheIderode - Melle en Scheldewindeke - Oosterzele te zijn geweest. Moet daar de 
uitleg worden gevonden van het feit dat het Land van Rode in twee lenen werd gehouden 
van het grafelijk Steen van Aalst ? (7) 
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Ik geloof niet dat de graven van Vlaanderen vóór het midden van dé elfde eeuw 
uitgestrekte allodia in het Land van Rode bezaten. Wel kunnen ze er in bezit van zijn 
gekomen in 1166, toen graaf Diederik van de Elzas het graafschap Aalst inpalmde. De 
ruiling van 1226 was beslist geen ruiling van 2 dorpen tegen 8. De graven van Vlaande
ren bezaten toen geen 8 dorpen in het Land van Rode. Ze waren wel in het bezit van een 
domein te Oosterzele, maar juist dat domein komt niet onder de 8 geruilde dorpen voor. 
De dorpen ScheIderode en Melle echter, komen er wel in voor en de dominus de heer , 
van die 2 plaatsen, was Radulfvan Roden. 

Kan men bewijzen dat hij de kastelen op die twee plaatsen en het domein er rond in 
leen hield van de graaf van Vlaanderen? Een bewijs hiervan heb ik nog niet gevonden. 

E. Warlop schrijft terecht (Jaarboek Heemkundig Tijdschrift 1969, a.w. blz. 25): 
"men mag dan ook gerust aannemen dat het Land van Roden vóór 1300 al gevormd 
was". De ridders van Scheiderode waren inderdaad, op Balegem na, reeds in de 1 7 
dorpen van dit Land van Roden binnengedrongen. Door de ruil van 1226 en door 
huwelijken hadden zij grotendeels de schakels gelegd tussen de 17 dorpen die de baronie 
van Roden en later het markiezaat van Roden zouden worden (Zie gemeld Jaarboek 
Heemkundig T~jdschr~ft 1969, voonlamelijk E. Warlop, J. De Cocker en G. Waeytens). 

E. Warlop vermeldt op blz. 30 van het Jaarboek 1969 een tekst van 27 apri/1797 .. . 
messire Charles Joseph Alltoine Rodrigus de ~Tega y ~Tega, marquis de Rodes, baron de 
Berleghem et souverain panetier de Flandre. 

HOE KWAMEN de AFSTAMMELINGEN van deze SPAANSE FAMILIE 
in het BEZIT van bet LAND van RODE? 

J. De Cocker heeft in zijn bijdragen in het boven vermelde Jaarboek deze vraag reeds 
beantwoord. Ook G. Waeytens is er op ingegaan en schrijft: in 1565 werd Rode tot 

baronie verheven. Door het huwelijk ging Rode in de eerste helft van de 16de eeuw over 
op François de Bourbon, verwant met de Franse koning. Zijn kleinzoon werd in 1598 
koning van Frankrijk als Hendrik IV. Deze verkocht in 1602 (op 12 juni) de baronie van 
Rode aan een Portugees koopman, Simon Rodrigues d 'Evora, die te Antwerpen 
verbleef. Zijn zoon Simon IJ werd opgevolgd door diens zuster, die huwde met Franci
sco de Vega, waarop het geslacht de naam Rodrigues d 'Evora y Vega aannam. Onder 
haar zoon Lopez werd de baronie van Rode tot markizaat verheven (Jaarboek 1969, blz. 

17) (8). 
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Zoals uit de mededeling van E. Warlop blijkt waren de heerlijke rechten over het 
markizaat van Rode in 1797 nog in handen van dezelfde familie. De boven vermelde 
markies Charles Joseph Marie Guislain, markies van Rode, geboren te Gent op 10 juni 
1790., was de zoon van Charles Antoine Rodrigues d'Evora y Vega., markies van Rode, 
baron van Berleghem, heer van Terweede, Ter Saelen, Onappenaerde, Brouckestraete, 
Lecke, enz. den souverein erfelijk panetier van Vlaanderen (popliment eh., La Belgique 
Héraldique, T IX, ad verbum Rodes, p. 270, alwaar overvloedige documentatie over het 
huis Rode). 

Wij hebben een rondreis gemaakt van het Land van rode en iets van de geschiedenis 
ervan uit de dertiende eeuw in het licht gesteld. De aandacht werd uiteraard het meest 
getrokken op de ridders van ScheIderode, Geraard I, zijn zoon Radulfus en zijn klein

zoon Geraard 11. 
E.H. 1. NOTERDAEME (Overgenomen uit het jaarboek L.v. Rode 1983 Blz 7-21) 
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(*) E.H. Noterdaeme schrijft Yderus en Radulfus. Wij menen er goed aan te doen hier 
de schrijfwijze van E. Warlop te volgen die dichter bij onze huidige spelling staat. 

( 1) In de eerste oorkonde - van 1220 - liet Radulfus van Roden weten dat het land dat 
rechtstreeks door hemzelf gehouden werd, niet in deze regeling in aanmerking 
kwam. 

(2) Inventaire des Archives de la Chambre des Comptes~ Lille, 1865, p. 201, n° 487 -
Actum anno Dei MCCXXVIll mense Octobri : Michel de Boulers, connètable de 
Flandre, reconnait qu' il est homme-lige, (sauve la ligité du comte de Flandre, de 
Guillaume de Dampierre et de Marguerite , sa femme) à cause de la demeure de 
Nieppe-Eglise, de la terre qui avait appartenu à Gerard de Roden, chevalier, et des la 
moitié des hötes qui y demeurent, que Guillaume et Marguerite lui avaient donnés en 
échange de la maison de la Watine, qui avait appartenu à Michel de Hames, son 
oncle, de 10 bonniers de terre et de 1 bonnier de pré derrière la maiso~ et promet 
pour lui et pour ses boirs, de leur en faire hommage, ainsi qu' a leurs boirs. 

(3) In de ruil waren niet de dorpen zelf of de heerlijke rechten in de 8 plaatsen in het 
Land van Roden bedoeld: een duidelijk bewijs hiervoor is dat onder die 8 plaatsen 
ook Scheiderode en Melle voorkomen, heerlijkheden die in het bezit waren van 
Radulf van ScheIderode en niet van de gravin. 

(4) A. Van Lokeren, a.w. p. 244, nr. 460: altare de Merlebecca cum appendicüs suis: 
Rothen et Bottelare. Cultureel Jaarboek van Oost-Vlaanderen Tweede Band. Het 
Parochiedomein der Gentse Sint-Pietersabdij tot de 14de eeuw, L. Reyntjes, p. 82. 

(5) "in villa de Munte et in villa de Badigem (Baaigem) pertinens ad illud de Munte 
1232", november, Van Lokere~ Chartes et documenti de l'abbaye de Saint Perzas, 
t.l p. 263. 

(6) "domina Mathildis, domina de Winti et filiagus Mabila .... ad quarurn dominium 
predicta villa des Morseles spectare vidatur", anno 1227, Piot, Cart. Eenarne, a.w. p. 
125. 

(7) Vriendelijk medegedeeld door Denie Huyghebaert: Voor de afstammelingen van 
Godfried van Roden, heer van Oosterzele: E. Warlop, a.w. T 11 nr. 161 - blz. 41 7 en 
J. De Cocker, Jaarboek Heemkundig Tijdschrift Land van Rode, blz. 34 - voor dd. 
14de eeuw. 
ln latere tijden waren de vier leenhoven: Schelderode~ Melle, Oosterzele en Schelde
windeke. W . Van Rille, Jaarboek 1969, Heemkundig Tijdschrift Land van Rode, blz. 

44. 
(8) Karel 11, koning van Spanje, schonk de titel van markies van Rode aan Lopez Marie 

Roderigues d'Evora y Vega, derde baron van Rode en aan zijn nakomelingen in 

1682. 
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E.H. J. NOTERDAEME 

Op 24 oktober 1981 overleed E.H. Noterdaeme. Deze Van Maerlant- en De Roden
kenner, liet ons een belangrijke bibliotheek na. Bij het ordenen van al de geschreven 
nota's die mij ter beschikking werden gesteld door de heer Walter Notteboom, vond ik 

, 

een ontwerp voor een artikel terug 
met betrekking tot de heren van 

· Roden. E.H. Noterdaeme noemde het 
een rondrit je in het land van Rode. 
Hierbij poogde hij het grondbezit van 
dit oud-adellijk riddergeslacht te re
construeren. Hij is bij wijze van eerbe-

< toon aan deze verdienstelijke persoon 
· dat wij dit artikel publiceren. Wij 
bedanken in het bijzonder de heer 
Walter Notteboom om de verleende 
toelating. 

E.H. Jozef Noterdaeme werd 
geboren te Brugge op 1 november 

· 1882 en overleed er op 24 oktober 
J~/ 1981 . Op 25 mei 1918 werd hij prie-

ii~l~l~ ster gewijd en werd achtereenvolgens 
~~~~~ aan-gesteld als onderpastoor te Dud-

zele 191 8, Hondsehote 1919, Vlisse
gem 1920, Sint-Mehiels 1925, Sint-Andries 1931 . In 1944 werd hij plechtig aangesteld 
als pastoor van Snellegem. In 1962 man hij er eervol ontslag en werd Co-adjutor te 
Sijsele tot 1978. Niet lang na zijn benoeming tot pastoor van Snellegem begon Noterdae
me zijn onderzoek in het kerkarchief, een speurtocht die uiteindelijk leidde tot zijn 
levenswerk, Jacob van Maerlant. 

Wie was Jacob De Coster Van Maerlant en wat betekende hij voor het Land van 
Rode? 
De vader van de Dietse dichters kunnen wij evengoed Jacob de Coster, als Jaeob van 
Maerlant noemen. 

In zijn Merlijn heet hij Jacob de Coster Van Maerlant. 
Het is onder deze bijnaam dat hij roem en bekendheid heeft verworven. Te Damme voor 
het stadhuis staat zijn standbeeld. Niemand twijfelt eraan dat Jacob van Maerlant te 
Damme gewoond heeft. In Dander Martijn schrijft Martijn: "Jacob du woen inde Dam". 
Door "Dam" werd de vroegere zeehaven van Damme bedoeld. De bijnaam De Coster 
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was voor pastoor Noterdaeme de aanleiding op op zoek te gaan naar de plaats waar het 
huis van de dichter stond. Meteen werd hij geconfronteerd met de vele vragen uit het 

Van Maerlant probleem. Was de dichter een leek of een geestelijke? Welke Maerlant 
wordt hier bedoeld? Heeft men te doen met Jacob De Coster of moet men lezen Jacob , 
Koster? Noterdaeme toonde aan dat Jacob de Coster te Snellegem woonde. Hij kwam 

zich daar vestigen na zijn studies te hebben beëindigd in de kapittelschool van Sint

Donaas te Brugge. Hij verbleef er vele jaren en schreef er ook zijn eerste werken. De 

aanwezigheid van Jacob vanMaerlant te Snellegem vond Noterdaeme in een archiefstuk, 
bewaard in het kerkarchiefte Snellegem nl. een copie uit de 17de eeuw van het obituari

um van 1532. "Obïit dominus Geerardus Myles et Margareta Uxor eius, qui contulit 

presbytero ij solidos par. custodi XII denarios par. supra mensionem Jacobi custodi(s) 

infra artium". Het obituarium uit 1535 vermeit dat Geerardus en Margareta een stichting 

hebben gedaan op het huis waar Jacob de Coster woonde, gelegen binnen het kerkplein. 

Geerardus is niemand minder dan Geerardus II van Roden, gehuwd met Margareta van 

de Woestijne. Jacob de Coster is te vereenzelvigen met Jacob van Maerlant, die in de 

1 ste helft van de 13de eeuw naast het ridderhof, het Oosthof, van de heren van Roden te 

Snellegem. Jacob de Coster werd geboren in het Maerlant, in het noord-westen van 

Brugge, waar het geslacht de Coster woonde. 

Weitkinus, Ghiselinus en Walter de Coster waren leenmannen van Geerardus II van 

Roden. Jacob de Coster behoorde tot deze familie. Geerardus II van Roden liet een zoon 

na, die in de oorkonden vermeld wordt als Geeraard van Beerlegem. Hij huwde Beatrise 

en hield Beerlegem in leen van zijn oom Radulphus van Roden, ,heer van Melle. Vanuit 

het Oosthof te Snellegem reisde Geeraard van Beerlegem regelmatig naar het land van 

Rode. Bij al deze reizen was hij vergezeld door Jacob van Maerlant. 

Aldus kwam Jacob de Coster in kontakt met de heer van Melle en met de nobilis 

matrona, de edele vrouw Heila van Rode~ in wiens opdracht hij Alexanders Yeesten 

schreeef. 

In dit werk neemt Jacob van Maerlant het op voor zijn heer en vroeg de vrije 

doorvaart op de Schelde te Rupelmonde. In dit werk drukte hij ondermeer ook het 

verlangen uit van de kooplieden om te beschikken over een kortere weg naar zee. Toen 
de heren van Roden in 1257 Snellegem verlieten, keerde Jacob van Maerlant naar het 

Maerlant terug. Tussen 1266 en 1270 vestigde hij zich als schepen-klerk te Damme, 

waar hij er ca. 1300 zou overleden zijn. Van Maerlant vestigde zich te Damme op het 

ogenblik dat de stad Gent de wol uit Engeland gaat invoeren via de Lieve. Damme was 
als het ware de voorhaven van Gent, en niet meer op de Schelde, maar op het Zwin en 
op Damme was de hoop van de kooplieden gevestigd. Geen betwistingen meer bij de 

doorvaart te Rupelmonde en er was meteen een kortere weg naar zee. In de 2de helft van 
de 13de eeuw hebben de ridders van Roden dubbele handelsbetrekkingen gehad met 
Engeland en de steden in Vlaanderen, die hun wol van over het kanaal invoerden. 
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Opvallend is het wel dat uitgerekend in die periode Jacob van Maerlant zich te Damme 
gaat vestigen. Merken wij ook op dat de abdij ter Doest en de CistercÏënsermonniken 
geduchte mededingers waren van de heren van Roden in hun handelsbetrekkingen met 
Engeland. Het lijkt me met uitgesloten dat de ridders van Roden beroep hebben gedaan 
op Van Maerlant om hun handelsbelangen te Damme te behartigen. 

Door middel van deze summiere citaten uit het levenswerk van Noterdaeme, hebben 
wij willen aantonen doe belangrijk het werk van deze heemkundige is voor de kennis 
over de heren van Roden. 

Korte bibliografie met betrekking tot de heren van Roden: 
E.H. 1. NOTERDAEME 
- Jacob van Maerlant, klerk van de heren van Rode te Snellegem 

Handelingen van het genootschap voor geschiedenis Brugge, 1951. 

- De heren van Beveren-Waas, tevens bruggraven van Diksmuide 
Anna/en van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 58, 1953. 

- Het Oosthof te Snellegem. 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 
Nieuwe reeks, deel X, 1956. 

- Bij het Maerlantprobleem, De ridders van Roden en de wolhandel. 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1958, blz. 52. 

- Het Geslacht De Coster te Houtave. 
Ond Heem, 1959 

- Jacob de Coster van Maerlant. 
Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor taal en letterkunde en 

geschiedenis, 1961. 
- De ridders van Roden in de eerste helft van de 13de eeuw. 

Het Bnlgs ambachtalbum, Jos De Smet, 1964, blz. 273. 
- De ridders van Roden en Jacob de Coster van Maerlant. 

Appeltjes van het Meetjesland, nr. 15, 1964. 
- Jan Van Rode, heer van Ingelmunster. 

De leiegouw, 1972, 1 afl. 

Lucien DE SMET 
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DE HEREN VAN RODE IN DE 12de en 13de EEUW 

In de laatste tien jaar werden er over het middeleeuwse huis van Rode verscheidene 

waardevolle bijdragen gepubliceerd. Baanbrekend was vooral het werk van E.H. 1. NOTER

DAEME, die via zijn studies over Jacob van Maerlant terechtgekomen is bij de oude heren van 

Rode en in verscheidene opstellen de vrij ingewikkelde genealogie van deze familie heeft 

o pgehelderd en op punt gesteld (1) . Onderhavig artikel heeft niet tot doel het werk van E .H . J. 

NOTERDAErviE aan te vallen of grondig te herzien (2). Dat is ook niet mogelij~ aangezien 

andere opzoekingen, die onafhankelijk van E.H. J. Noterdaeme uitgevoerd werden, tot vrijwel 

identieke conclusies aanleiding gaven (3) . 

Aangezien echter de bijdragen van E.H. J. Noterdaeme in verschillende en soms moeilijk te 

raadplegen t ijdschriften verschenen en dus ipso facto verspreid zijn, is het nuttig aan de hand 

van deze opstellen een overzicht van de geschiedenis van de heren van Rode tijdens de 12de en 

13 de eeuw samen te stellen en waar het nodig bleek, enkele aanvullingen toe te voegen (4) . 

De plaatsnamen Rodus (Germ. roda, "gerooid bos") verschijnt al in 866 in de historische 

bronnen ('5 ) • Het duurt echter tot in 11 01 vooraleer er een Iderus de Roden vermeld wordt die 

misschien kan doorgaan voor een heer van de plaats (6) . Wellicht mag hij aangezien worden als 

de vader van de gebroeders Iderus I, Zeger en Bonifaas van Scheiderode die in de eerste helft 

en omstreeks het midden van de 12de eeuw in de oorkonde verschijnen (7) . Hoewel heer Iderus 

I vermoedelijk het hoofd van de familie was, wordt zijn broer Zeger heel wat vroeger vermeld. 

Men vindt zijn naam in de getuigenlijsten van 12 oorkonden die dateren van 111 8 tot 1270 8). 

Hij had een zoon Rayrnond (9 ). Iderus I wordt pas genoemd in 1156-1157 (l0). Uit een ongeda

teerde oorkonde voor de abdij van Ename, vermoedelijk opgesteld in 1158-64, blijkt dat de 

edele ridder Iderus I van Rode op het einde van zijn leven lekebroeder geworden is in 

genoemde abdij en dit klooster begunstigd heeft met 6 bunder grond. Na zijn dood werd hij 

begraven voor de kerkdeur der abdij. Zijn vrouw Gertrudis van der Schelde en haar drie zonen 

Iderus 11, Gerard I en Hendrik bevestigen de gift van hun echtgenoot en vader en gaven nog 

een zilveren schaal op de koop toe. In dezelfde akte worden ook Zeger en Bonifaas, broers van 

Iderus I , genoemd ( 11). 

In 1172 en 1174 wordt een Boudewijn van Rode geciteerd (12), maar of hij met de reeds 

genoemden verwant was, is niet uit te maken. 
Men kan dus aannemen dat de op authentieke documenten gesteunde geschiedenis van de 

heren van Rode aanvangt in het midden van de 12de eeuw (13) . Van zodra zij in de bronnen 

verschijnen, blijkt dat deze heren tot de adelstand gerekend worden (14) . 

Feitelijk begint de geschiedenis van deze familie vrij laat, vergeleken ~et die van andere 
edele geslachten uit dezelfde streek ( 1 ) Het is echter opvallend dat verscheIdene leden van het 
huis van Munte, parochie die later tot het land van Rode behoorde, dezelfde voornamen dragen 
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als leden van het huis van Rode en dat die homoniemen vrijwel gelijktijdig in de bronnen 
verschij nen. Zo 

Scheiderode 
Iderus II (1158-64 ~ 3e kwart 12e eeuw) 
Bonifaas (1158-64) 
Zeger(1118-1170) 

Munte 
Iderus (1174) (16) 

Bonifaas (1 1 74) ( 17) 

Zeger I (1123-1174) (18) 

Op het einde van de 12de eeuw verdwijnt het huis van Munte uit de geschiedenis. Munte 

kwam blijkbaar in handen van de graaf van Vlaanderen, want op 12 oktober 1226 stond gravin 
Johanna van Constantinopel al haar rechten op deze plaats af aan Radulf, heer van Rode 19) . 

Het is eigenaardig vast te stellen dat men, van zodra het huis van Munte niet meer in de 

bronnen verschijnt, over vrij overvloedig materiaal over de heren van Rode begint te beschik

ken. Betekent dit dat er een naamsverandering plaats gevonden heeft en dat het huis van Munte 

het huis van Rode geworden is ? Vermoedelijk niet, aangezien Munte vóór 1226 in handen van 

de graaf van Vlaanderen was. Men zou eerder veronderstellen dat Munte en Rode ooit samen 

één heerlijkheid gevormd hebben die in de loop van de eerste helft van de 12de eeuw gesplits 

werd. Op die manier zou de oude heerlijke familie in twee takken uiteengevallen zijn waarvan 

de ene de naam Munte, de andere de naam Rode aangenomen heeft, met behoud van een aantal 
voornamen die in beide families gedragen werden (20) . Op het einde van de 12de eeuw ver

dween de tak Munte en kwamen zijn goederen aan de graaf van Vlaanderen. De tak Rode bleef 

echter bestaan en slaagde er in 1226 in de goederen te Munte te recupereren. Hoewel sommige 

feiten in die richting wijzen, blijft dit een tot nog toe onbewijsbare hypothese. 
Iderus II en Hendrik van Rode verdwijnen uit de geschiedenis zonder veel sporen na te laten 

(21) . Gerard I daarentegen werd na de dood van zijn vader het hoofd van de familie. Hij 

verschijnt in de historische bronnen van 1170 en 121 8. In de oorkonden wordt hij uitdrukkelijk 
heer van Rode genoemd, edelman en ridder. Hij nam deel aan de kruistocht in 1191 en was 
gehuwd met Hildegarde, vrouwe van Melle. Gerard, Gerbod, Beatrix en Alix (22) . Over drie van 

deze kinderen is er weinig geweten. Gerbod, vermeld van 121 8 tot 1221, was een clericus (~ ). 

De dochters Beatrix en Alix worden slechts éénmaal vermeld (24) . 

Gerard, tweede zoon van Gerard I van Rode, voor het eerst genoemd in 1214 en overleden 
vóór 16 februari 1236, woonde op het Oosthofte Snellegem. Hij had de ridderslag ontvangen 

en was gehuwd met dame Margareta, die misschien afkomstig was uit het huis van de 
W oestine te Aalter (25) . Vermoedelijk had hij twee kinderen, namelijk Gerard, heer van 

Beerlegem, vermeld van 1236 tot 1258, ridder, gehuwd met Beatrix van Assebroek, en 
Margareta, die gehuwd zou geweest zijn met Willem van Maldegem (26). 

Radulf, oudste zoon van Gerard I, werd na het overlijden van zijn vader, het hoofd van het 
huis van Rode. Hij verschijnt in de bronnen van 1189 en 1235, droeg de titels van heer van 
Rode en Melle en wordt uitdrukkelijk edelman en ridder genoemd. Radulf was gehuwd met 
een verder onbekende dame Berta en schijnt maar één wettig kind gehad te hebben, namelijk 

. Gerard II (2 . Deze laatste wordt vermeld van 1226 af en overleed in 1284-85. Hij was heer 
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van Rode tot in 1265 en heer van Melle tot aan zijn dood. Gerard II droeg de titels van 
e~elman e~ ridder en tr.ad tweemaal in het huwelijk. Zijn eerste vrouw Katarina was afkomstig 
Uit het huns van Cysolng en schonk hem een zoon Gerard 111. Na de dood van Katarina 
hertrouwde Gerard II met Isabella, vrouwe van Heestert, Heule en Speelt, en had bij haar nog 
een zoon Jan 28 

Gerard 111 verschijnt al in 1265 als heer van Rode, dus nog tijdens het leven van zijn vader, 

die slechts de titel van heer van Melle behield. De edelman en ridder Gerard III van Rode 

wordt vermeld van 1260 tot 1285 en was gehuwd met Mabilia 11, vrouwe van Scheldewindeke, 
Oosterzele en ter Wede. Zij hadden als zoon Gerard IV (29) . 

Jan van Rode, halfbroer van Gerard 111, wordt venneld van ca. 1271 tot na 1309. Deze 

edelman was heer van Ingelmunster en gehuwd met Katarina van Maldegem (30) . 

Gerard IV tenslotte, zoon van Gerard 111 en Mabilia II van Scheldewindeke, wordt vermeld 

van 1287 af. In 1307 trad deze ridder op als een der ontvangers van het aandeel dat de kasseirij 

Kortrijk diende te betalen in de boeten die door de Franse ~oning opgelegd waren aan het 

graafschap Vlaanderen. Hij was gehuwd met Isabella van Nevele, zuster van Walter 111, 

burggraaf van Kortrijk (31 . 

De genealogie van de heren van Rode tot 1300 is dus, vooral door het 'werk van E .H. J. 

NOTERDAEI\1E, duidelijk en samenhangend geworden. Schematisch kan deze stamboom als 

volgt worden voorgesteld (zie blz. 182) 

Omstreeks 1400 strekte het land van Rode zich uit over 17 parochies, namelijk Balegem, 
Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gontrode, Gijzenzele, Landskouter, Letterhou
tem:t Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Scheldewindeke, Schelderonde en 
Vlierzele <- 3 . 

Dat deze grote heerlijkheid niet ineens onstaan is, kan al uit de genealogie der heren van 

Rode afgeleid worden. Scheiderode was ongetwijfeld het dorp waaraan de familie haar naam 

ontleende 34 Melle en Scheldewindeke-Oosterzele kwamen in handen van de heren van Rode 

door huwelijken met de erfdochters van deze heerlijkheden (35) . Een belangrijke aanwinst 

boekte het huis van Rode toen Radulf in 1226 zijn bezittingen te Niepéglise en Merelbeke aan 

gravin Johanna afstond in ruil voor hetgeen zij bezat te Melle, Gontrode, Landskouter, 

Bottelare, Munte, Melsen, Scheiderode en Gentbrugge ( 6) . Dat de heren van Rode heerlijke 

rechten hadden te Gijzenzele blijkt uit een oorkonde van 23 juni 1214 (37) . 

In 1252 verkocht Gerard, heer van Beerlegem ( g , een allodium te Letterhoutem, de voogdij 
• ..... ,...t:': bd·· (39 0 M van de andere rechten te Sint-Lievens-houtem aan de Gentse Stnt-Bö(Usa IJ . ver oort-

sele is er sprake in de oorkonde van april 1269 voor dezelfde abdij 40) . Dat de heren van Rode 

zekere rechten hadden te Vlierzele blijkt al in mei 1214 (41) . 

Op Bavegem en Balegem na konden hier al de parochies die deel uitmaakten van het land 

van Rode, opgesomd worden. Man mag dus gerust aannemen dat het ttLand van Rode" zoals 

men het later kende, vóór 1300 al gevormd was. De 13de eeuw is eigenlijk beslissend geweest 

voor de opbouw van deze grote heerlijkheid. Door huwelijken werden bij de oerheerlijkheid 
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Rode de heerlijkheden Melle en Oosterzele-Scheldewindeke gevoegd. De ruil van 1226 stelde 

de heren van Rode in het bezit van een complex van goederen die misschien vroeger de 

heerlijkheid van Munte vormden. 

Men heeft dus alle reden om te besluiten dat het "Land van Rode" eigenlijk in de 13de eeuw 

ontstaan is. Vergeleken bij veel andere edellieden was de heer van Rode op het einde van de 

13de eeuw een rijk man. Uit een schatting van omstreeks 1298-99 blijkt dat zijn inkomsten uit 

de heerlijkheid Scheiderode, Melle, Oosterzele, Scheldewindeke en ter Wede, na aftrek van een 

doarium, 2051 lb. 12 s. 8 d. bedroegen (42). Wanneer men dit inkomen vergelijkt met enkele 

prijzen uit die tijd (43), is het duidelijk dat men in het geval van de heer van Rode zeker niet mag 

spreken van een verarmd edelman ... 

Om het beeld van hun bezittingen in de 13de eeuw afte ronde~ dient nog gezegd dat de 

heren van Rode tol hieven te Scheiderode en aan de Brabantbrug te Gent (44) . Ook ten westen 

van de Schelde bezat de familie niet te verwaarlozen goederen. Hoewel het Oosthof te 

Snellegem en andere bezittingen in het Brugse Vrije in de loop van de 13de eeuw van de hand 

gedaan werden, mogen ze hier niet achteloos voorbijgegaan worden (45) . Ook te Emelgem en 

Kachtem bestond er een heerlijkheid Rode met achterlenen in de omliggende gemeenten. De 

heren van Rode waren al in 'het bezit van deze goederen in 1216 (46) . Tenslotte dient nog 

gewezen op die zij van het einde van de 12de eeuw af in Engeland genoten (47) . 

Het "Land van Rode" ontstond in de 13de eeuwen het bezit van deze grote heerlijkheid 

maakte van de familie van Rode een der machtigste huizen van het graafschap Vlaanderen. Het 

is onmogelijk in het beprekte kader van dit opstel - zij het dan beperkt - beeld te geven van de 

rol die de heren van Rode gespeeld hebben in het openbare leven van het vorstendom. Zij 

waren in het bezit van een der ambten van erfelijk panetier van Vlaanderen (.tg) . 

Ook op het gebied van de buitenlandse politiek speelden de heren van Rode een niet te 

onderschatten rol. Gerard I en zijn zonen Radulf en Gerard waren in het begin van de 13de 

eeuw belangijke figuren in de betrekkingen tussen Vlaanderen en Engeland. Zij reisden 

meermaals naar Engeland en verbleven er geruime tijd. Ook op het einde van de 13de eeuw 

zijn er nog sporen van de van Rodes in Engeland te vinden (49). 

Twintig jaar geleden waren de heren van Rode voor de geschiedschrijvers van het graaf

schap Vlaanderen nog nobele onbekenden. Dank zij de studies van E .H . J. NOTERDAEME 

werden ze aan de vergetelheid ontrukt en zijn ze thans een van de best gekende middeleeuwse 

edele geslachten uit het graafschap Vlaanderen. In dit opstel konden slechts enkele hoofdlijnen 

geschetst worden (50) . De geschiedenis van de oude heren van Rode is daannee echter niet 

uitgeput en ieder gegeven dat hier naar voor gebracht werd, roept vragen op en stelt proble

men. Aan de leden van het "Heemkundig Genootschap "Gentbrugge en Land van Rode" deze 

aan te pakken en waar mogelijk, op te lossen. 

-or. E. WARLOP (Overgenomen uit jaarboek Land van Rode 1969 blz 19-30) 
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2. Iderus I 
( 1156-1158/64) 

Ridder 
X 

Gertrudis 
van der Schelde 

6. Gerard I 
( 1170-1218) 

Heer van Rode 
Ridder 

Kruistocht 1191 
X 

Hildegarde 
van Melle 

I 

1. Iderus 
(1101) 

3. Zeger 
" (1118-1170) 

I 
Raymond 

(1170) 

7. Iderus 11 
(3de kwart 
12de eeuw) 

4. Bonifaas 
(1158/64) 

I 
8. Hendrik 
( 1184-1189) 

5. Boude\vijn 
( 1172-1174) 

9. Heila (32) 
(1220) 

L,_; __ ~ ____ ~ ___ ~ __ ~ 
I 

10. Radulf 
( 1189-1235) 

Heer van Rode 
Heer van Melle 

Ridder 
X 

Berta 

11. Gerard 
(1214- tvóór 

1236, 16 feb.) 
Heer Oosthof 
te Snellegem 

Ridder 
X 

Margareta 
(van de 

Woestine ?) 

12. Gerbod 
( 1218-1221 ) 

Oericus 

13. Beatrix 
(1218) 

15. Gerard 11 
(1226-t 1284/85 ) 
Heer van Rode 
Heer van Melle 

Ridder 

................... ........................... ......... .. ............ . 

X 
Katarina 

van Cysoing 
X ---=-: 

Isabella 
van Heestert 

19. Jan 

16. Gerard van 
Beerlegem 

( 1236-1258 ) 
Ridder 

X 
Beatrix 

van Assebroek 

18. Gerard III 
(1260-1285 ) 

Heer van Rode 
Ridder 

(Ca. 1271-1309) 
Heer van Ingelmûnster 

Ridder 
X 

Mabilia 11 
van Scheldewindeke 

20. Gerard IV 
( 1287-1307) 

Ridder 
X 

Isabella 
van Nevele 

X 
Katarina van Maldegem 

17. Margareta 
X 

Willem 
van Maldegem ( ? ) 

14. Alix 
(1218) 
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Bovenaan rechts: Zegel van Radulf van Schelderode (1223). Ruitenegel (0 + 
50 mm). Wapenschild onduidelijk. Randschrift: SIGIL ... 

Bovenaan links : Tegenzegel van RaduIf van ScheIderode (1223) (0 + 30 mm ). 
Wapen onduidelijk (effen met zoom ? ). Randschrift: t SIGILL'. RADULFI. 
DE RODES. 

Onderaan links : Zegel van Gerard 11 van Schdderode (1282). Ruiterzegel 
(0 + 65 mm). \VapenschiId : klimmende leeuw. Randschrift: t S'GER ... 
DOMINI ... RODEN. 

Onderaan rechts : Tegenzegel van Gerard 11 van Scheiderode (1282 ) ( 0 + 35 mm). 
Wapen: een klimmende leeuw (?) Randschrift: t SECRETUM MEUM MICHI. 
(Algemeen Rijksarchief, Brussel, zegelafgietsels n ra 17314 • 17315 • 1506 .. 1.507. ) 
Fotos Algemeen Rijksarchief, Brussel. 
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BRONNEN 

1. Onder de meest recente en belangrijkste artikels van E.H .. 1. NOTERDAEME vermelden "'ij hier : 

1. NOTERDAEME~ De ridders van Roden en Jacob de Cos Ier van lfaer/ant, Appeltjes van het Meetjesland. 

XV (1964), p. 45-109 (voortaan afgekort: 1.N.II), 1. NOTERDAEME, De ridders van Roden in de eerste 

helft van de J 3de eeuw in het Brogs ambacht, Album archivaris Jos. De Smet Brugge~ 1964, p. 273-308 

(voortaan afgekort : J.N.III)~ 1. NOTERDAE'ME, De ridders van Roden in de tweede helft van de dertiende 

eeuw~ De Leiegouw, VIII (1966), p. 313-329 (voortaan afgekort: 1.N./III). De visie van E.H. 1. NOTER

DAEl\1E, op het Maerlant .. probleem vindt men ook o.a. J. NOTERDAEME~ Jacob van J\JaerJanl, kJerk van 

de heren van Roden~ Handelingen van de Société d'Emulation te Brugge, LXXXvm (1951), p. 5 .. 25, IDEM, 

Jacoh de CosIer van Afaer/anl, Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en 

Letterkllllde en Geschiedenis, XV (1961), p. 233-272, IDEM en H.P. SCHAAP, Nieuwe Moer/an/probleem, 

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterk'Ullde, LXXXIl/2-3 (1966), p. 81-119. In deze twee laatste 

studies vindt men ook overvloedige verwijzingen naar andere literatuur betreffende het Maerlantprobleem. 

2. E.H. 1. NOTERDAEME was ten andere terstond bereid het handschrift van onderhavig opstel na te zien en 

waar nodig te corrigeren. Hiervoor wens ik hem mijn beste dank te betuigen. 

3. De heren van Rode worden behandeld in E. WARLOP ,De Vlaamse adel voor 1300, Handzame, 1969, t p. 
319, 326, 365, 372, 381, 398,419,421, en ll, nr. 196 (genealogie). Hetgeen ik daar neerschreef wijk1 vrijwel 

niet af van de bevindingen van E.H. J. NOTERDAEME. 
4. Het gaat steeds om aanvllJJingen van ondergeschikt belang. 

5. M. GYSSELING, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noor~Franknjk en ~Vest

Duitsland (vóór 1226), Tongere~ 1960, II, p. 895, s.v. SCHELDERODE. 

6. A. VAN LOKEREN, Charles et documenlS de J'abbaye de Saint-Pierre à Gand, Gen~ 1868 .. 1871 , I, nr. 

172, p. 112, geeft Joerus de Roden. In het origineel dat berust in het Rijksarchief te Gent fonds Sint

Pietersabdij , oorkonde nr. 172, staat er echter Jderus. De lezing wordt bemoeilijkt door een stempel (Archives 

de l'Etat à Gand) juist boven de naam (medegedeeld door dhr. J. Buntinx, Departementshoofd van het 

Rijksarchief te Gent, waarvoor beste dank). 

7. Hij kan echter ook hun grootvader geweest zijn. Omdat de verwantschap niet duidelijk is, geven wij aan deze 

eerste lderus geen rangnummer. 

8. Eerste vermelding : 1118 (A. VAN LOKEREN, op. cit., I, nr. 194, p. 121) ; laatste vermelding: 1170 

(A.FAYEN, Liber Traditionum Sancti Petri B/andinienssis, Gen~ 1906, p. 191, c. 188). 

9. A. FAYEN, op. cil.,p.191 , c.188(1170). 

10. A. VAN LOKEREN, op.cit., I, ms. 25 1 en 256. 

11. L. MILIS, De onuitgegeven oorkonden van de Sint-SaJvalorsabdij te Ename voor J 200, Brussel. 1965. nr. 

26, p. 19. Bonifaas wordt nog éénmaal vernoemd in een andere 9 ongedateerde (3de k-wart 12de eeu"') 

oorkonde voor de abdij van Eename (C. PIOT, Cartu/aire de J'abbaye d 'Eename, Brugge, 1881, nr. 292, p. 

262). 

12. A. FAYEN, Liber Tradilionum, p. 191 en 193. 

13. Voor de oudste vermeldingen van de plaats van Scheiderode zelf, zie het in voetnoot 5 aangehaald werk van· 

M . GYSSELING, loc. cit. 

14. Iderus I wordt iJ/uster genoemd in 11 58-64 (L. tvflLIS~ op. cito , loc. cit,) ; Zeger verschijnt als i/Jlis/er vir in 
1123 (A, VAN LOKEREN, Charles Saint-Pierre, 1. nr. 199, p. 124-125). In E. WARLOP, De ~'7aaln5e 

adeJ~ ll, nr. 196, wordt telkens aangeduid waar leden van het buis van Rode edel (nobilis . enz.) genoemd 

worden. 
15. Zie bij E . WARLOP, op. cit. , 1I, de stambomen van andere edele families uit de omgeving. In sommige 

gevallen k1immen de genealogieën op tot de IOde of het begin van de llde eeuw (bijv. Aalst. Gent. Ga\'ere. 
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Petegem-Oudenaarde, Oosterzele-Scheldewindeke, enz.) 

16. A. FA YEN, Liber Traditionum, p. 193. 

17. IBIDEM, doc. cito 

18. A. VAN LOKEREN .. Chartes Saint-Pierre, L nr. 199, p. 124-125, (1123), A. FAYEN .. op. cito ,p. 193 

(1174). 

19. Algemeen Rijksarchief Brussel. Trésor de F/andre .. reeks I, nr. 12 (1226, 12 oktober, Gent), Archives 

DépartemenlaJes du lVord à Li//e, B. 1562~ F 188 rO
, nr. 316 (1226, 12 ok1ober, Gent). Na de terugkeer van 

graaf F errand uit gevangenschap werd deze ruil op 9 mei 1228 bekrachtigd door de graaf en de gravin (L. 

WARNKOENIG, Flandrische Slaais- und RecJusgeschichte bis zum Jahre 1305, Tübingen, 1835.,.1842 ~ 

111/2, nr. LXXXII, p. (148) ; A.E. GHELDOLF , Histoire de la Flandre et de ses institutions civi/es et 

politiques jusqu'à /'année J 305, Brussel, 1835-1864, V, nr. LXXXI, p. 455-456). 

20. Het feit dat dezelfde voornamen in de verschillende adellijke families gedragen worden. wijst dikwijls op 

verwantschap van die geslachten. Een zeer frappant voorbeeld vindt men in E. WARLOP, De heren van 

Aioortsele en Afoorsele in de 12de en 13de eeuw, Album Joseph Delbaere, Rumbeke, 1968, p. 229-250. 

21. Ideros n wordt in 1158-64 (L. MILIS, Oorkonden Ename, nr. 26, p. 19) en in een ongedateerde oorkonde uit 

het derde kwart van de 12de eeuw (C. PIOT, CartuJaire Eename, nr. 292, p. 262) ; Hendrik verschijnt in 
hetzelfde stuk van 1158-64, in 1184 en 1189 (C. PIOT, op. eit., DrS. 71 en 94) 

22. E. WARLOP, De Vlaamse adel, ll~ nr. 196n ; 1.N./lt p. 274-278. 

23. E. WARLOP, op. cit., ll, nr. 1%/12. 

24. mIDEM, 11, nr. 196/13 en 14. 

25. . mIDE~ 11, nr. 196/11 ; J.N./I, p. 54-70. Het zijn deze Gerard en zijn vrouw die vermeld worden in het 

obituarium van Snellegem en die de beschermers waren van Jacob van Maerlant. Zie ook J.N.m, p. 291 ... 292. 

26. E. WARLOP, op. cit., U, nr. 196/16 en 17; lN./I, p. 70-96. 

27. E. WARLOP, op. cit., U, nr. 196/10; lN./lI, p. 279-281 , 287-291. 

28. E. WARLOP, op. cit. , U, nr. 196/15; lN./lll, p . 313-325 . 

29. E. W ARLOP, op. cit., U, nr. 196/18 . J.N./ln~ p. 325-326. 

30. E. W ARLOP, op. cit. , 11, nr. 196/19 ; J.N./llI, p. 328-329. 

31. E. WARLOP, op. cit., 11, nr. 196/20; J.N./lII, p. 326. 

32. Deze Heila, vermeld in november 1220 (A. VAN LOKEREN, Charles Saint-Pierre , I, nr. 460, p. 244), kon 

niet aan de stamboom ScheIderode "gehangen" worden. 1. NOTERDAEME meent haar te mogen vereenzeI ... 

vigen met de "enigmatieke Gbeile, aan wie Jacob van Maerlant de "Alexander" opdraagt" 

(1. NOTERDAEME, Jacob van /vlaer/anl, A.S.E.B., LXXXVIll (1951), p. 12-13, 20",21). Misschien ,vas zij 

een (half)zuster van Iderus 11, Gerard I en Hendrik van Rode. 

33 . lN./ll, p. 273. Zie ook de "Inleiding" van dit jaarboek. 

34. 1.N./Il, p. 274. 

35. Gerard I was gehuwd met Hildegarde van Melle (zie hoger, voetnoot 22 en E. W ARLOP, De f,-7aamse adel.. 

11, nr. 145. MELLEn) en Gerard lil met Mabilia van Schelderode-Oosterz:ele (zie hoger, voetnoot 29 \!Il E. 

WARLOP, op. eit., II, nr. 161. OOSTERZELE-SCHELDEW1NDEKFJI6). 

36. Zie hoger, voetnoot 19; lN.III, p . 280, kende de oorkonde van 1226 niet en geeft als datum voor de ruil 1216 

op. 

37. C. SERRURE, Cartulaire de Saint-Bavon à Gand, Gent. (1836-1840), nr. 109, p. 89-90 (1214~ 23 juni.. 
Sint-Baafs). 

38. Zie d~ genealogische tabel, nr. 16 en hoger, voetnoot 26. 

39. C. SERRURE, Cartu/aire de Sainz-Bavon, DrS. 273-281,283-284. 

-40. Rijksarchief Gent, Sint-Baafs. supplement. doos I, nr. I (1268, april). 
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41: C. SERRURE .. op. cit ... Dr. 108, p. 88-89. 

42. Rijksarchief Gent oorkonden graven van Vlaanderen., verzameling de Saint-Genois. nr. IOS3. 

43. Zie E. WARLOP, De l?Jaamse adel, l. p. 381-382. 

44. Zie bijv. J.N.III .. p. 277-281, .. 4rchives Départementales du lVord à Lilie, 10 H 323, p. 94 (1271" mei), J. 

NOTERDAEME. Jacob van AJaerlant, A.S.E.B., LXXXVIII (1951), p. 12 

45 . Deze bezittingen werden door E.H. J. NOTERDAE:ME zeer grondig bestudeerd in lN. II, p. 284-294 en . 

terloops behandeld in J.N./I en J.NJ III. Zie ook 1. NOTERDAEME .. De heren van Beveren- Jf'aas. tevens 

burggraven van Diksmuide, Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas? LVIII/2 (1952), 
p. 147 .. 156. 

46. J.N.m, p. 274 en 21.9, Rijksarchief Brugge, oorkonden met blauw nr., nrs. 6677 en 6689. Deze heerlijkheid 

droeg de Daam Rode en bleef bestaan tot het einde van het Oud Regime. 

47. J.N./l" p . 45-53, J.N.mI.. p. 323-324, Algemeen Rijksarchief Brussel, Trésor de Flandre, reeks I, nr. 1364 

(1283 (n.s.), 24 februari). 

48. Zie in J.N./I, II en m de verwijzingen naar de oorkonden betreffende het openbare leven van het graafschap 

Vlaande~ waarin de heren van Rode vermeld worden. Betreffende het ambt van tweede panetier van 

Vlaanderen dat gehouden werd door de heren van Rode (tak SneUegem .. Beerlegem), zie lN./I, p. 53-54. Dit 

ambt bleef tot het einde van het Oud Regime in handen van de heren van Rode (zie bijv. Rijksarchief 

Kortrijk. fonds d'Ennetières, reeks L nr. 112, fO 1 rO 
: •••• messire Charles Joseph Antoine Rodrigue de r'era y 

f;"ega, marquis de Rodes, baron de BerJeghem et souverain pannetier de Flandre ... (1797, 27 april) . 

Betreffende het ambt van panetier van Vlaanderen in het algemeen, zie E. W ARLOP, De dispenJator van de 

graaf van l-7aanderen (1093 00 einde 13de eeuw)., De Leiegouw., V (1963), p. 3145., met aanvullingen bij 

IDE~ De ~,7aamse adel, I, p. 296, voetnoot 364. 

49. Zie hoger, voetnoot 47 . 

50. Afgietsel van zegels van de heren van Rode vindt men in het Algemeen Rijksarchief te Brusse~ zegelverza

meting : 
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... 6 . Gerard I : nrs. 21043, 21044 

Hildegarde van Melle : ms. 20930, 20932, 29903, 31765 

- 10. Radulf: nrs. 17314, 17315, 21051, 21052, 21045, 21046, 20921, enz. 

Berta : nr. 20933 

-1 5.~ardII:nrs.21049,21296, 1506" lS07, 18144~ 18672,18673,7553, 7554,2752,2753 

lsabella van Heestert : nrs. 660, 2754, 1508 

- 16. Gerard van Beerlegem : nr. 21057 

- 18. Gerard III : Dr. 7665 

- 19. Jan: Nr. 7746 

Katarina van Maldegem: nr. 4384 
Ook in de verzameling DOUET D' ARO van de Archives Nationales te Parijs komen enkel zegels voor VlD 

de heren van Rode~ namelijk: 

- 15. Gerard 11 : nr. 10470 

- 18. Gerard III : nr. 1047 1 

- 19. Jan : nr. 10472 



Heren van Rode Familieverwantschap 
Uit De Vlaamse Adel voor 1300 door Dr. E. Warlop 

MELLE R I 1. aas . 
(België, prov. Oost-Vlaanderen, arr. Gent) 10.35/1067 (LT, p. 12.3) - 1090 (VL, I , nr. 162, p. 108) . 

2. Boude\vijn. 
1123 (VL, I , nr. 1 99, p . 124 .. 125 ). 
«vir illuster» (Ibidem, loc. cit.). 

3. Radulf. 
1122 (Vere. nr. 106,107 ) - 1150 (VL, I, nr. 244, p. 145). 
«vi, ingelZuitatis» (VL, I, nr. 194, p. 121 (1118) . 
Broers: - Eggabert (V ere. nr. 106). 

- Raas ? 1 
_ Wale\vein? J V ) 1 , nr. 194, p. 121). 

Dochter : Hildegarde (haar oudste zoon droeg de voornaam Ra 
duIf) ? 

4. Eggabert. 
1122 (Verc. nr. 106) - 1130 (VL, I, nr. 208 , p. 128·129) . 
«vir inge1Zuitatis» (VL, I, nr. 194, p. 121 (1118)). 

5. Raas 11. 
1118 ; «vir ingenuitatis» (VL, I, nr. 194, p .. 121 ) . 

6. Walewein. 
11 18 (VL, I, nr. 194, p. 121) - 1130 (VL, I, nr. 208, p. 128-

129 ). 
« ViT in gen uil at is») ( VL, I , nr.. 194, p. 121 (111 8 )). 

7 . H ildegarde. 
1214, 14 mei (S. flavon, nr. 108, p . 88-89) - 1229, aug .. (5. 

Bavon , nr. 167, p. 165) . 
Vrouwe van Melle (S. Bavon, nr. 109,· p. 89-90 (1214,23 juni». 
/lob. (S. Bavon, nr. 167, p . 165 ) . 
x Gerard I van Scheiderode (S. Bavon, nr. 108, p . 88-89 ( 12 14, 

14 mei». 
Kinderen : zie SCHELDERODE. 

I. 

1. Raas I 
( 1035/67-
1090) 

11. 

20 Boudewijne 

(1123) 

.__ 3. Radulf- _. __ . __ ......... 7. 
( 1118 .. 1150> 

a-_ 4. Eggabcrt e 

111, 

Hildegarde" 
(1214-1229 ) 
Vrouwe van. 
Melle 
x Gerard I van 
Schelderode *' 

Plate 150. No. 143/7- HILDEGARDE OF :MEllE 
(1220). 
Oval seal (H. circa 54 mm; B. 42 mm): a lady nanding, 
holding a fiower in her left hand, her light hand on her 
bosom. 

( 1118-1130 ) 

Legend : t SIGILL1 HIL ••••• .is DE l-tELNA (ARA. S. no. 
2 0 932 ) . 

Photograph ARA. Br1lssels. 

· · · • 
i .... _ .. _-- 5. 
• • 
i • · · · : 

Raas 11-
(1118) 

, .... "' .. 

SCHELDE~ 
RODE 
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