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Beste Heemvrienden

VOORWOORD

Centrale Bibliotheek

Het nieuw werkjaar kunnen we met goed nieuws aanvangen. Vanaf heden is het
documentatiecentrum van het genootschap open voor het publiek.
Elke eerste woensdag van de maand kan u er terecht van 20.00 tot 21.30 uur.
Buiten de openingstijd bent u er eveneens welkom maar dan enkel na afspraak met ons
bestuurslid Nico De Smet telefoon 232.45.18
Alle documenten zijn enkel ter plaatse te raadplegen. Het documentatiecentrum is gevestigd in
het kasteel de Polak - Oude Brusselse weg te Gentbrugge, op de eerste verdieping. In ons
volgende tijdschrift geven wij meer informatie over de boeken en documenten die u er kan
raadplegen.
Nieuw is ook de start van de werkgroep "Art Defo". De werkgroep houdt zich vooral bezig
met de organisatie van voordrachten over kunst, bezoeken aan musea en gebouwen in en
buiten het Land van Rode. Zij zijn raadgevers in al wat kunst betreft.
Al onze leden kunnen aan de activiteiten van de werkgroep deelnemen. Regelmatig zal
hierover in ons tijdschrift geïnformeerd worden.
Wij willen tevens van deze gelegenheid gebruik maken mevrouw DE VOCHT en de familie
PATOOR, van harte te danken voor de documenten die zij aan het documentatiecentrum van
het genootschap geschonken hebben.
Even aandacht voor de komende activiteiten:
- Er is onze deelname aan de heemkundige boekenbeurs in de Sint-Pietersabdij te Gent op
zaterdag 1 en zondag 2 april.
- Eind september begin oktober plannen wij een avond waarop Professor Dirk Heirbaut een
referaat zal houden met als thema 'T)e costumen ende usagen van den lande Wiendicke"
(Scheldewindeke). Op het ogenblik wordt nog naar een geschikte locatie en datum uitgekeken.
- Er is ook nog onze wandeling in het Land van Rode. Dit jaar brengen wij een bezoek aan de
voormalige gemeente Munte. (meer hierover in volgende tijdschrift)
- Zie ook op bladzijde 44 en 45 van dit tijdschrift.
Het bestuur heeft gewezen bestuurslid Jozef De Cocker opnieuw voorgedragen, bij het
Verbond voor Heemkundige Kringen van Oost-Vlaand eren, voor de Reinaertprijs, een
erkenning die hij naar ons gevoel terecht verdient.
Namens de bestuursploeg
Lucien
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VLIERZELE
GENT
DRUKKERIJ VAN A. SIFFER
1900

VLIERZELE.

I.

PLAATSBESCHRIJVING. — Zoo het Land van Aalst verschei-

dene dorpen telt, welke, op grond van er ontdekte oudheidkundig;e voorwerpen, verondersteld kunnen worden tot het
voorhistorische tijdvak op te klimmen, uiterst gering is het
getal dergene, welker bestaan vóór de VHI* eeuw door geschrevene getuigenissen kan worden ingeroepen. Het dorp Vlierzele, eene der oudste bezittin;rf*n der St.-Baafsabdij te Gent,
maakt hierop eene uitzondering. Inderdaad, het komt voor,
onder den naam van Fliteritsale, op de eerste bladzijde van het
charterboek der abdij van St.-Pieters, ter genoemde stad, met
de vermelding dat dit laatste sticht hier tusschen de jaren 630
en 681 ook goederen bezat, er aan geschonken ten tijde en
door tusschenkomst van den H . Amandus door zekeren Morbertu8(^). Hoe kort deze vermelding ook weze, zij toont aan
dat Vlierzele, als bewoonde plaats, toen reeds bestond, en
werpt meteenen'de stelling omver van degenen, volgens welke
dit dorp zijnen naam zou hebben bekomen naar dien van zijûen
. eerstbekenden zielenherder, den H. Flederik.
Morbertus donavU Fliteritsale, » ( A ,
documents de VaMaye de Saint-Pierre^ I , 5 J .
(1) «

VAX LOKEREN,

CharUs et

lû de charter ran 864, waarbg Karel de Kale de St.-Baaifsabd^ in het bezit haréir g^Qedei^üM>eTè8tigt, wordt er nogmaals
van PlÜhmalat zo6al&~;mon toén schreef, melding gèmaakt.In .976 luidde-het JPitèhefüU; in 1156'FUtkersele ; in 1220
:, VliiUruU; 'ui I2éi,:nürdtt^
1412 Vlüderseïe en 'm
1434 en meer andere oorkonden van de XV* eeuw Vliendersele.
, De naam dezes dorps komt het waarschijnlijkst voort van
' den persoonsnaam FUther of Fliihér, met bijvoeging van sele^
ulâ s^zaal, in den'/zin van heerenwoning^i). Hij mag als een
bewys te meer gelden van de hooge oudheid der gemeeüte, zoo
wij niet wisten dat ook hier Romeiiische penningen en andere
oudheden, getuigen harer vroegere bewoning, werden a^n
het licht gebracht (5). De Romeinsche heirbaan van Assche
langs Âalst naar Gent liep, ten andere, ten noorden van haar
grondgebied.
\ \^
>^ > : r
^ ^
/ > Versch^
plaatsen dézer gemeente, waaronder Papegem en Bussegem^ zijn mede zeer oud. Eerstgenoemde, alwaar
eene der groote pachthoeven der St.-Baafsabdij stond, wordt
naast Vlierzele en het er aan palende Bavegem, onder de
(1) t Le nom de Sala (ze^ G. KURTH; s'identifie de telle sorte avec
ridée de seigrneur, que dans les composés germaniques, ainsi que dans
l'adjectif latin salicus, il prend le sens de seigneurial, et que, probablement, l'épithète des Francs Saliens n'a pas d'autre sigiiification. Or, ce
mot de sala^ qui, comme sufBxe de nom de lieu, appartient à toutes les
tribus germaniques, est si extraordinairement nombreux en Belgique et
dans le nord de la France, qu'on peut la considérer comme une des
notes caractéristiques de la toponymie salienne. De plus, il est tellement national dans ces régions que, dans les plus anciens documents
relatifs à la Flandre, il apparaît plus fréquemment même que heim^ qui
est cependant beaucoup plus nombreux aujourtfliui. » En in nota voegt
er geiteerade^^eleerde bij : « Ainsi dans les documents du VII* siècle de
l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, on rencontre, entre 639 et 661, les
nom? de FlUetitsale, Friessale^ HrinUaleyWeterïale.
Basin^aseU, .contre
nuBenXAeim^ Afackingahem. •
(G. KuRTH, La frontière linguistique en Belgique^ ddM le nord de la
. } . :&(^) P^ ^hAT^ Réctieild:antiquités
' iiFla^^

rornainig

433-. — C. fKH DBS^^L^ Top(àraph(0 iei.toié$

^^
rom^fnifjrA^t

öchiryfwijze van Papingehem,
genoemd iii^ de charter, van
970^ waarbij keizer Otto I I aan gemeld sticht de goedereu
teruggeeft, eenigen tijd te voreu onwettig in andere banden
' overgegaan. Bussinghem, een iet eigendommen van St.-Pieters, .treft meo aan in 1036, Ook de wijk Moorelgem, die,
evenals deze laatste, haren naam aan eene familie gegeven
heeft, mag als een der oudstbewoonde worden aangemerkt.
Déze gemeente van het kanton Aalst, op 4 kilometers
afstand van de naaste spoorwegstatie Burst, heeft eene oppef-^
vlakte van 669 hectaren. Zij grenst ten noorden aan Oordegem
en Smetlede, ten oosten aan Impe, Èrondegem, Ottergem-«n
Zonnegem, ten zuiden aan Borsbeke en Burst en ten westen
aan Bavegem en Letterhoutem. De bodem, uit klei- en leemgrond samengesteld, is er zeer ongelijk; terwijl hij op zijn
hoogste punt een zeventigtal meters boven het lage zeèpeil
. te Oostende ligt,zoodat men, by helder weer, van hier de torens
der'stad Gent ziet, ligt hij elders, voornamelijk naar het noorden toe, veel lager, ter plaats waar nog verscheidene bossclien
worden aangetrofien. Een dezer bosschèn, vanouds sCoslers^
hroeck genaamd, 1er grootte van een bunder 178 roeden,
behoorde tot op het laatste def verledene eeuw aan het kapittel van St.-Baafs te Gent, en werd in 1821 als domaniaal
goed openbaarlijk verkocht voor den spotprijs van 300
gulden (I). De andere bosschen zijn bekend onder de namen

(1) Meer andere bosschen, voortkomende van afs:eschafte kloosters,
werden toen insgelijks te gelde gemaakt. Het waren : het bosch, genaamd Volkershoufv, te Westrem, afkomstig van de Commandery van
Pitzenberg, te Meclielen, en 3 bunder 3 dagwand 192 roeden groot, verkocht ten prijze van 1,125 gulden ; — het Sn>(fvicköosch, te Massemen,
vroeger het eigendom van de abdij van Z wij veke72 bunder 133 roeden
groot, mits 1.025 gulden; — het Postuei^bosch, ook aldaar, toebehoord
hébbende aan genoemde Commanderij van Pitzenberg, ter grootte van
81 jToedeD, voor 280 gulden ; — het Eeylaerlöosck, te Serskamp, voortkomende van de Norbertinerabdij aldaar, 1 bunder 159. roeden "groot,
mits 718 gulden ; — de ^ ^ ^ A ^ , ook ia-deze laatete gemeente en van
gelijken oorsprong 214 roeden groot, ten prijze van 420 gulden;
de
KcUtenbozch (id.) 155 roeden, voor 355 gulden j — het Kloosterboich^ te

van Hemelrijk^

St. Paulnsbosch^

Boschveldbosschen^

het Stjp

eu de

dea

Beneden,

de Cordey,

dé

Polders.

Ren deel dezer gemeente leverde in de middeleeuwen en
later witte hardsteenen op, welke met die van Lede, tJosterzele
en Balegem aan talrijke gebouwen gebruikt werden; De
nieuwe schepenenkamer van Gent, onder andere, werd in
1483 gebouwd met steenen liit de groeven van Vlierzele; ten
jare 1507 leverde Rombout Moens, steenhouwer alhier, al het
steenwerk (a poosten ende arnasch ï>).voor het derde venster
der kapel van St.-SebastiaansgildeindeSt.-Janskerk « bachteii
boven
te Gent, te/wijl bij de aanbesteding voor het leveren
der bouwstoffen ter vergrooting van genoemde St.-Jans , nu
St.-Baafskerk, in 1551, besproken w^erd dat t al die voors.
arduyn moet sijn Bedsbeerch,Lede, c Oosterzeele, Vlierzele ofte
Baleghem. » Voor zoo ver ons bekend is, werd in de XVIP eeuw
alhier geen steen meer uitgegraven*
Vier waterloopen bespoelen het grondgebied dezer gemeente : de Meulenbroekbeek, in gemeenschap met de Schelde
te Wetteren; de Papegemsche beek, ten noorden, aan de grens
van Smetlede, en welke langs Wanzele en Lede in den Dender
uitwatert; de Katteboschbeek, aan de grens van Ottergem, en
de Zijpbeek, aan die van Erondegem. Oude schriften maken
daarenboven gewag van de Dulle Gracht^ tusschen Vlierzele
en Letterhoutem.
De wijken en gehuchten van Vlierzele, buiten de dorps*
plaats, zijn : Moorelgem^ Driesch^ Bussegem^ Hoeksken,
Huile-

Gijzegem, insgrelijks aan gemeld sticht toebehoord hebbende en 341
roeden groot, mits 7»)5 gulden ; — het Osbroeckbosch^ te Erembodegem,
voortkomende van de Wilhelmielen te Aalst, groot 210 roeden, mits
515 gulden; — het Boudeloobosch^ te Waasmunster, ter grootte van 328
roeden, onverkocht gebleven ; — het Schèrplurbosck
te Lokeren,vToege^ het eigendom van Nonnenbossche, groot 1.005 roeden plaatselijke
maat, voor 850 gulden — en het Spendebosch^ ter gezegde plaats en van
gelijken oorsprong, 341 roeden, mits 160 gulden.
^
{Oorspronk^iifke acte in ons bezit.)

en Papegem (i). Deze
laatste wijk ligt over deu grooten steenweg van Geut naar
Aalst, alwaar zij eenen driehoek vormt, tüsschen gemelde baan
en de gemeenten Smetlede en Impe ingesloten. Andere gekasseide wegen doorkruisen in alle richtingen het grondgebied
dezer gemeente.
Hier, gelijk elders, waar zij bezittingen had, zal de
St.-Baafsabdij veel tot de ontwikkeling van Vlierzele hebben
bijgedragen. Haar^Aö/^^ Papegem en eene andere groote hoeve
in de nabijheid der dorpskerk vormden alvroeg twee voorname middelpunten, rond welke andere hofsteden ontstonden,
die zich op den duur over de geheele oppervlakte der gemeente
uitbreidden. Eerstgenoemd hof, reeds in de X*^ eeuw als villa
bekend, was een der belangrijkste dezer streek, zelfs voorzien
van eene kapel, welke eerst in *t begin der XVIII^ eeuw, als
door ouderdom vervallen zijnde, werd afgebroken. Deze hoeve,
-4ianvankelijk bestuurd door eenen meier, had eene uitgestrektheid van 30 bunder en bracht in 1407 de som op van 10 pond
groote, in 1414 twaalf pond, in 1423 zestien pond en in 1518
vier en twintig pond. Acht jaren nadien werd er een nieuwe
pacht verleend ten voordeele van de weduwe Jan Michiels en
hare kinderen, mits de jaarlijksche som van 27 pond groote.
Het was een oud gebruik dat de pachter daarenboven a den
broek, Oordegemsche

straat,

Strijmeersch

(l)Oude i)laatsnamen :

O^O.

Papùiçaàem,

1U19-1030.

1036.

Papengem.

Bursinghem.
J •<?20. CosterbroKe.
VlZl. BeKeland, Bonhore.i, Bussenghem, Herdekinsbergka,
Hulenbroch 80 Ulenbroch, Morthuse, Spenskalst, Stocnterchy iftritmerch,
137Ô. Beeckmerschy 'sCoiiincxbunre.
1401. Te Trijsline cheide). '
t
150*7. V Oostersb/ ouc, Drieschf de QodheyCy Schauteeistede,
f662. be Coe mette Zoele (land),
n i 7 . Banckveldf Berrebo7Te, BogaertsveU, Boschvelt,
Bruym'ncxveU,
Cleeminclt Cromhaeg'e, dniyscauter^ Dermüdal^ Dierick^ Gi'ooienberg^
Euylebt^oeckvelt, Kerckenbosch, mykmsveldeken^
Mee)TeU, Meulecouter^
Moorelghem, Stiegerke, Swarteland, JWütebvoodland.

« ghesellen vandér bottelerijen op de abdije én den jongheü
« heeren intschole » liuuneu « Kersavont » gexen moesten. De
{]"^bouwen van het hof had hij t wel ende lovelic » te onderhouden ea geene nieuwe mochten worden opgericht zonder
abten toelating. Geen mest mocht verkocht, maar moest
op de landen benuttigd worden. De opgaande boomen waren
ten voordeele der abdij, maar « daer haecx ende houmes
over geloopen » had, mocht door den huurder geweerd worden,
iedere houtsoort op zijnen c gherechten tijd, s> te weten : hard
hout om de negen jaren, elshout om de zeven en tronkwilgen
om de driejaren. Zoo het geviel dat er schade overkwam aan
de veldvruchten, *t zij •door oorlog of tempeest, i> dat naer
rechte ghemeen tempeest heeten mochte, » dat zou den pachter « ten segghene van goeden lieden, » van beide zijden te
kiezen, worden ingestaan (i . — In 1754 had het goed eene
uitgestrektheid van 45 bunder en bedroeg de pachtsom 80
pond groote.
Het hof te Papegem^ thans nog bestaande en eeu der
voornaamste der omstreek, had zijnen naam gegeven aan
eene zoo geheeten familie, van welker leden oiis bekend is
Dirk van Papegheniy die in 1378, als eigenaar, in een deel
zijner bezitting alhier werd opgevolgd door zijnen zoon
Ideki7i (2). Het behoorde laatst aan de familie vau Aelbroeck en
is nu het eigendom van den heer de Smet de Xaeyer, te Gent.
De andere hoeve der abdij te Vlierzele was uog grooter
dan die te Pupegem. Zij besloeg onder huid, nieersch en bosch
niet min dan GO bunder en werd in 1552, onder andere, verpacht voor de jaarlijksche som van 28 pond groote, ongeminderd 12 schellingen 8 grooten, wegens er op gevestigde
renten, een mud tarwe, een mud haver, zes mud evene en zes
meukens rogge- Ook was de pachter den koralen van St -Baafs
alle jaren 5 schellingen en den c ghesellen van der bottelrije, p
(1 en 2) Archief der abdij van St.-Baafs, Iq 't Staatsarchief te Gent.
^2} W€e:^€7iboek van Gent, 1378-1379, 237.

8

voor hunnen kerstavond 10 schellingen groote verschuldigd (0.
- In 1754. toen het hof te Vlierzele nog 47 bunder 1 dagwand
17 roeden groot was, bedroeg de pachtprijs 80 pond g-roote, op
welke som evenwel, in geval van oorlog, eeneu afslag' werd
toegestaan van 5 pond.
Het goed te Aelbroek^ te Vlierzele, ter wijk Strijnieersch,
ons bekend van in *t begin der XV^ eeuw, was mede eene voorname pachthoeve. Zij was 24 bunder 3 dag^wand 37 roeden
groot en behoorde in 1416 aan de weduwe van Gijsbrecht van
Coudenhove, te zamen met Barbara van Eecke, gehuwd met
Pieter Boudens, en Margareta van Eecke, weduwe van Justaas
Cabelous (O. De pacht werd toen aangegaan mits de jaarlijksche som van 5 schellingen 6 deniers groote het bunder. —
Deze hofstede kwam na Gijsbrecht's dood aan zijnen broeder
Geerolf en zijne zuster Jozijne, deze gehuwd met Jan SerSanders (:2K In \ begin der XIX* eeuw was er op dit hof eene
stokerij en eene bierbrouwerij.
Nog andere pachthoeven te Vlierzele waren :
het goed ter Meersck^ met eene grootte van 30 bunder, in
1402 het eigendom van Jan Cap, gehuwd met Elizabeth de
Festere;
het goed te7i Dale, in 1420 overgegaan uit hauden van
Elizabeth Rellems, echtgenoote van Xicolaas de Vleeschouder,
Jan vanden Hoeghenhuus, Catharina Staes (gehuwd met Pieter
van dor Gote) en Elizabeth van Waes, vrouw van Michiel
van Hoorebeke, die ieder daar een deel van hadden, tot de
familie de Gruutere. Vroeger was dit pachthof het eigendom
van Laurens de Maech, een vermogend poorter der stad
Gent (3).

(1) ^c/(fn
Cö;?/mc/<?;?, keure, 1416-1417, in 't stedelijk archief te
Gent.
(2) Wee:fyiboek van Gent, U10AAl\,\2h
— Ibidem.
(3) « Kenlic zij etc dat Lijsbette Rellems met Claeyse den Vleeschouder, haeren wettelijken man ende vooght, ende Willem van Mooreghem,
commen sijn etc, kenden ende lijden dat zij eendrachtelic hebben

het goed te Moorelgem, 21 bunder groot en ten jare 1471 in
*t bezit van de familie van der Stoet;
het hof te Bussegem^ hetwelk nog op het einde der
XV* eeuw een lid der familie met dezen naam voor eigenaar
had.
en het goed ter Heide, zich uitstrekkende tot in Smetlede, enz.
Ongeminderd de twee hooger vermelde pachtgoederen
had de St.-Baafsabdij hier in de onmiddellijke nabijheid van de
kerk een a gesloten veldeken, ^ ter grootte van 72 roeden, hetwelk zij ten jare 1748 aan Karei Wesemael, voor den duur van
dertig jaren, in cijns uitgaf, mits de jaarlijksche som van 30
schellingen groote, boven de lasten « mitsgaders alle heere« lijcke renten daeruyt gaende, ende met den last dat alle de
a boomen, daerop te planten, sullen wesen ten proffijte van
k de proprietarissen, mids aen den chijnsenaer restituerende de
« coopsomme van de plantsoenen. »
Te dien tijde bestond hét grondgebied van Vlierzele uit
409 bunder 179 roeden bouwland (de boomgaarden en de hofsteden medegerekend;, 54 bunder 177 roeden weiden en meerscheu en 63 bunder 66 roeden bosch. Er lagen 3 bunder 50
roeden gemeentegrond, waarop de ingezetenen het recht h a d den hun vee te laten grazen.
Buiten de granen teelde men hier voornamt^lijk koolzriad
en vlas, w e l k laatste van 45 tot 50 steenen her d:ïi^'wand
vercoclit wel ende reJelic IJoudino den Grutere, tvierendeel van den
goede li'ii A7/<?,streckende in de prochie van Vliederzele ende van Sonnégliem, met allen sinen loebehoorten,.., gfhelijc dat toebehoorende was
der Lauwerynsde Maech, pbre, met sulcker renten alsser jaerlicx inne*
commen ende met sulken seinso alsser jaerlicx ute^aet... Actum X V I
novembre anno X I I I P X X . »
(Acten en Concr.^ keare, 1420-1421, 27. — Stadsarchief van Gent.)
t KenUc zij etc. dat Jan van den Hoeghenhuus commen es etc. kende
ende lijdedathij vercocht heeft wel ende redelijc Boudiné den Grutere,
de drie vierendeelen in een vierendeel van den ffoede ten Dale^.....
Actum X X V november anno XIIII® X X . »
(Id€m. Zie ook bl. 28, 37' en 45^)
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opbracht. De inwoners gingen met hunne waren naar de markten van Gent, Aalst en Wetteren.
Te Vlierzele werd toen veel gesponnen en geweven. Men
verwerkte er tweemaal meer vlas dan er geteeld werd ; wat er
ontbrak ging men koopen te Wichelen en in het Land van
Waas. Het linnen gold doorgaans van 12 tot 16 stuivers de el ;
zelfs was er dat tot 20 stuivers werd verkocht. De meeste
geweefsels. gingen naar de markten van Gent, Aalst 'en
Lokeren.
Nog in 1830, toen de linnenweverij 's lands welvaren
heeten mocht, telde men te Vlierzele niet min dan 145 weefgetouwen.
Volgens de ten laatstgemelden jare opgemaakte statistiek bestond de stalbevolking van Vlierzele uit 75 paarden, 18
veulens, 252 koppen hoornvee, 61 kalvers, 272 verkens, 195
schapen en 20 geiten. In 1846 had men er 99'paarden en veulens, 427 lioordieren, 37 kalvers, 141 woldieren, 276 verkens,
100 ii'citon en 60 vetbeesten, — en in 1880 : 75 paarden en
voultMis, 652 stuks lioornvee, 138 schapen, 334 verkens en
240 geiten. Men In'eld er daarenboven 9 biekorven.
Het getal landbouwu-ebruiken ten jare 1846 Ije-lroeg in
't u-elieel 34, waaronder eon v a n 30 tot 35 h e c ï a r e n , een van 25
tot 30, een van 20 tot 25, zes van 15 tot 20, a r lit van 10 tot
15, zeven van 9 tot 10, drie van 7 tot 8, vier 6 tot 7, een van
5 tot G. aclit van 4 tot 5, dertien van 3 tot 4 en Zf*ven en twintig van 2 tot 3 hectaren. — 65 hectaren 08 aren waren hooiland
en 59 hectaren bosch.
Er zijn tegenwoordig te Vlierzele twee windmolens en eene
jeneverstokerij. De molen ter wijk Huilebroek werd opgericht
met oorlof der regeering, ten voordeele van Lieven Schellaert,
den 13 October 1785. Er moest daarvoor een jaarlijksch erkenningsrecht van 2 hoed tarwe worden betaald.
De kloefkapperij en de schupmakerij zijn verder, buiten
den landbouw, het voornaamste handgedaad van een deel der
Vlierzeelsche bevolking. Een schry ver verhaalt dat de Vlier-
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zeelsche kloefen, naast die van Watteren, het meest van al
begeerd worden te Brugge, alwaar men ze verkoopt onderden
naam van Genische kloefen. Zoo heeft bijna ieder dorp zijne
eigenaardigheid !
I n 1751 had Vlierzele eene bevolking van 881 zielen,
waarvan 582 communicanten. In 1801 waren er 1,301 inwoners, niet een honderdtal ingeschrevene behoeftigen. Thans
is de bevolking gestegen tot 2,294.
De kermissen worden gevierd den zondag na O.-L.-Vrouw
Geboorte en den tweeden zondag van Juli.

IL

LEENROERIGE INRICHTING.

—

BESTUUR.

— Het heerlijk ge-

zai>* over Vlierzele behoorde vanouds aan de machtii;^e Gentsche
St.-Baafsabdij. Van dezer bezitting alhier wordt er melding
gemaakt in de charter van den 11 October 804, waarbij Karei
de Kale de goederen van dit sticht opsomt, onder andere : in
villa Flilhersala

cum omnihus que ibidem periincre

/loscuntur.

Eene eeuw later was de abdij ook reeds in 't bezit van Pa]>egem, zooais b l i j k t uit de charter van den 14 Jaiiuari U76, de
beschrijving inhoudende van de goederen, welke haar door
Otto I I worden teruggeven. De villa Flilkersele, njot de kerken het aanhangsel Papingeheniy behoorden tot dit jjetal.
Te verwonderen is het dat er in den brief, dien de abt
Othelbold aan Otgiva, gemalin van Boud»iwijn I V , tusschen
de jaren 1019 en 1030 toestuurde, van den eigendom der
St.-Baafsabdij te Vlierzele.geene sprake is; alleen de tilla
te Papegem wordt er in vermeld : « et Papegem villa cum
ecclesia y et man si X X X i>. Daarentegen zien w i j in eene oorkonde van 1214 dat door Geeraard van Rode en zijne echtgenoote
Hildegardis aan de abdij kwijtschelding verleend werd van
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allen tul, voorde vier hofsteden, welke hnar in liet Brabantsche
te Houtem, Vlierzele, Zwalin en Gij/.enzele toebehoorden.
Evenals te Bavegeni oefenden de abten van St.-Baafs en
hunne opvolgers de bisschoppen van Gent hier de drie g-raden
van het gerecht uit, door tusschenkoinst van eenen baljuw,
die tevens hun vertegenwoordiger was te ?t.-Lievens-Houtem.
Naast dezen liadden de monniken in dit laatste dorp nog eenen
anderen ambtenaar, met den titel van schout, zijne rechtsmacht
uitoefenende te Bavegem en te Vlierzele, t e r w i j l er voor het
beheer der goederen te Papegem een meier bestond, aan wiens
zorgen ook de rechtspleging te dier plaats was toevertrouwd.
Jn betrekking njet het scljoufeetdom hebben wij in de geschiedenis v:ni St.-Lievens-Hüutem eene verordening medegedeeld,
ten jare 1288, na een geding tusscheu den abt van St.-Baafs
en den toenmaligen schout, Nopens de gerechtigheden van
dezen laatste uitgevaardigd.
De wederzijdsche rechten van den meier en de St -Baafsabdij werden iti de maand Januari J232. ter voorkoming van
verdere nioeilijklieden, waartoe zij aanleiding had.len gegeven,
door I\t)brecht van Bethuue, voogd van Atrecht en heer van
Dendermonde, vastgesteld r*. Ook tusscheti den zoon van den

. 1. « lïul'rrius,Aitrebalcnsis advoea:iis, IvMbiinie i'i il-* 1 lienrenuiii'la
dominus, universis présentes litterns iiispecturis salutem in l>i»iuinü.
Univtirsitati ve^^tri si^^niHco quod, cum vir rehijriosiis H. ahbas ^>ancti
Bavonis. in (ian lavo. Walterum, dictum majorent de Paj»en^^l)eni, traxisset in causain, volens certificari super hiis, que ad feoiluni, quod
de ip^iü al)ljaie tenait, pertinebant, tandem idem, W., assig-nata sibi
super liûc ])or judicium hominum abbatis die, minime comparuit, vel
pro se ini.sir, siniiliter et ad diem sibi secundo assignatum. Ad terciam
veru coniparens forisfactum novem Hbrarum Flandrensium, per judicium liominum dicti abbatis, incurrit, quia ad dies prefatas sibi préfixas ney:lexit, vel noluit comparera. Ad hec, cum petiisset ia jure
quedam, que ad feodum suum minime pertinebant, et super hoo sibi
dies assignata füisset, tandem coramunicato bonorum virorum consiHo,
gratie et misericordie dicti abbatis se subjecit sub hac forma : quod
quicquid idem abbas ad feodum, quod de ipso tenuit, diceret pertinere,
ratum liaberet et acceptum, nee amplius petere persumeret ullo modo.
Ad diem ij^Mtur sibi super hoe prefixam, cum fiho suo majore natu,
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meier van Pape^eni, met narae Walter, en gemeld sticht werd
een tweetal jareu later, door bemiddeling van den abt van
Affligera, van Willem van Grimbergen en den heer vau
Windeke {Winthi), eene overeenkomst getroffen, nopens de
recliten. welke eerstgenoemde beweerde te mogen uitoefenen
op 21 bunder land te Vlierzele. hem door het sticht, mits de
opbrengst er van te deelen, afgestaan (i).
Beide oorkonden leveren eens te meer het bewijs op hoe
aanzienlijk het meiersambt te dien tijde geworden was. zoodat

comparent, et, flde ac juramento mediantibus, eum eodein filio suo
promittens «^nofl i?ub peua omniura bononim, que possidebat de abi)ate,
vel tilius ejus pussideret in posterara, dictum ejusdem abbatis uterque
firmiter observarot. dictum suura sub iiac forma pronontiavit : quod,
elapso anno uno, post festum beali Bavonis proximo instans, dictus
major domos ct omnia, que habet, vel habebit, in curia dicti abbatis
amovere deberet indilate et de eadem curia et terra,ad ipsam pertinente,
voluntatem suam et utilitatera' faoere possit idem abbas. Preteria, de
quolibet bonario dicte terre ad presens non marlato, vel quod infra
dictum terminum non marlabitur, X L solidos a dicco majore, fel filio
ipsius, debere sibi reddi, sub pena superius memorata.-. Insuper in
majoratu et tercio denario forisfacti, quod per scabinos judicatur,
nichil omnino jurisdictem majorera habere dixit idem abbas. nee ipsum
precepta jurisdictionis solidaris debere proclamare. lasuper reco-jnovit
dicto majori quod dimidium bonarium siiig-inis et dimidium avene,
nee melioris, nee ppjoris, dicte terre habere debol)at ;n auL'usto. Et pro
eodem bonarlo debeat eamdem ti^rnün. cnra iieces-e nierii. suis expensis cin^rere sej)ibus et fossatis et aliu laodo procunirr?. Item unum
gartionem, qui minet aratrum «^uocieus necesse fuerit, cui debet in
victualibus providere. Insu])er reco{^novit quod idein major decimam
ad curiam pertincntem in ^^raî^i^n'am debeat minare pro dicima «jrarba.
Item quod torcium t'iag-ellum babere debeat in eodem gran^ia pro
decimo vase bladii, supra culturam curie solummodo crescentis. Insuper quod vacca una ipsa in curia debeat hyemari et ipse major vaccas
et g-reg-er ejuâdera curie terieatur procurare. Ad bec : quod quolibet
menso I spentsuster siliginis, et quolibet anno VIII <oIidus, ad unum
bacorem, habere teneatur. Nee aliquid amplius dictum iiïajorem juris
habere dIxit, nisi quod superius est memoratum. In quorum mnium
firmitatem et raemoriam présentes litteras sigilli mei appensione duxi
roboran^as Actum anno Domini M** CC" X X X ° secundo, mense
Januario. •
Cartulaire de Saint-Bavon,
(1) Cartulav'e de SatJit-Bavoriy bh 192.
(SERRURE,
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189.)

deze ambtenaar op den duur in zekeren zin de wet voorschreef
aan degenen, van welke b i j zijne benoeming ontvangen had.
Eeue oorkonde van 1227, door SEKRURR medegedeeld i n
zijn onvoltooid gebleven charterboek der St.-Baafsabdij, doet
de heerlijke en andere inkomsten'kennen, welke door de abdij,
uit hoofde harer bezittingen te Vlierzele en te Papegera,
geheven werden. Ten aanzien van het belang dezer opgave
voor do familiën, van welke er mogelijk ergens nog afstammelingen bestaan, meenen wij ze hieronder i7i extenso te mogen
overschrijven (i).

(1) « Redditm pertinentes ad curüim de Vliederzele,
« Sigerus Ribel et coberedes ^us IlII h. avene et III d. et II leed.
II pull. et I aucam.
« Hii debent portare arcam de Gant, in festo
Petri, pro I leed.
« Inf^bel (ie Bübsenghein et coheredes eju3 in festo S. DyonisiiXIId.;
ad Natale Doraini I suster avene et 11 d. et I pull. et 1 leed.
« Effbertiis, f. Gosaini de Sraettelede in festo
Macharii X V d. ad
Natale III sol.
« Arnoud de Biest et coliéredes ejus in festo S. Macharii III sol., in
festo 8. Martini III S<J1.
« Walterus Keiler, in festo S. Macharii X I I d.
«L:uuberius, f.Widonis Coepmans de Smettelede, in festo Macharii, i n i sol. a l Natale IIU sol. el centuni ova.
« Amiens de Erpa VI d.
« Si^erus de Fonte X I I I I d. ad Natale Domini.
M Willelnius et fratres ejns de ^^rritnierclj X I I <i. — Ireia I d. de
nt vanir.
« \Villelinus de lloma IlII d. de I mans.
« \Villohnns f. Margarete, II d. de I mans.
« 'J'heodericns Faber IIII d. de I mans.
« HtMiricns Untidekin et coheredes ejus III '/\, d. in festo S. I K u n i sii. — Itrm Î suster avene el II d. et I pull. et I leed.
- Willolinus de Roma et coheredes ejus VIII h, siliginis et VIII h.
avene.
<• HenriiMis K>mi>e I h. siliginis et I h. avene — Item VIII h. siliginis et VIII h. avene.
• Theodericus Faber et coheredes ejus de I b. hoflants IIII li. avene et
IIII d., II pull. et I I leed. - Item V* mud. avene et VI d.. et II pull. —
Item Theodericus et Sigerus. nepos ejus, de Rode I suster. — Item
Theodericus et Sigerus et coheredes eorem, III h. avene de Grova.
« Item Sigerus solus de mansione sua I suster avene.
« Item Theodericus Faber et coheredes ejus III leed, II handaghe ia
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Volgens eene rekening der jaren 1499-1500 bestond het
inkomen der abdij te Vlierzele, ongeminderd de jaarlijksche

Martio, H dies ad purgrandam avenam, I quartam ad falkandum, in
Julio X V I dies in metendura, in Au^asto 11 plaustra ad fimum evehendam et IIII '/^ d. iii festo sancti Dyonisii.
« Walterus, f. Theodericis Vale, V I I h. avene,
« Willelmus Comes III h. avene er I I I d. et I pull. — Item X I I d. de
Nocra, I hantdacb in Marti et I in Junio, ^/^ quart, ad falkandum,
VIII dies in Aug-usto, II sol, et VI d. in dimidio Marti pro aratro,
I plausirum ad timum eveliendum et I ^'.^ leed. — Item Willelmus
Comes X V I h. siliginis per-mensurum ville meliorem citra duosdenarios, Gandavi in granario solveud. — Item X sol. et VI cap. de
Ulenbroch.
« Theodericus Morman et coheredes ejus IIII h. avene et III d, et
I pullum, I diem in Martio et I in Junio, ^/o quartariura ad falkandum,
V l U dies in Auj^usto, II '/^ sol. pro oratro> I plaustrum ad fimum eve^
hendum et P / s ^^^à.
« Henricus de Morleghem et coheredes I mud. siliginis et I mud,
avene.
« Henricus Banard I h. avene et I d. de mans. — Item I h. a\ene de
Bonhove.
« Theoderici^s Morman et Weitin Carpentnrins et colieredes eorum
III h. avene et III d. ei 1 pulL, I diem in Mart, er. I in Junio, V:» quart,
ad falkaiiduin. V I I dies in Anirusto. II ^'* sol. pro aratro. I plaustrum
ad fimum eveliendum et I ^'o leed. Hoe debet ex parte uxortis sue
Theodericus Morman.
« Item Theodericus Morman de mansione Sfi^nardi V. d.
8 Walterus de I'ullenhrool: II h. avern* et III d. eï I j)nll., 1 diem
I Martio ot I in Juni-), ' '^uarr. n : f:<ik:iii hun. \"III dit»s iii An;j*nslo,
II \io sol. pro aratro, 1 p!;ti:>:rii:n i linaiin fVi-lji:iulunj el M o h'i'd et
VI d. do utvauiret VI d. de Bi'k"lande in dieS. nvoni>ii.
« Henr"-lïsdo Montr III h, :jvene et III d. et I pull,. I diem in Martio
et I in J n i • •.
(jtnirt. ad falkandum. VIII dies in Aug., II
sol. pro
anitro, I ])i..:i»^truni a»l lïmum evehondum et I
'^cd. — Item IIII d.
de hoflande. — Item Henricus de terra njatris suell aucas.
« Arnoucl Brassator X V I d. et I oh.
« Johamiofï, filius A iaücie III d. de Bonhove.
« Theodericus d« Beka et coheredes ejus VI d- «Ie Bekehande iti die
S. Dyonisii.
O Godescalcus de Beka I d.
,
•Î wain, f, Amici. I L pull. de mansione sua apud Morthuse.
• Willelmus> fllius Arnoud Nollins, ^/^mud avene.
« Wido de Hulenbroch quaiiara partem de
cnud. avene de
Alboiue.
/
« Willelmus de Dika et coheredes ejus III h. avene et III d. et

16

pachtsom harer twee hoeveu,
10 penningrenten,

uit 20 schellingen

gTOote,

9 zakken 14 meukens rogge, 52 zakken

14 meukens haver, 55 kapoenen en 123 hoenders.

I pull., I diem in Martio et I in Junio,
quart, ad falkandum, V I I I
diesin Aug,, II ' / « s o l . pro aratro, I plaustrum ad fimum evehendum
et I
leed, — Item de Dika II pull.
« Balduinus de Atrio I h. avene et II pull.
• Radulfus de Morleghem I I aucas I lest. S. Dyonisii. — Item
IIII h. avene. IIII d., II pull. et I leed.
t Chrispianus de Morleghem I X d. et I pull, de utvang et II pull.
de mans. sua.
« Agnes de Morleghem V I I I d. et II pullos,
t WilleUin Arbcit X V I I I d. et V I I I pull.
• Sigeru.s de Pomerio '/^ niud. avene et VI d. et II pull, et III leed,
X V I dies in Aug. I I in Martio. II in Junio et I b. ad falkandum et V sol.
pro aratro et II plaustra ad fimum evehendum.
« Item Sigerus et coheredes ejus per omnia tantum,
« Item Sigerus I sust, avene impressum et I pull, et I d. de utvang,
« Item Sigerus de Bruing^velde I d, in die S. Dyonisii. ,
• Henricus de Morleghem et coheredes ejus I I I sol. de terra Iwain
de Hermcnghem.
« WiDelmus et Ysenbart ^/^ mud. avene et VI d. II pull, et III leed,
X V I dios in .Vugusto, I l in Mtirtio et II in .lunii;, I i]uartam ad falkandum, V sol. ])rc> îiratro, II plaustra ad limuni,
u Mattheus Scabinus et coherod-'S ejus de manso Rnsonis Stellers
VI 1), avene et VI d. et II pull, et I I I lee I, X V I dies in Augusto, II dies
in Martio, et II in Junio, II quart, ad falkandum, V sol. pro aratro,
II plaustra ad fimum evehendum.
u à^i^orus de Morlecrhem et liiii S\ laonis. :iOj>utis sui. 1!I !i. av^Mie et
m d. et I ]mll. et 1
lee{L VIII dii»s iri Augusîo, I in Martio cl I in
Junio, ï 5» quart, ad falkandum, et II
sol. pro aratro et I plaustrum
ad limum eveliendum. — Item Sigerus solus X V I I I d. et VIII jnill. de
mansionihus.
« Item Sigerus et filii Simonis VIII h. avene de Herdekinsbergha.
Willelmusde Valle, I d* et I firt. avene de Stocmerch.
«]Wido, major de l'apenghemJII sol. in festo S. Macharii.— Item in
festo S. Dyunisii V l U sol. — Item Wido et coheredes ejus I I I h. avene
et II d, et I pull.
« Ava de Papenghem servit, duorum bonariorum terre.
« Notandum quod de I manso debentur III leed, X V I dies in Augusto,
1 b. arari et parari, V vicibus in anno
mud avene, I I pull, ad Natale
Domini et VI d., I I plaustra ad festum S. Bavonis et ad singula I aurigam etiflmum carricantem. In Martio I diem et I Junio, I ad avenam
In agro purgandum I dies et I die fenum secare vel IIII d.
• Item notandum qnod I leed tenet X \ l I I h . cumulata siliginis, se-
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Ook de St.-Pietersabdij te Gent had hier iu 1281 twee
cijnsgelders, met een inkomen van 8
deniers.

cundum mensuram spentljalst' et X X V I I
cumulata avene, secundum
eandem mensuram.
tGerardus, tiüus Regis, et coberedes ejus X X V I I I d. de I b. hoflnnts.
f Willelmus de Alebroch et Impious, nepos ejus, 111 sol. 111 pulK
— Item Willelmus solus 11 pulL
d.
REDDITUS DE PAPENGHEM.

Apud Vlachen.
t Daniel, f. Sigeri, et coheredes ejus I I d.etlpuUum.
t Heineman, f. Henrici, et colieredes ejus II lialst, avene et II d*
« Impinns Went et Christianus et coheredes, eorum II. d. et II pull#
et I sister avene.
« Clais de Wippelghem V I d. et I I pull.
• Sigerus Rumuis et coheredes ejus I pull. et 1 d, et I sister avene,
t Willelmus de Ende et coheredes ejus I pull. et V l I I d . , l l l l h . avene
et I modekin, et I eop. — Item Willelmus solus I d, et I pull. de utvange.
t Egidius, f. Guls, et Theodericus de Boiesgrate et coheredes eorum
I d. et I pull. et II
h- avene.
« Mathildis de Cype et liberi ejus et Henricus Corf III pull. er I h,
avene et I d.
« Imma. f, Verdeborglieu, II pull. et I d.
t Willelmus, f. Willelmi de Ende, 111 pull. et I d.
t Ghislebertus de Snietren et Alis, soror ejus, VI pull. de I fundo.
« FuBdus Arnulphi Texloris 111 pull. — Willelmus de Borne 1 puM.
« Lambortus et Boidin, filii Widonis Coopmans; II pull. et III * ^ h.
avene. - hem II d. de I fundo in Alebroch.
u Wido cum Apih\i.s et cohereJês ejus III pull. el IIII h. avon«' et
IlIId.
« Fundus Ghisleberii Leporis IX d. et I pull. - Fundus Huberti I d
et II pull.
« Willelmus de En(]<ï t»t coheredes ejus II pull. et I d.
t Item Willelmus solus III ui», et
pull. et P ^ h avene.
« Walterus Magnus I pull.
« Henricus et Hoidinus, filii Ghertrudis, VI h. avene et VI d. et I I I 1
pull.
- Item Henricus solu3 I pull. et I d, de fundo Mnbilie.
t Henricus de Beke II pulK et III halst, avene.
« Arnout, f. Inghels, et coheredes ejus, I X d. et II halst avene et I I
pull.
« Wido Weer et Ava de Beke 1 h. avene et I I I d. et I pull.
Item
I d. de utvange.
€ Ava, f. Willelmi de Borne, et Henricus Finement et coheredes
eorum V d . et V pull. et V I I
h. avene.
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W i j hebben elders reeds gemeld (i) dat Philip de Goede,
hertog van Burgondiö, in 1448 de inkomsten der abdij te
Bavegem, Gijzenzele, St.-Lievens-Houtem, Munkzwalm en
Vlierzele had doen in beslag nemen. *t Was eerst in 1458 dat
het sticht er andermaal het genot'van bekwam.
Evenals te Bavegem en te Gijzenzele werd de voogdij over
Vlierzele uitgeoefend door den heer van Rode, uit welken
hoofde deze er recht had op het derde deel van de boeten, door
de vierschaar uitgesproken. De aldaar wonende laten waren
onderhevig aan alle belastingen met die van *t Land van
Rode, gelijk zij insgelijks gehouden waren ten oorloge op te
trekken, wanneer zulks mocht verei^cht wezen.
Van eenen anderen kant was Vlierzele eene der zoogenoemde a serveplaatsen », alwaar de graaf van Vlaanderen, als
heer van 't Land van Aalst, recht had op de « haefvelijcke
goedingen » der inboorlingen.
De wet was samengesteld uit eenen baljuw en zeven
schepenen, gelijk elders, met dit verschil dat er voor Bavegem
en Vlierzele maar éene vierscliaar bestond. De schepenen
haalden hun hoofdvonnis bij die van St.-Baafs. Van eene
schepenenbank te Vlierzele is er reeds spraak in de hooger
medegedeelde oorkonde van 1232.
Het jaarlijksch onderzoek naar de misdrijven en overtre-

•;W'illem Soi et Alisde Smetten et W'iilelmus. maritus Ysoie, et
coheredes eorum V pull, et III ob. 1 suster avene et I modekin.
• Henricus, f \ViIlelmi de Alebroch, et coheredes ejus II pull. X li.
silig-inis et V d. — Item Henricus solus I d. de Straten.
« Goduinus de Stritmersc et coheredes ejus I I I pull, III ^'g d. et
III
h. avene.
« Willehnus et Henricus de Stritmerc et coheredes eorum II pull.
m »/j h. avene et III i/< d.
« Willem de Roma et Baldious HalsIII h. silig-inis et I I I l h. avene.
« Wido, major de Papenghem, I l i l d, de pomerio.
• Sciendum quod omnis avena suprascripta solvi debet per mensuram que vulgo dicitur spenthalster. •
{partul.deSt^-Bavon,
bl. 147-152.)
(1) Zie o. a. onze Geschiedenis van Bavegem^ bl. 6.
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dingen had plaats ten liove der St.-Baafsal)dij en werd de
d Waarhede van Zwarte Land i> geheeten. Aldaar verschenen
niet alleen de inwoners dezes dorps, maar ook die van Bavegem, Oosterzele, Oordegem, Smetlede en Letterhoutem. —
Onder de strafbepalingen komt voor dat, wie iemand met
vuisten sloeg, eene boet verbeurde van 3 schellingen parisis.
Voorname leenen te Vlierzele, onder andere,waren die met
namen : ier Meersck, Strijmeersch^ ten Bogaerde en
Oosters
hroeck. Een dezer leenen, ter grootte van 9 dagwand, behoorde
in 1461 aan Raas Oop, zoon van Jan, en bezat eene helftwinning te Nieuvverkerke, met 3G grooton *s jaars (»rfe!ijke rent,
op gronden aldaar en te Erpe gevestigd. — Daarenboven had
men hier een enclavement der heerlijkheid van den jyije?i
Eigendom^ne^ zich insgelijks uitstrekkende te Bavegem en te
Letterhoutem.
Eindelijk zij gemeld dat de heer van Oosterzele hier op
het laatste der X I I P eeuw zekere te Mei verschijnende rent
ontving, Meyterschine geheeten.
Waar de papieren der voormalige vierschaar van Vlierzele
en Bavegem berusten en waaruit zij bestaan, hebben wij in de
monographie dezer laatste gemeente reeds atniii'^^ïe-.^kend. Te
Vlierzele heeft men niets anders meer dan de oad»» parochieregisters, opklimmende voor de geboorten tot liJüT, voor de
huwelijken tot 1608 en voor de overlijdens tot l^io2
BALJUWS VAN VLIERZELE EN BAVEGEM.

Joost Me<>-anc
Antoon Meganck
Lieven Schockaert
Lieven Tibbaut, Iuitena7it-l)alju7v
Laurens De Backere
Michiel Paucouck
Ant. Wijnants
Karei Alex. Coppens
. • . ,
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1494
1549
1609
1659
1644
1663
1694
1708

Arnold-Tlieod. Wynants

1716

Gijselbrecht Callebaut

1721

Philip-Frans van Melckebeke

.

1729-44

Philip Cromphaut
Adriaaii vau Aelbroak
Domieu Limpens

1745
1754
1762-88

Domieii-Frans Limpons

.

.

.

.

1789

BURGEMEESTERS VAN VLIERZELE.

Gillis Michiels ,
Joos Meulemaii
Jan Verstraeten

1660
1669
1675

Joos Micliiels
Bavo Meulemau
Pieter de Vos
Mathias Coorde
Aug'ustiju Meuleman
Joos Scliollaert
Thomas Bhinckeu

1688
1696
1708
1710
1713
1716
1725

Pieter do Meyer
Joost Schollaert
Jan de Moerloose
Pieter Bral
Pieter de Maeseueire
Maxiniiliuan vau der Straete .
Jan-B^ Meuleman
Jan-B'. Michiels
Maxiniiliaan van Aelbroeck .
Ferdinand de Groote
Frans de Kevzer
Joost Diericx
Jan-Frans Verstraeten
Macliaris Goedertier
Feliciaan de Clercq
Pieter-Jozef de Vos
Domien-J. Verstraeten

1732
1734
1745
1750
1755
1762
1774
1781
1800
1804
1808
1830
1831
1848
1851
1867
1870
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LOUIS VAN HOUTTE:
EEN TUINBOUWER te GENTBRUGGE
In het begin van de negentiende eeuw telde de Provincie Oost-Vlaanderen meer dan de helft van alle
bloemisterijen van ons land. Het mag dan ook geen wonder heten dat Gent de plaats is waar om de
vijfjaar de wereldberoemde Floraliën georganiseerd worden. De goede reputatie van Gent op het vlak
van de tuinbouw is onlosmakelijk verbonden met de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en
Plantkunde, en de inzet van de vele kwekers.
Gentbrugge, gelegen in de schaduw van de bloemenstad, kent een roemrijke bloemistengeschiedenis.
Één van de grootste plantentelers en tuinbouwkundige van ons land woonde en leefde op onze
semeente.

De meeste gekende bloemist van Gentbrugge is natuurlijk Louis Van Houtte. Hij werd geboren te
leper in 1810. Nadat zijn vrouw zeer vroeg sterft, vertrekt Van Houtte voor 2 jaar naar Brazilië om
daar orchideeën en inheemse planten te onderzoeken. Bij zijn terugkomst werd hij bestuurder van de
kruidtuin in Brussel. Van Houtte vindt voor de tweede maal het geluk en hij hertrouwt.
Als hij merkt dat zijn plannen om de kruidtuin te
moderniseren

en

te

verbeteren

worden

gedwarsboomd dient hij zijn ontslag in en vertrekt.

In 1839 richt hij samen met Adolphe Papeleu een
tuinbouwbedrijf op te Gentbrugge.
Van Houtte teelde naast bloembollen, sierplanten
en heesters eveneens rozelaars en fruitbomen.

Vanaf 1845 gaf hij een vakblad uit onder de titel "
La flore des serres et des jardins de l'Europe". Het
tijdschrift
Louis Van Houtte, burgemeester
7ame/7.ng Gérard Wapytens).

verscheen

van 18S4 tot '876 (ver-

uitgegeven in drie talen.
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maandelijks

en

werd

Dat Van Houtte een groot kweker was bewijst het feit dat er niet minder dan twaalf variëteiten planten
en bloemen zijn naam dragen. Het bedrijf was ondertussen uitgegroeid tot 80 grote serres en besloeg
30 ha.
Gezien de arbeidsintensiteit van zo'n bedrijf mag men gerust aannemen dat Van Houtte één van de
grootste werkgevers was op de gemeente. Hij zocht geschoold

personeel, maar dat was niet

eenvoudig te vinden.
Op 30 april 1849 richt hij de tuinbouwschool (Staets Hovingbouwschool, later "Institut Royal
d'horticulture de Gentbrugge'') op; deze zal door onder meer door de inzet van Van Houtte een
bekendheid krijgen tot ver buiten de landsgrenzen.
Een andere gekende Gentbrugse tuinbouwer, Frederick Burvenich, zal op deze school de leeriingen
onderrichten in de vakken Boomteelt en Architectuur.
Van Houtte zal naast al deze activiteiten ook 22 jaar lang burgemeester van onze gemeente zijn.
Onder zijn bewind verschenen er alleriei commissies die moesten toezien op het reilen en zeilen van
de gemeente.
Het is onder Van Houtte dat er voor de
eerste maal een cultuursubsidie gegeven aan
een socio-culturele vereniging : 50 fr. voor de
Fanfare van Gentbrugge.

Dat hij een

populaire burgervader was merkt men aan het
feit dat hij iedere verkiezing vanaf 1854 tot
1875 won. Hij overiijdt te Gentbrugge op 9
mei 1876.
Ter ere van

Van Houtte werd er een

monument opgericht in de straat die zijn
naam draagt. Van Houtte zal dus van ver of
van dichtbij betrokken geweest zijn bij de
(vfTzameUng Walter Patoor}.

Gentse Floraliën. De geboorte van dit
evenement vindt er plaats lang voor er sprake
is van Van Houtte of van tuinbouw te Gentbrugge ( de eerste kweker vestigde zich omstreeks 1837).
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D E K O N I N K L I J K E M A A T S C H A P P I J voor LANDBOUW en
P L A N T K U N D E en de F L O R A L I E N

op

10

oktober

1808

ondertekenen

de

stichtende leden van de Maatschappij voor
Landbouw

en

Plantkunde

te

Gent

hun

oprichtingsakte. De stichters waren zeer
bekwame maar eenvoudige
meeste

werkten

als

hoveniers, de

kasteelhovenier

en

kweekten zelf bloemen en planten. Deze
mensen kwamen samen in de landelijke herberg
" Au jardin de Frascati" dat eigendom was van
Cornélius Lanckman, de man was naast
herbergier ook hovenier.
Op 6 februari 1809 was er een eerste,

a

bescheiden tentoonstelling. Deze ging door in
het versierde zaaltje van de herberg " Au jardin
de Frascati". In totaal werden er een 50
olanten gepresenteerd.
Deze tentoonstelling genoot echter zoveel aandacht en was zo'n succes dat er op 29 juni 1809 reeds
een tweede tentoonstelling organiseerde, deze keer met 137 planten.
Opnieuw was het een groot succes en men besloot om de 6 maanden een "Salon'' ( want zo was men
ondertussen de tentoonstellingen gaan noemen) te organiseren.

In 1828 was 'Trascati'' te klein geworden en men wijkt uit voor enkele tentoonstellingen naar het
lokaal "Solidariteit" aan de Meire te Gent. De eigenaar van de 'Trascati'' verhuisde naar een grotere
herberg, de zaal van "Flora'' tevens te Gent. Maar daar werd het opnieuw te klein en men week uit
naar de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis.
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In 1834 vierde de maatschappij haar 25ste verjaardag met een tentoonstelling in de zalen van de
Gentse universiteit. Koning Leopold I was er de eregast en werd meteen beschermheer van de
maatschappij. Sinds dat eerste koninklijke bezoek worden trouwens alle Gentse Floraliën geopend
door de koning. Gezien het grote succes van de tentoonstellingen, besluit om een feestpaleis te
bouwen. Het krijgt de naam " Casino" en het stond aan de Coupure te Gent.
Op 12 maart 1837 werd er een eerste internationale bloemen en plantententoonstelling gehouden met
meer dan 5000 planten.
In 1913 worden er ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Gent ruime hallen opgetrokken in
het Citadelpark. Het Floraliënpaleis had een totale oppervlakte van 28.824 vierkante meter. Koning
Albert en de andere leden van de Koninklijke familie openden de Floraliën en spraken met veel lof over
dit Gents gebeuren.
Een jaar later breekt de 1ste wereldoorlog uit, alle activiteiten worden stopgezet tot in 1923.
De tentoonstelling van 1933 is een enorm succes. Deze Floraliën vallen samen met de 125ste
verjaardag van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde. Voor het eerst namen de
bloemisten groepsgewijs deel aan de tentoonstelling. Dit gaf een heel ander uitzicht aan het totaal en
werd nadien nog dikwijls herhaald. In 1933 was de wereldcrisis volop aan de gang, dat het in de
bloemisterij slecht zou gaan werd tegengesproken door het succes van de Floraliën. De kwekers
bewezen op die manier de sterke vitaliteit van hun sector.
De schaduw van de tweede wereldoorlog daalde over het dynamisch gebeuren die de Floraliën waren
en er werden geen tentoonstellingen meer georganiseerd tot in 1950. In 1950 nam men de beslissing
om Floraliën telkens te organiseren in de jaartallen eindigend op een O o f een 5.
"Steeds beter" was de leuze van de 25ste Gentse Floraliën in 1965 en het is een motto die vandaag
nog steeds telt.
De Floraliën van 1970 waren ongelooflijk, een subtiele samengaan van kunstzin en eenvoud.
Slingerende wandelpaden, fonteinen en een ongelooflijk kleurenpallet van bloemen en planten lieten
een geweldige indruk na op de bezoekers.
In 1975 openden Koning Boudewijn en Koningin Fabiola de Floraliën in de hal van het nieuwe Gentse
Congrescentrum. Om het Congrescentrum te bouwen was een deel van het oude Floraliënpaleis
afgebroken. Het was opnieuw een succes, terrassen maakte de mooiste uitzichten mogelijk en er was
25

een wandelpad van 1800 meter aangelegd.
=(

De landschappelijke stijl waarvoor men gekozen had lokte honderdduizenden
bezoekers.
1990 is opnieuw een jaar waarin de Floraliën moeten uitwijken naar een andere locatie.
Het Floraliënpaleis was niet langer beschikbaar.
De verhuis naar de Flanders Expo in Sint Denijs-Westrem zorgde voor een nieuwe uitdaging.
De laatste Floraliën dateren van 1995 en zoals steeds waren ze een succes. Het gebruik van hoogtes
en laagtes in het landschap, de aanwezigheid van mooie waterpartijen en brugjes en het creatief
aanwenden van snijbloemen gaven een uitzonderlijk eindresultaat.
Noël CALLEBAUT

Geraadpleegde bronnen:
Schatten en Archieven van de Floraliën, Lucien Debersaques, René De Herdt, Ronald Viane
Geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, anoniem
Gentbrugge: Acht eeuwen geschiedenis. Marcel De Bleecker, Wilfried Patoor

FLORALIËN 2000
22 april - 1 mei
FLANDERS EXPO
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WAT W E M O E T E N W E T E N O V E R

KEIZER KAREL V

DEEL 2
Bij de geboorte van Karei, is het
Bourgondische rijk nog geen geheel.
Het is nog steeds een verzameling van
domeinen,

heerlijkheden,

graafschappen,

hertogdommen,

kerkelijke domeinen, steden, .... die
elk jaar opnieuw de beden* aanhoren
van de vorst in de Staten-Generaal en
ze al dan niet inwilligen (denk maar
aan de problemen van Maximiliaan
van Oostenrijk in Brugge.)
mm

Zijn gehele regeerperiode zal dus een
strijd

Busle van de jonge Keizer KareK toegeschre\ en aan
Conrad Meit, omstreeks 1515, Gent, Museum voor Schone
Kunsten.

zijn

om

een

centralisatie

met

een

betrouwbare

bestuurlijke
stevige

en

administratie

te

verwezenlijken. Hiervoor waren vaste

inkomsten noodzakelijk. Engeland en Frankrijk hadden dit al gedeeltelijk verwezenlijkt.
Om zijn gebieden onder controle te houden, had hij wel al een aantal Bourgondische en
Spaanse instellingen, maar die werden door de betrokken gebieden nog niet helemaal aanvaard.
De adel was ook niet steeds bereid om zomaar zijn ftincties en dus de controle over de
regering uit handen te geven aan, meestal uit de burgerij of de lage adel gerekruteerde,
betaalde ambtenaren.

Het is toch uiteindelijk pas door de hertog van Alva en dus onder de regering van Filips I I , dat
de eerste vaste belasting in onze streken ingevoerd werd. Hoezeer we ook mogen sakkeren en
foeteren, vaste belastingen zijn noodzakelijk voor het beheren van een moderne staat.

De uitdrukking welke men dikwijls hoort of leest in verband met Karei V is dat hij een rijk
kreeg waar de zon nooit onderging. Dit heeft hij voor een groot deel zelf moeten (laten )
verwezenlijken. Bij zijn geboorte moest Columbus nog zijn vierde en laatste reis naar Amerika
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ondernemen (1502 ) en moest het sluitend bewijs dat de wereld rond was nog geleverd worden
door de expeditie Maghelaes - Elcano (1519-1522 dus onder zijn koningschap van Spanje.)
De verovering van Centraal-Amerika en vooral Mexico door Herman Cortez gebeurde in
1519. Het Incarijk in Zuid-Amerika viel door Pizarro tussen 1531 en 1533.
Het is dus pas ook vanaf dit moment dat de stroom edele metalen van Amerika, Europa begon
binnen te stromen en dat Karei deze rijkdom voor zijn politiek kon gebruiken.
Met de gebieden die hij erfde, erfde hij ook de conflicten die erbij hoorden.
Het Bourgondische erfgoed lag voor een groot deel in het gebied waarover de koning van
Frankrijk leenheer of suzerijn was en een aantal van die heerlijkheden waren dan ook
onderhevig aan de "Salische wetgeving" die de erfenis door vrouwelijke afstamming
onmogelijk maakte en in zo een geval keerde het domein terug naar de Franse koning. Dit was
onder meer het geval geweest voor het hertogdom Bourgondië en Picardie die verloren gingen
door het feit dat Maria van Bourgondië het Bourgondische rijk erfde en niet trouwde met een
Franse prins.
Het Spaanse erfgoed in Italië was een twistappel tussen de Spaanse kroon en de Franse omdat
ze beiden familiale banden hadden met de Italiaanse dynastieën en uiteindelijk ook zijtakken
waren van hetzelfde Franse vorstenhuis.
Deze conflicten zal Karei gedurende zijn regering verderzetten en pogen op te lossen door
meerdere oorlogen te voeren tegen Frans I , koning van Frankrijk.
Hij zal ook proberen zijn gebieden ( vooral de Lage Landen, Oostenrijk en Italië) met elkaar te
verbinden waardoor Frans 1 het gevoel krijgt dat zijn land omsingeld wordt.
Peter ANDRIES

*Een bede is een vraag om geld die meestal jaariijks door de vorst aan de vertegenwoordigers
van

zijn

domein

gesteld

personenbelastingssysteem.

werd,

er

was

dus

praktisch

geen

regelmatig

De Bourgondiërs hadden daarvoor de " Staten-Generaal

"

opgericht. Hierin zetelden de afgevaardigden van de verschillende standen van de verschillende
gebieden waarvan zij de vorst waren. Dit bespaarde hen de rondreis naar elk van de gebieden
afzonderlijk.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE PUNTFABRIEK
Het 15 ha. grote terrein van Tréfil Arbed aan de Kerkstraat te Gentbrugge, beter bekend als "de
Pimtfabriek", krijgt een nieuwe bestemming. Dat is een van de projecten die zijn uitgewerkt binnen het
samenwerkingsverbond "Gent, stad in werking". Voor ons is het een unieke gelegenheid om even een
korte geschiedenis te schetsen van deze toch wel unieke site.
p

-

- »

1. D E P E R I O D E - P E R N O T (1839-1891)
De geschiedenis van de Puntfabriek begint in 1839. In dat jaar start
Adolphe P E R N O T met de productie van nagels in zijn atelier in
Gent. In 1842 huwt Pemot met Stéphanie Minne, waardoor het
bedrijf de naam "Pernot - Minne" krijgt. Het dynamisme van het
bedrijf zorgt ervoor dat het atelier vlug te klein wordt en verhuizen
wordt noodzakelijk, zeker wanneer Pemot besluit om ook
klinknagels en draad te produceren.
In 1867 koopt Pemot de intussen vrijgekomen kaarsenfabriek "De
Corte" te Gentbrugge, dat op dat moment iets meer dan 2000 inwoners telt. Vanaf dat
ogenblik bevindt het bedrijf, dat ondertussen een volwaardige fabriek is geworden, zich in de
Kerkstraat.

Met de dood van Adolphe Pemot in
1891

wordt een periode definitief

afgesloten. Zijn dood betekent het

^'^pt<^^-^-^^^^J^Zli^iif"
^

einde van de firma Pemot - Minne, --^^

< ^
S^^^^^^^^^*-rii>'

maar luidt tevens een meuwe periode ^ ^ ^ M ^ ^ ^ A É I ^ ' ^ ^

H^'^

in die minstens even vruchtbaar zal ^ s j ^ ^ • J^ll'^^\
blijken.

v ifei.

^J^-^^^*^^^

,1

.

y' ^ ^ ^
' ^

>^*^cii!rM^

^^^^
'"^^f

««ifâi

/^V*^^^
'

Adolphe Pemot huwt in 1842 de slagersdochter Stéphanie Minne.
De Fimia Peniot-Minne is geboren.

2. S.A. C L O U T E R I E E T TRÉFILERIE D E S F L A N D R E S
Na de dood van Adolphe Pemot nemen Gustave C A R E L S , zoon van Charles Carels die Pemot heeft
helpen op starten, en Leon T E R T Z W E I L het initiatief om het bedrijf van Pemot om te
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vormen tot een naamloze vennootschap. Ze worden hierin gesteund door Jean-Jacques
DIERMAN, Harold DRORY en Emile V A N CEULEBROECK. Vanaf 1892 heet het bedrijf
ook officieel "S.A. Clouterie et Tréfilerie de Flandres". De beheerraad bestaat uit drie
initiatiefnemers: Carels, die voorzitter is, Dierman en Tertzweil
Eind

dat

jaar

legt

de

nieuwe directie reeds de
productie
n

o

stil

d

om

i

g

de
e

veranderingswerken uit te
voeren.

Ongeveer

vierden

van

de

drie
oude

fabriek wordt gesloopt en
vervangen

door

nieuwe

gebouwen.

Rond de eeuwwisseling breidt de fabriek opnieuw uit: om het rendement te kunnen verhogen
wordt voorzien in de aanleg van een dubbel spoor en de bouw van nieuwe hallen en
magazijnen. Enkele jaren later doen 2 andere opmerkelijke figuren hun intrede in het bedrijf In
1903 wordt Jean DELORI, een veelbelovend jong ingenieur, aangenomen als nieuwe secretaris
voor de directie. In 1905 zetelt hij reeds in de beheerraad. Ook Léon PELFRENE zet zijn
eerste stappen in de fabriek. Hij zal er blijven tot in 1959, het jaar waarin hij als directeur het
bedrijf verlaat.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldooriog breidt het bedrijf opnieuw uit: extra gronden
worden aangekocht, ondermeer de volledige wijk Hukkelgem en een deel van de bloemisterij
van Van Den Oostend. Zij moeten plaats maken voor een bedrijf in volle expansie; op dat
moment stelt de Puntfabriek immers zo'n 1000 mensen te werk.
Het overlijden van twee beheerders, Dierman en Carels (die overigens worden opgevolgd door
hun zonen), kan de opgang van het bedrijf niet stuiten: in 1912 start de productie van
prikkeldraad, wat later een van de belangrijkste producten van de Puntfabriek zal worden.
En in 1913 sluit een vennootschap een contract met het Ministerie van Ooriog. Dit contract
hield in dat, in geval van dreigende escalatie, het Belgisch leger haar sabels mocht slijpen op de
machines van de Puntfabriek.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog bezetten de Duitsers de fabriek, die ze "Militare Drahtfabrik"
noemden. Vier jaar lang werkten ze daar voor eigen rekening.

De Duitsers bezetten de fabriek, de zgn. 'Militare Drahtfabrik".

3. S A M E N W E R K I N G M E T A R B E D
Na de oorlog werden de nodige herstellingen uitgevoerd om de productie opnieuw te kunnen
opstarten. Dit was zeker nodig, want de Duitse bezetter had gebouwen en machines nauwelijks
onderhouden.
In 1919 neemt de geschiedenis van de fabriek een belangrijke wending: Leon Tertzweil
ontmoet dan voor het eerst Emile MAYRISCH en Gaston BARBANSON van ARBED
(Aciéries Réunis de Burbach, Eich en Dudelange). Zij stellen een overeenkomst voor tussen
hun bedrijven, die inhoudt dat ARBED de nodige grondstoffen zal leveren voor de producten
van de Puntfabriek, zodat de productie heel het jaar verzekerd blijft.
Het zou verkeerd zijn te beweren dat ARBED het Gentbrugse bedrijf opslorpt. De firma straalt
nog steeds dynamiek uit; ze blijft zelfs voortdurend uitbreiden. In 1923 koopt het bedrijf de
scheepswerven op van Van Kerkhove langs de Schelde. In 1926 verwerft de vennootschap de
terreinen van de Rinskopf-fabriek; door die aankoop grenst de Puntfabriek nu volledig aan de
Schelde en kunnen de werken voor een laad- en loskaai starten. De haven van Antwerpen
wordt op die manier een stuk makkelijker te bereiken, wat vooral voordelig is voor de grote
exportbestellingen. De Overeenkomst tussen ARBED en de Puntfabriek wordt echter wel
duidelijk wanneer Gaston Barbanson in 1934 voorzitter wordt van de beheerraad, dit na het
overlijden van Gustave Carels. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verklaarde de Duitse bezetter deze
overeenkomst evenwel nietig. De geest van de overeenkomst werd echter geëerbiedigd.
Barbanson nam ontslag als voorzitter van de beheerraad; voor de duur van de oorlog werd hij
vervangen door Jean Delori.
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4. D E P E R I O D E NA D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G .
Net zoals na de Eerste Wereldoodog, moesten ook na de Tweede Wereldooriog noodzakelijke
herstellingswerken uitgevoerd worden aan gebouwen en machines.
In 1947 was de toestand genormaliseerd en trok het bedrijf resoluut de kaart van de
modernisering. Verscheidene afdelingen worden uitgebreid en grondig gerenoveerd.
In 1951 stelt de S.A. Clouterie et Tréfilerie des Flandres 1480 arbeiders te werk. Nooit eerder
werkten zoveel mensen in de Puntfabriek. Om deze expansie te kunnen volgen, werden lichters
gehuurd om als bijkomende opslagplaats aan de kaaimuur te fungeren.
Vanaf dan kwam de kentering. In 1951 trok Jean Delon zich terug uit het bestuur van de
fabriek; zijn zoon, Jean-Francois Delori, volgde hem op. In 1953 beleeft de Puntfabriek de
zwaarste crisis uit haar bestaan: een schrijnend gebrek aan bestellingen dwingt haar volledig op
te gaan in ARBED. Eind dat jaar wordt de akte van vereffening ondertekend door Victor
BUCK

en Joseph K A U F M A N N voor .AJIBED en Jean-Francois DELORI en Leon

PELFRENE als beheerders van de S.A. Clouterie et Tréfilerie des Flandres. Deze laatste
vennootschap houdt op te bestaan. De Puntfabriek blijft, maar de naam veranderd: vanaf dan
spreekt men over "ARBED division Clouterie et Tréfilerie des Flandres".
Aan het eind van de jaren '60 herstructureert ARBED zijn bedrijven. De draadtrekkerijen,
waaronder de Puntfabriek, v/orden ondergebracht

in ARBED - Feiten en Guilleaume -

Verenigde Draadtrekkerijen. De naam "F & G" is afkomstig van een Oostenrijks bedrijf dat
.ARBED heeft overgenomen,
In de jaren '70 beslist de ARBED- directie om de houtenfabriek over te brengen naar de
nieuwe gebouwen op het terrein aan de Frederik Burvenichstraat, die in 1971 werden voltooid.
Deze houtenfabriek sluit definitief haar deuren in 1984.
Wanneer ook de nagehiiakerij, de verzinkerij en de afdelingen prikkeldraad en afsluitingen
verdwijnen, blijven enkel de afdelingen lasdraad en bouwstaal over.
De afdeling bouwstaal verhuist daarop naar de site aan de Frederik Burvenichstraat, beter
bekend als "ARBED-Zuid".
In

1985

wordt

de

firma

opgesplitst in drie afzonderiijke
—

f

i

l

i

a

l

e

n

:
N.V.,

TréfilARBED Welding
TréfilARBED Bouwstaal

N,V, en TréfilARBED Belgium
N.V.
^ H l jl Het mag evenwel niet baten: in
1993 sluit de Puntfabriek haar
JR deuren.
ii: 'k.

Sindsdien

lagen

de

terreinen en gebouwen er zwaar
verwaarloosd en verlaten bij.
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Zo zag de verwaarloosde toestand er uit

5. D E T O E K O M S T
Ondertussen werden de terreinen aangekocht door een vennootschap waarin ook de stad Gent
participeert. De stad wil de site laten herleven door verschillende KMO's aan te trekken en er
een sociaal-economisch bedrijvencentrum van te maken. Er wordt vooral gezocht naar niethinderlijke bedrijven, waarbij duurzame werkgelegenheid voorop staat. De concessietarieven
zullen overigens gekoppeld worden aan de mate van tewerkstelling. Er wordt vooral gedacht
aan startende zelfstandigen, nieuwe arbeidsintensieve projecten gericht op risicogroepen,
dienstveriening aan de bedrijven en aan de buurtbewoners, (zoals restaurant en kinderoppas).
Een heet hangijzer is nog de verkeers- en parkeerproblematiek in de buurt. Vorig najaar begon
de aannemer reeds met de sloping van aan aantal gebouwen en de sanering van de gronden.
Daarna volgt de eigenlijke renovatie van de site.
Ondertussen is er ook nog een nieuwe kaper op de kust gekomen: de af/alintercommunale
IVAGO is nog steeds op zoek naar een nieuwe locatie voor het Gentbrugse containerpark.
IVAGO zou momenteel de inplanting hiervan onderzoeken op de terreinen van ARBED-Zuid.
Deze inplanting is alvast niet evident, onder meer omwille van de mobiliteit.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Nico DE SMET
Bronnen:
- Sidmar Nieuws, maandblad voor het personeel, januari, februari en maart 1990.
- Diverse krantenknipsels.
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GEMEENTE BAELEGEM.

POLITIEREGLEM
ZITTING V A N DEN 15 SEPTEMBER 1900.
Tegenwoordig de heeren Baele Ad,, Burgemeester-Voorzitter, De Noyette Pr.
en Baele C. Schepenen, Baele L . Van Grembergen Ang. en Plehiers Pr. Leden.
Gezien artikel 78 der gemeentewet. — Herzien onze beraadslagingen van 20
Maart en 21 Mei 1900 stelt vast en besluit met meerderheid van stemmen :
ART. 1. De personen die in hun huis, in tenten of in andere lokalen waar het
publiek toegelaten wordt openbare danspartijen met of zonder inkomgeld willen
inrichten, zullen voor lederen dag dat de danspartijen gehouden worden, eene belasting moeten betalen van vijftien franken ten voordeele der gemeente.
ART. 2. De inrichters van openbare danspartijen zullen vóór de inrichting van
gezegde vermakelijkheden eene verklaring aan het gemeentebestuur moeten doen.
Het verzuim der verklaring en alle valsche verklaring, zullen gestraft worden,
ongeminderd de betaling der belasting, met eene boet gelijk aan het verschuldigd
recht en bij hervalling binnen het jaar met eene boet gelijk aan het dubbel van dit
recht.
ART. 3. Op eerste aanzoek der politie zal de houder der danspartij het schriftelijk bewijs der toelating moeten toonen. — De toelating kan maar gelijk onder
welk voorwendsel alleenlijk toegestaan worden om te beginnen om 4 ure namiddag en te eindigen op het uur van politie.
ART. 4. De belasting zal in handen van den gemeente-ontvanger gestort worden, die over die betaling kwijtschrift zal afleveren. — Bij gebrek van betaling in
der minne, zal de belasting geïnd worden op de wijze voorschreven bij de wet van
21 April 1899.
Een dubbel van het tegenwoordig reglement zal door de zorgen van het gemeentebestuur aan de herbergiers en drankverkoopers worden afgeleverd, welk zij verplicht zijn in de meest door het publiek bezochte plaats aan te plakken.
De beraadslagingen van 20 Maart en 21 Mei zijn dus afgeschaft en gewijzigd
zooals hierboven.
De Burgemeester of Schepenen die hem vervangt, gelijkvormig de gemeentewet
van 30 Maart 1836, gewijzigd door de wet van 30 Juni 1842en 30 December 1887,
is gelast met de stipte uitvoering van het tegenwoordig reglement dat zal afgekondigd worden op de gebruikelijke plaatsen en uitvoerbaar wezen den vijfden dag na
deszelfs afkondiging.
Afschriften dezer zullen overgemaakt worden aan de bestendige deputatie van OosUMaandercn, ter greffie der rechtbank van 1» Aanleg
te Gent en ter greffie van het vredegerecht des kantons Oosterzeele.
V A N WEGB DES- RAAD,

D B BLRCESIEESTBR-VOORZITTER,

De Secretaris : B. W A L L E Z .

Ad. BAELE.

Het Colley van llurgemccster cn Schepenen der gemeente Baelegem verklaart dat vorenstaande algemeen polictircglemcnt goedgekeurd
by Koninklijk besluit van 10 N'ovcmbcr 1 'MO in deze gemeente ia afgekonà'gd op de gebruikcly kc plaats den Zondag negenden December 1900.

BAELEGEM, den 10 December 1900.
OP BR\TÏI, : DE SECRETARIS,

B. W A L L E Z .

HET COLLEGE :

AD. BAELE, P. DE NOYETTE, C. BAELE.
Öostcrzeefe, dr. Louiiiault-Van Dorpc.
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RANDKRANT

K R O N I E K

Oosterzele

-

-,

O O S T E R Z E L E ANNO 1900
Gendarmen naar Oosterzele

In deze en in volgende bijdragen zullen we
een Kroniek geven van "OOSTERZELE
ANNO 1900".
We brengen de belangrijkste gebeurtenissen
sedert 1900 uit de gemeenten die sinds
1975 samen één gemeente vormen met
Oosterzele.
Als bron gebruiken we de verslagen van de
gemeenteraad en het schepencollege.
In
de R a n d k r a n t
komen korte
mededelingen teruggevonden in de
verslaggeving van het college en of uit de
plaatselijke pers.
Wij wensen u alvast veel leesgenot.
Lucien DE SMET

Op bevel van de bevelhebber der
Compagnie Gendarmen der provincie
Oost-Vlaanderen (10.12.1900) worden
twee gendarmen naar Oosterzele gestuurd.
Aan de gemeente wordt gevraagd hen
onderdak te verschaffen voor onbepaalde
tijd. Beide gendarmen krijgen op het dorp
een logement bij Polydor De Corte,
slachter-herbergier.
Ongezonde instellingen
Oprichten van een bakkersoven Jozef
Caekebeke krijgt de vergunning om op het
dorp een bakkersoven op te richten
(24.04.1900).
Oprichten van een vuurmolen. Romaan
Van Der Heyden krijgt de toestemming om
zijn maalderij in de Veldstraat met een
stoomtuig aan te drijven (24.4.1900).

OOSTERZELE
''Installatie''' van nieuwe leden in de
gemeenteraad.
In een gemeente tot 3000 inwoners bestaat
de gemeenteraad uit 9 leden met inbegrip
van de burgemeester.
De raadsleden worden rechtstreeks door de
vergadering van de kiezers gekozen. In de
schoot van de raad wordt de burgemeester
door de raad gekozen.^

Oosterzele dorp liiiks op de
voorgrond het voonnalige
gemeentehuis en
\redegereclit.
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Familieberichten

Balegemse toestanden te Oosterzele

Op 15.10.1899 worden verkiezingen
georganiseerd. Volgens de gemeentewet
moet op 1.1.1900 de helft van de
raadsleden vervangen worden.
De gemeenteraad wordt op 3.1.1900 als
volgt samengeteld:
Burgemeester: Karei Janssens
Schepenen: Sylvain Bruno Lensens en
Alphonse De Raedt.
Raadsleden: Léonard Bockstaele, Camiel
Eugeen Van de Velde, Julien Bouckaert,
Lieven De Smet, Aloïs Eeckhout, Germain
Leus.

Wij vermelden u het overlijden van de heer
Sylvain Bruno Lensens, schepen te
Oosterzele, op 4.2.1900. Hij werd geboren
te Oosterzele op 22.2.1822.
Politierechtbank
De burgemeester van de gemeente ftingeert
als ambtenaar van het Openbaar Ministerie.
In dit ambt wordt hij bij zijn afwezigheid
vervangen door de schepen. Na het
overlijden van de heer Lensens was dit in
volgorde: schepen Lieven De Smet en
Camiel Eugeen Van de Velde,

Door het overlijden van schepen Lensens
op 4.2.1900, wordt Emiel De Corte als
vervangend raadslid aangeduid. De
raadsleden Leus, Eeckhout en Van de
Velde merken op dat De Corte niet zomaar
de zetel van de overleden schepen kan
innemen. Volgens hen zijn er bij de eerste
reeks raadsleden, die met meerderheid van
stemmen verkozen zijn en wiens mandaat
eindigt op 3 1.12.1907,
geen
plaatsvervangende leden aangeduid. Tegen
de installatie van De Corte als raadslid
wordt beroep aangetekend.^
Op 1.1.1900 komt ook aan het mandaat van
De Raedt een einde. Eind mei zijn de
nieuwe schepenen te Oosterzele nog steeds
niet benoemd.
Het is pas tijdens de gemeenteraad van
31.5.1900 dat Camiel Van de Velde met
meederheid van stemmen als schepen
verkozen werd. Ter vervanging van de
overleden schepen Lensens behalen de twee
kandidaten, Bouckaert en De Smet elk 4
stemmen. De herstemming geeft de zelfde
uitslag. De oudste in leeftijd. Lieven De
Smet, boswachter van beroep, wordt als
schepen benoemd.

Volkstelling
Op 31.12.1900 heeft de 10 jaarlijkse
volkstelling plaats.
Als tellers zijn aangesteld:
Richard Buyse, landbouwer,
Jozef Verbruggen, kleermaker,
Alfi-ed Lensens en
Bernard Geimaert, gemeente secretaris.
Balegem

Straatverlichting
August Bouters wordt belast met het
aansteken van de straatlantaarns.
Per lantaarn ontvangt hij 22.50 fr.

De Gemeentraad moet zijn huiswerk
overdoen.^
Bij de installatie van schepen De Smet
maakte de gemeenteraad de vergissing de
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schepen te benoemen tot 1908 i.p.v. 1904.
De Bestendige Deputatie van de provincie
schorste de benoeming en de verkiezing van
de schepen moet worden overgedaan.
Dezelfde personen stelden zich opnieuw
kandidaat. Na twee stemronden en telkens
Staking van stemmen werd Lieven De Smet
andermaal als schepen aangesteld.
De installatie van het negende raadslid is
pas -mogelijk b i j de volgende
gemeenteraadsverkiezing.

Ongezonde woningen
Apostelhuizen

En nu zijn ze nog met 8 !

Ongezonde instellingen

Balegem

Victor Coppens krijgt de toelating om
stenen te bakken.

in

de

wijk

De toestand van een aantal woningen in
deze wijk laat veel te wensen over. De
eigenaars worden op het gemeentehuis
uitgenodigd. Het schepencollege verzoekt
hen dringend vloeren in de woonruimten te
leggen. Eigenaars die financiële problemen
zouden hebben kunnen geld lenen bij de
gemeente aan een rente van 8 %.

Balegem benoemt nieuwe leden in de
gemeenteraad.

Tijdens de gemeenteraad van 3,1.1900
leggen de nieuwe schepenen en raadsleden
de eed af
Burgemeester: Adolf Baele
Schepenen: Prosper De Noyette en Camiel
Baele.
Raadsleden: Ch.L. Thienpont, J.D, Daneels,
Angelus Van Grembergen, Cyriel De
Backer, Prosper Plehiers, Lieven Baele.

De Zaak WaUez'
Negenentwintig '"mermgdoemrs''' uit de
gemeente dienen een klacht in opdat zij

hun neering zijn gekrocht'\
In het dorp is onlangs een winkel geopend.
Op het eerste zicht is er niets aan de hand
tot dat we vernemen dat hij opengehouden
wordt door de gemeentesecretaris Basile
Wallez.
De meerderheid in de rand is van oordeel
dat de winkel dicht moet. Het openhouden
van deze winkel is volgens de raad niet
verzoenbaar met het uitoefenen van het
ambt van secretaris, temeer dat de jonge
ambtenaar een degelijke jaarwedde heeft en
daarenboven nog een bijkomende
vergoeding krijgt voor het bijhouden van de
burgeriijk stand. De burgemeester en
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het raadslid Daneels onthouden zich omdat
ze nu geen reden zien te reageren terwijl de
gemeenteraad voordien tot tweemaal toe
toelating gegeven heeft de winkel open te
houden.
In augustus wordt beslist dat de winkel op
1.10.1900 dicht moet.
Even later is het hem zelfs niet toegelaten
de zaak aan bloedverwanten over te laten.
Door de tussenkomst van de Gouverneur
krijgt de secretaris drie maanden de tijd om
zich in orde te stellen. De toestand blijft bij
het oude en in oktober wordt een tuchtstraf
uitgesproken nl. hij zal een maand
onbezoldigd werken.
De politieke gemoederen lopen zo hoog op
dat de zaak uitbreiding neemt. Er ontstaat
omtrent deze zaak een nieuw conflict
tussen
schepen
De N o y e t t e en
burgemeester Adolf Baele.

Uur van politie^
Goochelaars, muzikanten; enz. moeten zich
vooraf aanmelden bij de burgemeester.
Herbergen en de huizen waar drank
geschonken wordt moeten in de maanden
nov., dec, jan., feb. en maart om 21 uur
gesloten zijn, voor de andere maanden is
dit 22 uur. Het plaatselijk bestuur zal een
kwartier lang de klok luiden. Geen
danspartijen zijn toegelaten zonder de
toelating van de burgemeester. Het
reglement moet in alle herbergen
uitgehangen worden.

Schepencollege Balegem anno 1900
Rechtstaande Burgemeester Adolf Baele.
Links schepen Camiel Baele.
Rechts schepen Dr. Prosper De Noyette.

1 Gemeentewet uitgave 1896
2 Gemeenteraad van 21.3.1900
3 Gemeenteraad van 14.7.1900
4 Gemeenteraad van 4.6., 22.8 en 13.10.1900
5 Gemeenteraad van 20.3.1900

Volgende Kroniek:
Nieuws uit Moortsele, Gijzenzele en
Landskouter
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REACTIE
•••••••

îNaar aanleiding van het interview met voormalig burgemeester Femand VAN BELLE,
i verschenen in ons tijdschrift nummer 108, blz. 27, icreeg de redactie een schrijven van de heer
ijan DE MOOR.
iDe heer De Moor was lid van de oppositie in de periode waarin Femand Van Belle
j burgemeester was. Wij waren in elk geval verheugd te merken dat ons tijdschrift aandachtig
i gelezen'wordt. D^^^
»

Gentbrugge de 16/12/1999
Aan de redactie van het tijdschrift
Heemkundige Kring,

Geachte Redactie,

In ons ledenblad van december 1999 lees ik in een interview met onze populaire
voormalige burgemeester zijn venwijt aan de oppositie dat zij graag hun gelijk haalden via
een scheldtirade.
Als actief oppositielid In deze periode vind ik het flauw van vriend Fernand de onmisbare
rol van de oppositie af te doen als een scheldtirade.
De tijd heelt vele wonden maar ik kan de lezers verzekeren dat wij Fernand Van Belle nooit
als een vijand maar steeds als een faire politieke tegenstrever hebben beschouwd.
Onze driekoppige fractie (Verpaele, De Moor en Depestele)was terecht gevreesd voor de
gegronde argumenten bij onze tussenkomsten. Mijn betreurde fractievoorzitter Aimé
Verpaele kon wel eens moeilijk doen maar vriend en vijand zullen toegeven dat hij de best
gedocumenteerde van de bende was.
Zonder de fusie zou het bij de volgende gemeentekiezing in Gentbrugge een heel andere
samenstelling gegeven hebben.
Wat de fusies betreft meen ik mij te herinneren dat zowel de gemeenteraden van
Gentbmgge en Ledeberg enkel deze fusie logisch vonden. Dat de C V P ook naar St
Amandsberg (burgemeester Monsaert) en Oostakker (burgemeester Ackemnan) lonkte had
wel de listige bijbedoeling de bestaande meerderheid met de C V P bestendigen voor de
volgende decennia.
Tot slot wil ik aan Femand nog vele jaren wensen met romantische mijmeringen over het
zelfstandig Gentbrugge. Sans rancune.

/ j a n De Moor
Voormalig gemeenteraadslid

P.S. Mijn felicitaties aan de redactie die er telkens in slaagt een bijzonder lezenswaardig en
keurig uitgegeven blad in elkaar te boksen. Het spijtig verlies van voorzitter De Vocht is
uitstekend opgevangen.

D e wet IS e r voor iedereen'
TANKEN KAN NiE1!4VIE£i&BIJMjl£DE
Gentbrugge
De benzinepompen van Garage
Amede, op de hoek van de O,
Vanderlindensiraai, zijn er niet
meer. De nieuwe milieuwet Vlarem II legi zo strenge normen op
dat Amede Van de Velde en zijn
vrouw Dina De Zulier niet nog
eens extra kosten willen maken
om daaraan te kunnen voldoen.
Hun garage blijven ze wel nog
open houden.

Garage b l i j f t
„Sinds enkele jaren moeten de
pompstations een klasse 1-vergunning hebben, waardoor ze
moeten voldoen aan de hoogste
normen/' verklaan Dina. „Met
de nieuwe regels moeten we
onder andere tegen januari 2002
dubbelwandige tanks laten installeren. We zijn al 54 jaar en
willen onze zaak maar enkele
jaren meer voortzetten. We zien
er dan ook de noodzaak niet van
in om deze veranderingen nog uit
te voeren."
Dina bediende meestal de p>omptn, terwijl Amede wagens aan
het herstellen was. Dertig jaar
lang mochten de klanten rekenen
op haar vriendelijke hulp. Ze zag
dc kinderen van haar klanten
groot worden. En de laatste tijd
ook de kinderen van die kinderen.
Ooit stond één van de pompen
plotseling in hun gang. Dat was
na een nachtelijke aanrijding op
het kruispunt voor het tankstation. „Wc waren nog maar net
thuis gekomen van een familiebezoek toen we de crash hoorden. Kwamen we iets later toe
dan zaten we er misschien
onder.*'
Met een lichte heimwee hebben Amede en Dina hun pompen
nu definitief gesloten. „Het is
spijtig, maar dc wci is er nu eenmaal voor iedereen." Maar
•Amede maakt zijn klanten wel
duidelijk dat er enkel niet meer
kan getankt worden, maar zijn
garage nog steeds in de running!
blijft.
—r.AG;:

MICHEL MOSt.S

Amede Van de Velde en zijn vrouw Dma De Züiter zien bijkomende investeringen niet meer zitten. Daar*
door verdwijnt er nog maar eens een klein lankslation.

Nieuwe orgelklanken na 25 jaar stilte
Na vijfentwintig jaar stilte wordt het kerkorgel van St. Simon en Judas weer
bespeelbaar gemaakt. De restauratie loopt op zijn einde. Het vernieuwde
orgel zal daarom op 19 december plechtig ingezegend worden door bisschop Luysterman die hiervoor een speciale mis zal beluisteren.
Het orgel dateert van 1855 en telt ongeveer een vijfhonderd pijpen, gaande
van een anderhalve meter tot drie centimeter hoog. Vijfentwintig jaar geleden blies hij zijn laatste noot. Sindsdien legde een mankement hem een
spreekverbod op. Bij gebrek aan de nodige fondsen werd het kerkorgel tijdelijk vervangen door een huisorgel.
Twaalf jaar geleden begon men pas de eerste stappen te zetten voor de reparatie ervan, zodat wij komende zondag opnieuw kunnen genieten van zijn
hemelse klanten. "De herstelling op z'n eigen duurde slechts een jaar. Maar
iet is vooral het papierwerk (de aanvraag, het subsidieverzoek en dergelij<e) die zoveel vertraging gaf." Aldus E.H. Van Laere.
De herstelling was weliswaar een huzarenwerk die door orgelbouwer Dierik
Potvlieghe werd uitgevoerd. Heel geduldig ontmantelde hij ieder onderdeel
om over te brengen naar zijn atelier alwaar de reparatie gebeurde. Op dit
moment zijn de gerenoveerde stukken terug op hun thuisbasis en is de reconstructie van de honderd vijfenveertig jarige orgel reeds volop aan de
gang.
Het is voor orgelist Wim Claeys dan ook een eer om dit historisch monument te mogen bespelen op de inwijding op 19 december. Hij krijgt.hierbij
muzikale ondersteuning van Jacqueline Dulac en het plaatselijk
Gregoriaans koor, onder leiding van Hilaire Van de Velde. De viering vangt
aanom16u. - TonyAerssens
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Viiikeniolen
definitief weg
OOSTERZELE
De Vinkemolen verhuist naar
Zwalm, Een laatste poging om mei
sponsoring de in 1983 omgewaaide molen terug op te richten, liep
op een sisser uit.
Een najaarsstorm maakte spaanders van de Vinkemolen aan de
Geraardsbergsesteenweg.
Graaf
d'Ursel, eigenaar van het perceel
waarop de molen stond, wou de
grond gratis afstaan aan de gemeente op voorwaarde dat de molen tegen 1995 heropgebouwd zou
• zijn. Het gemeentebestuur vond
' een heroprichting van de molen te
duur en ook recente pogingen om
met sponsors op een zijweg van de
Keiberg de Vinkemolen opnieuw
op te richten, mislukten.
„Het gemeentebestuur had in de
tijd van Johan Van Hecke beloftes
gedaan, maar later kwam er door
de onduidelijke politieke toestand
niets meer uit de bus," aldus graaf
d'UrseL „Bovendien was de inplantingsplaats voor de molen te
veel veranderd. Er kwamen andere gebouwen en de windvang was
niet optimaal. De kandidaat-molenaar was niet bereid om daar een
investering te doen. We vonden
een nieuwe plek in Zwalm. De
bouwvergunningsaanvraag is er
al. AJle bruikbare stukken van de
Vinkemolen zijn al weggehaald
van de oude inplantingsplaats.
Veel stukken moeten worden hersteld of vervangen, zodat het wel
drie jaar kan duren eer de Vinkemolen er weer staat." (LDO)

Nieuwsblad - 22 dec '99

Kerk Gijzenzele

Sint-Bavo kerk van
Gijzenzele in de
stijgers

"•'il

Momenteel wordt de kerk van Oosterzele gerestaureerd. Het dak de
goten en de voorgevel waren dringend aan restauratie toe, om erger
te voorkomen. De architect is Rudiger Janssens uit Gentbrugge, de
aannemer is LB.T. uit Gijzenzele en de onderaannemer GOM A uit
Oosterzele. De kosten van de restauratie bedragen 6.343.942 frank
BTW niet inbegrepen. De kosten zijn ten laste van het Vlaamse
Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Oosterzele.
De Sint'Bavo kerk is een geklasseerd monument.
Op de foto de kerk in de steigers.
Foto OosterUnck

DE BEIAARD - 19 nov '99

Baiegemse Brug even vermist
BALEGEM

van Eeuwen is in 1974 opgericht
en is een symbool voor de BaieDe Brug van Eeuwen, de gegemse steen die her en der diende
denksteen die achter het OCMW om er monumenten mee op te
stond, is tijdelijk verhuisd naar
richten. De steen deed dienst als
Landskouter. Aannemer Corne- deksteen over de Molenbeek en de
lis houdt hem in verzekerde be- sporen van de karren zijn er nog in
waring tot de uitbreidingswerte zien. Het moet zowat de enige
ken aan het OCMW af zijn.
brug zijn die rechtop staat," aldus
heemkundige Lucien De Smet.
Aannemer Comelis uit LandsEr was even onrust bij de heemkundigen van het Land van Rode. kouter blijkt de zware Baiegemse
Het monument in Baiegemse steen in verzekerde bewaring te
steen was verdwenen. „De Brug hebben. „Voorzitter Lenssens van
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het OCMW drukte ons op het hart
om voor twee dingen zorg te dragen: de Baiegemse steen en de
grote boom aan de kant van de
Molenbeek. De steen zetten we na
de werken, als het weer meezit,
rond april-mei aan de voorkant
van het OCMW. Wel liepen de
werken wat vertraging op door de
drassige grond. Omdat de kelderverdieping moet kunnen worden
gebruikt, moesten we diep graven
en de fundering op schroefpalen
aanbrengen." (LDO)
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BOEKBESPREKING
WILDE JAREN, WILDE HAREN

in woord en beeld.

Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag werd de Gentbrugse ere-senator Oswald V A N
O O T E G H E M op passende wijze gehuldigd. De Federatie van Vlaamse Kringen Rodenbachfonds- Oost-Vlaanderen bedacht de jarige met een originele verrassing: ze stelden
een boek samen over zijn leven en politieke carrière. Het boek kreeg de leuke titel mee "Wilde
jaren, wilde haren". Een titel die voor iemand wie Oswalds levensloop kent, zeker niet
vreemd in de oren zal klinken.
Het boek omvat een vraaggesprek met Oswald, een levensbeschrijving van hem en zijn
voorouders, een stuk over de Vlaamse 'sublieme ' deserteurs onder Napoleon en de Vlaamse
ontvoogding in de Oost-Vlaamse provincieraad vanaf Karei Lodewijck Ledeganck.
Daarnaast behandelt het boek uiteraard de belangrijkste politieke en sociaal-cuhurele
initiatieven van Oswald Van Ooteghem die de veelzijdigheid en de vooruitstrevendheid van de
Vlaamse Beweging na Wereldoorlog II aantonen.
De samenstellers van het boek beoogden echter meer dan de levensbeschrijving van een B. V.
Ze zijn er in geslaagd de maatschappelijke ontwikkelingen en de verhoudingen in de tweede
helft van de 20ste eeuw uit de doeken te doen, aan de hand van het leven van een aantal
welbepaalde Vlaamse vooraanstaanden. Deze aanpak werkt bovendien drempelverlagend met
het oog op het verwerven van een beter inzicht in de structuur en de werking van de huidige
federale staat.
De viering van Oswald op 6 december laatstleden begon met een academische zitting die
geopend werd door de heer Arie Abeloos, bestendig afgevaardigde van de provincie OostVlaanderen. Minister van Staat Hugo Schiltz hield de feestrede en Tine Ruysschaert droeg
gedichten van de gevierde voor.
De presentatie van het mooie kijk- en leesboek ging gepaard met een tentoonstelling over de
Vlaamse strijd.
Wilde jaren, wilde haren ... in woord en beeld.
Een boek rond ere-senator Oswald Van Ooteghem, 550 fr (+150 fr verzendingskosten)
Rekeningnummer: 447-0093181-83 met vermelding GVO. Info: 09/225 57 92

+++++
GESCHIEDKUNDIGE BOEKENBEURS
Uw Heemkundig Genootschap neemt deel aan de 10de Geschiedkundige boekenbeurs die
plaats heeft op Zaterdag 1 en Zondag 2 april 2000 in de Sint Pietersabdij te GENT.
Openingsuren: zaterdag 11.00 - 18.00, zondag 10.00 - 17.00
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ACTIVITEITEN
VOORDRACHT - NIET T E MISSEN
Op M A A N D A G 03 A P R I L 2000 om 20.00 wordt een voordracht gehouden over de
" H E T F A B R I E K GENTS''
De voordrachtgever Eddy L E V I S , geboren op de "Plezante Veste", gekend als de auteur van
"Kaak, kaak, nen tweedekker" en onlangs verkozen als voorzitter van de "Gentsche Sosseteit",
maakt er zeker een boeiende avond van. Wie iets meer wil weten over het Gents dialect mag
dit niet missen.
Datum:

maandag 03 april om 20.00 uur.

Plaats: Kasteel de Pélichy, Oude Brusselseweg, G E N T B R U G G E (DC - Genootschap)
Toegangsrpijs: 50 B E F

KASTELEN- EN SNEUKELWANDELING
Op zondag 04 juni, tijdens de Tinekes- en Boerkesfeesten, wordt samen met Dekenij
Gentbrugge- Noord een wandeltocht georganiseerd met als thema enkele van de Gentbrugse
kastelen. Volgende kastelen worden aangedaan Speltinck, Het Kamp, Tserclaes, Braemkasteel,
Kasteel de Pélichy (het documentatiecentrum van het Genootschap), verder langs de Oude
Brusselseweg langs de "coorenwindtmeulen", naar de Van Houttestraat, ARBED en de
huizenrij van Hukkelgem.
Met als gids de gekende "Gentbruggekenner" Noël C A L L E B A U T .
RV : 14.00 aan de tent Frederik Burvenichstraat (bevestiging zie Kermisprogramma)

+++++

T R A D I T I O N E L E R A T T E N D A E L E WANDELING
Op maandag 12 juni (Pinkstermaandag) om 14.00 de traditionele heemkundige en
natuurwandeling in het park Rattendaele te Gentbrugge.
De natuurgids Harald E V R A R D zal ons op zijn gekende ludieke manier voor de zoveelste
maal rondleiden.
R V . : 14.00 aan het park.

+++++
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A C T I V I T E I T W E R K G R O E P ^^ART DEFO''
DAGUITSTAP - PARIJS
ZONDAG 09 APRIL 2000 - P A R I J S
Rechtstreeks naar Parijse vlooienmarkt. Puces de Saint-Ouen.
Na de'middag naar Compiègne waar het kasteel van Pierrefonds wordt bezocht en het
grandioze koninklijke paleis van Lodewijk X V .
In beide kastelen staat een gids ter beschikking en er wordt een brochure met de nodige
documentatie opgemaakt.
In het Bos van Compiègne werd de wapenstilstand getekend op 11 november 1918 en de
capitulatie van de Franse troepen gebeurde in de Tweede Wereldoorlog op 22 juni 1940 op
dezelfde plaats.
Vertrek

: 06.00 onder E l 7 te Gentbrugge

Terug: 23.00

Prijs

: 1300 BEF (reis, toegangsgelden en gidsen inbegrepen).

Betaling

: voor 25/03 op 000-0293078-41 - De Smaele M . - Zottegem

Aantal deelnemers: min 25 - max 50

DAGUITSTAP - TRIER (in voorbereiding)
Z O N D A G 04 J U N I
Trier wordt samen met Solothum als de oudste stad van Europa beschouwd. Reeds rond 2050
V. Chr. werd er een nederzetting op deze plaats bij de Moezel gesticht. Volgens de legende
gebeurde dat door Trebeta, zoon van Semiramis. De Gallische ooriog zorgde ervoor dat Trier
in handen kwam van de Romeinen, die de stad Augusta Treverorum noemden, stad van
Augustus. Later werd deze Grosstadt de verblijfplaats van tal van bisschoppen en keurvorsten.
De boeiende geschiedenis van Trier heeft een aantal merkwaardige monumenten opgeleverd:
de wereldberoemde Porta Nigra, de Komische Palast-Aula,
grootse Dom, de eigenwillige Liebjrauenkirche,

de prachtige Hauptmarkt,

de

.... Trier bezoeken betekent m.a.w. een

boeiende kennismaking met historische monumenten, elk met hun eigen achtergronden en
verhalen.
Meer info vanaf half april bij Wemer Callebout 09/329.43.83
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder toestemming van de auteur.
Redactie, montage en illustratie : Lucien De Smet, Nico De Smet en Wemer Callebout
Tekstverwerking

: Wemer Callebout

Het Heemkundig Genootschap wenst een website te openen op internet wie kan
ons hier bij helpen ?
Alle hnlp wordt met dank aanvaard op tel. 09/329.43.83 of
E-mail: wemer.caliebout@pandora.be
Volgende nummer verschijnt rond 15 juni 2000 ! !
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Oost-Vtganderen

Beste Heemvrienden,

VOORWOORD

Centrale Bibliotheek

Met d r o e f h e i d m o e t e n w e het o v e r l i j d e n m e l d e n van onze Ere-Voorzitter G é r a r d
WAEYTENS. Pas g e v i e r d als h o n d e r d j a r i g e h e e f t h i j o n s veriaten o p 22 mei j l .
Het H e e m k u n d i g G e n o o t s c h a p b i e d t l a n g s deze w e g z i j n o p r e c h t e d e e l n e m i n g aan
aan de f a m i l i e W a e y t e n s . Z i e In M e m o r i a m i n d i t t i j d s c h r i f t .
De vacantie staat voor de deur en velen onder ons hebben wellicht een buitenlandse bestemming
geboekt. Heeft u er al eens aan gedacht een bezoek te brengen aan een van de dorpen uit het Land
van Rode. Als u elk jaar een dorp bezoekt dan bent u voor 17 jaar goed.
Dit moet u beslist eens doen. Alvast heeft u de kans om dit samen met ons te doen op 3 september.
Wij brengen een bezoek aan het landelijke Moortsele. Zie verder in dit tijdschrift.
De wandeling te Munte is uitgesteld tot onze bijdrage over het kasteel van Munte klaar is.
De boekenbeurs in de Gentse Sint-Pieters-abdij was een meevaller voor onze kring.
Er was niet alleen de belangstelling voor onze stand maar een aantal nieuwe leden werden
ingeschreven. Langs deze weg heten we hen van hartelijk welkom.
Op donderdag 1 juni hielden wij opendeurdag ter gelegenheid van de sneukelroute en op 3 juni
waren wij aanwezig op de rommelmarkt op de kermis van Gentbrugge Centrum.
Wij herinneren er u aan dat het documentatiecentrum van het Genootschap voor het publiek
toegankelijk is. Elke eerste woensdag van de maand van 20.00 tot 2L30 uur.
Buiten de openingstijd bent u eveneens welkom maar dan na afspraak met ons bestuurslid Nico De
Smet tel: 09/232 45 18. Alle documenten zijn enkel ter plaatse te raadplegen.
Het documentatiecentrum is gevestigd in het kasteel de Pélichy op de eerste verdieping
Eind september, vermoedelijk 29 september, zal Professor Dirk Heirbaut een referaat houden met als
thema 'T)e costumen ende usagen van den lande van Wiendicke" (Scheldewindeke). Het referaat zal
gehouden worden in het voormalig vredegerecht van het kanton Oosterzele nl. in de huidige raadzaal
van het gemeentehuis te Oosterzele. Hiervoor mag u nog een uitnodiging verwachten.
Namens de bestuursploeg
Lucien
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GESCHIEDENIS - Geen enkel historisch feit van belang op haren
bodem voorgevallen, is voor deze gemeente aan te teekenen. Alleen vonden
wij dat Vlierzele van 1689 tot 1694, tijdens de oorlog dien de Fransche
koning Lodewijk X I V in deze gewesten voerde, 70.782 gulden schade leed,
' ongeminderd eene belasting van 3.167 gulden, haar ten laatstgemelden jare
opgelegd.
Als "patriotische gift" werd door de bevolking ten jare 1790 eene som
van 520 gulden 11 stuivers in de oorlogskas gestort.
IV
KERK - De bevolking van Vlierzele genoot alvroeg de weldaden van
den H. Amandus, zoo niet van zoodra de St.-Baafsabdij hier gezag verkreeg,
zal de eerste kerk hier opgericht geworden zijn. Deze bestond in allen gevalle
reeds over lang toen zij
bediend werd door
eenen priester, met
name Flederik, dien de
kerk, zijne deugden en
verdiensten, onder het
getal der heiligen heeft
uitgeroepen. Geboren
op de oevers der Seine,
in
Frankrijk,
onderscheide hij zich
van jongsaf door eene
buitengewone
godvruchtigheid
en
zijnen iever tot het
aanleeren
en
doorgronden der heilige
wetenschappen.
Nauwelijks
priester
gewijd deden talrijke
wonderen de deugden
van den vromen dienaar
des Heeren uitschijnen.
Ten einde den lof der
menschen te ontwijken
verliet
hij
zijn
vaderland, en kwam

h i j zich nederzetteu in het Land van Aalst, alwaar hem weldra
de herderlijke bediening van Vlierzele werd opgedragen. Hoe
hij hier ijverde om de nog eenigszins ruwe inwoners tot de'oefeoing der cliristene deyo-den op te leiden, is, na zoovele eeuwen,
Dog het voorwerp der dankbare herinnering van de ingezetenen dezer parochie. De godvruchtige pastoor muntte
vooral uit door zijne zachtmoedigheid en zijne vredeliefdei
H i j bezat, onder andere hoedanigheden, de gaaf van de
geschillen te vereffenen, en had geene rust vóór deze naar
zijnen wensch waren bijgelegd. Ook waren zijne paruchianen overtuigd dat hun ievervolle herder door God buitengewoon was begunstigd en de kennis der verborgenste zaken
bezat. Na eenen langen en gezegenden levensloop ontsliep
hij in don Heer te midden zijner geliefde kudde, omtrent
het jaar 974. Het duurde niet lang of het graf van den heiligen pastoor werd door talrijke wonderen- verheerlijkt : vele
geloovigen, vooral dooven, vonden er de genezin;;* hunner
kwalen. Toen de geestelijklieid van Brussel, tot wélke kerkelijke omschrijving Vlierzele destijds behoorde, hieromtrent
een ontlerznek had ingestehK wilde zij de ^.i'ebeenten van den
heilige met zich nemen; duch zij, die de ndiquikas aanraakten, om ze te openen, werden met zulken grooton schrik
bevang'on, dut het hun onmogelijk was nog verrière pou*ingen
d:i:irtue nan te wenden. Alleen de priester drr ])laats gelukte
er io zonderde minste moeite. Door dit wonder getroflen, zag
de geestelijkheid van Brussel van haar voornemen af en de
gebeenten van den H . Flederik bleven te Vlierzele (i).
Tot daar alles wat er over den patroon dezer parochie
bekend is. Voegen w i j er bij dat. Martin Cuper, hulpbisschop
van Kamerijk, in 1545 eenen autaar wijdde ter eere van den
H . Flederik, dezes feestdag voortaan ^vaststellende op den
13 September, met bevel, zoo in zijnen naam als in dien van

(l) Acta Sanctorum^ I V , Sept. 133. — BUTLER, Vie des pères, des
martyrs et des autres principaux SaiJits, 1 8 3 1 , X I I I , 294, - HILLEGEER,
België en zijne heiligen, I I , 198.

zijnen bisschop, Robertus deCi'oy, dat jaarlijks op den eersten
Zondag- na het feest der H H , apostelen Petrus en Paulus de
reliquikas van den vereerden lieilig-e processiegewijs zou rondgedragen worden..
W i j hebben hooger gezien dat er' van de kerk dezer
parochie gewag gemaakt wordt in de charter van 976, waarbij
de St.-Baafsabdij door Otto I I in het bezit harer goederen
terug gesteld werd. Ook door Odo, bisschop van Kamerijk,
word het sticht ten jare 1108 in het patronaat over de kerk
van Vlierzele en dezes aanhangsel Bavegem, te zamen met de
altaarrechten van Papegem, bevestigd (i). Een vijftigtal jaren
later, den 31 December 1156, bevestigde de paus Adriaan I V ,
op zijne beurt, de abdij in het bezit harer goederen en altaarrechten, waaronder die van Flethersele cum appcndkiis suis
wat insgelijks door paus Alexander I I I o m s t r e c K s 1170 bezegeld werd.
De oorspronkelijke kerk werd in de eerste helft der
X I I P eeuw afgebroken en vervangen door eene nieuwe, welke
in 1780, ter uitzondering van den toren, op kosten van het
kapittel van St.-Baafs, herbouwd werd (;2). Hoe deze tweede
kerk er uitzag kan gezien worden op de oude vaan van den
H . Bavo, waarop zij is afgebeeld. Zij had den vorm van een
Latijnsoh krui^^ e n e e n e n UILÎ-IMI vierkanten toren, welke al
biniKMi noi:' .sporen v a n fl-Mi o-ivaleii bouwtrant vertoont, tor
plaats namelijk v a n d e n blaasbalg des orgcds, a l w a a r men
eenen dmagstiMm bemerkt, een manshoofd voorstellende,
w e l k e uediend heeft om eenen der bo^'en te onderschragen.
Onnoodig W zeggen d a t het gebouw, door opeenvolgende verandfringen, v e e l van zijn oorspronkelijk karakter verloren
had (;{'. De voorgevel was afschuwelijk verminkt geworden.

(1) Cartulairc de Sainf-Bavon, bl 4.
(2j De aanbesteding- had plaats in het wethuis van Vlierzele den
10 Januari 178(1 {Gazette van Gent).
(3) « L'église fut remaniée à diverses époques; on ne peut se faire
une idée de son caractère primordial : (A. VAN LOKEREN, in zijne
Histoire de Vabhaije d^St.-Bavon,
bl. 22.)

Dank ami île zoriicn van diMi teilenW'.f;r(lij;Tii pastu'^r,
den eerw heer van Loiiderze^lo, werden voorj^^evel en toren in
1 8 9 2 , naar de teekening^eu van JrLirs GOETHALS, bouwkundiL;*e te Aalst, sierlijk in zuiver Gotliischen stijl, inet steenen
uit de groeven van Marly, in de Haute Marne (Frankrijk^
liero])g'ericht. Dit werk, aangenomen en uitg-uvoerd duur
Ed. Stordeur, te Zottegem, kostte 2 0 , 5 2 1 f r . , welke som met
tusschenkouist van .^taat, Provincie en Gemeente, gekweten
werd. Een blauwe steen ter recliter zijde van den ingang
lierinnert d(*ze verfraaiinu* der kerk als vo]:rt :
I8M.:. < . I : V I : L J-:N T O K F . X

r.r.i^.rwn. rASTo«>K

J. VAX LOXUKKZKI.I:. Bl'KGr.MEKSTEK D. \ ' E R STKAi:ri:N.

IJOUWMUI-ISTKU I . G ^ ' L N I A L < .

De kerk werd in 1 8 9 5 lieel en gansch gescliilderd, het
werk van Karei Janssen.s-Lammens, te Gent.
Vergeten wij niet te melden dat de kerk den 9 September
1783 dnor don aart.'^ïbisschop van Meclieïen, onder de aanroeping van den H . Bavo, gewijd wi-fl l i . Kerst in l!S31 V.Tkree2'zij voor patroon den H. Fledorik.
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cunctinnibus, benofiictionibus, aliis<|ue retibu?, cœreînoaiis et solen;n i t a t i l m S j in pontificali Romano pnescriptis jnxta morein et consiietudinem sanctiv R o m a n œ ecclesia» dedicaverimiis et cousecraverimtis,
dictoque altari reliquias sanctorum martvrum Crescentii, Diodori et
Felicissimi imposueriuïus ac ïncluserimus, el insuper concesseri.nus
omnibus utriusqiie sexus Cliristi fidelibus ipsam ecclesiam in die pnefatfe dedicationis et consecrationis devote visitantibus unum annua) de
vera indulgentia in forma ecclesiœ consueta, et quotannis in die anni-

W i j kemion weiniii* dorpskerken in Vlaanderen, welke
zulk sclioon lioofdaltaar bijzitten als die van Vlierzele. Dit zal
niet verwondtTen als men weet, dat het h^rkomsti^ is van de
St.-Baafskerk te Gent, van waar het naar hier kwam in 1783.
Het is geheel in wit en zwart marmer en p r i j k t met de wapens
van den bisschop van Horenbeke, zoodat het in 1677 of 1678
moet vervaardigd j;eworden zijn. ïn de lijst van dit altaar
ziet men eene schilderij, voorstellende het Huwelijk van Maria
en den H. Jö:ef, volgens de kunstschilders LYBAERT en DE
P A U W van geene verdienste ontbloot, alhoewel iemand, die er
over geschreven lioeft, zegt. dat zij in kunstopzicht onbeduidend is {iV Zonder er eigenlijk een meesterstuk van te maken
kunnen w i j met dit laatste oordeel volstrekt niet instemmen.
Et-n andere kun.'^tkenner, de schilder V A X DVCKÜ:, oppert de
meening dat het tafereel wel van E. Q I ELLYN ZOU kunnen zijn.
Het tabernakel, op dit altaar, in gedreven koper, 80 centimeters hoog op 45 centimeters breedte, vervaardigd in den
stijl van Lodewijk X V , engelen en loofwerk voorstellende,
is een oprecht kun.stjuweel.
Een ander merkwaardig kunststuk in deze kerk is de
predikstoel, n j e t de communiebank het werk van d e n b e r l h o u wer W I L L E M VAN BI'SCUM, geboren te Mechelen in 1758, en
die zich op het laatste der X V I I I ^ eeuw- te Aalst kwam vestig'i'U, alwaar hij in I8o5 bestuurder werd der Aeadeniie van
teeken-en bouwkunde. Dit heerlijk gewrocht in eik^nliout.
vervaardigd in 1790, is vuorzien van eenen dubbelen trap, vol
snijwerk, en v i T t o o n t op de kuip, in drie bas-reHefSy de
viirsario pr»rdicia* deiJicationis Ojui Dominica immédiate post festum
Nativivatis R. Maria* \'iririnis occurente sinjuUs annis celebrnhiftir)
contuui dies de simili in<i\Ugentia. Datum Mechlinite in palatio nostro
archiepiscopali, die nona Septembris, anno Domini millesimo sepiingfentesimo octogesimo tertio.
Joan. Henr. card, archiep. Mechlin. »
(Kerkarchü[f van Vlierzele.)
(1) Notes sur quelques objets de Véglise de Vlierzele^ door S . D E
S C H R Y V E R , in de An7\ales de la Société darchéologie de Bruxelles^ V I I , 37.

Geboorte van Jczus^ de Boodschap tan Maria en de Jlncht
naar Egypte. Ouder de kuip treft men het levensgroote beeld
aan van Mozes, in zijne verontwaardiging het volk van Israël
met de roede bedreigende.
In het houten bescliotwerk van het koor bemerkt men
twee medaillons, met de borstbeelden van den / / . Benedictus
en van den / / . Guillelmus. De twee schilderijen aldaar, voorstellende de / / / / . Harten van Jezus en Maria, dragen het
naammerk van den Gentschen kunstschilder V A N DONSELABR
(1870).
De twee zijaltaren zijn nog die van 1 7 8 3 ; zij zijn toegewijd aan O. L . Vrouw en aan den H . Flederik. Het beeld van
dezen laatste is voor het minst twee eeuwen oud en werd in
1 8 0 0 door RoOM.^,

van Gent, liersteld en door K A R E I . JANSSENS

met kleuren belegd.
Andere beelden in deze kerk zijn die van den / / . Rochus
en den H. Aloysius,

beide gesneden in 1864 door DELESTRÉE;

van d<* / / / ƒ . Herten

tan Jezus

St.

PranciscHS-A'areriuSy

Gerardus

ran MajcUa,

en Maria,

de / / . A'/iua

van den IL

Jo:ef,

en den gelukzaligen

zoovele giften van liefdadige ingez»»te-

nen dezer par^KMiie,

De twee bieehtstoehMi dagteekenen van de XVIIP* eeuw;
het orgel, voortkomende uit de St.-Baafskerk te (Jent, van
Kene ouile schilderij met de beeltenis van den / / . GuiUeU
rnns, den draak onder zijne voeten verpletterende,
heeft voor
o[).Nehrift :
S.\N(Ti:>

GL-ILII;LMI-5

nix

AOL-ITAXIL:

A . S. n i l l ^ N A I i K O

M I K A I U L I rr.K < OXVEKSUS

SÜI5 K I . ' j U I . A S"

I J K X f D l C l l uKDINIS GUILEL-

.MITAKU.M

ET

r i N D A T O R ET I N S T I T f T Ü R .

Deze schilderij komt vermoedelijk voort uit bet oud
klooster der Willielmieten, of Sterbeereo, der stad Aalst, i n
1784 afgeschaft.
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Do doopvont» uit 13ïil(»<;enisc!ien steen pekapt. isceue der
zcldzanic ovor-oljU'viMio van ile XV"" oouw; jilleeu heeft het
bovendeel ongelukkig* eene verandering ondergami. De kroonluchter of, züoals men het

noenot, bet koningshoofd, uit

gesmeed ijzer éu ^'"^O hoog, is van hetzelfde tijdvak. •
Onder de verdere merkwaardigheden dezer kerk noemen
w i j de groote koperen oiïerscliaal, met aflieeldingen van fantastische dieren en de wapens van Philip I V , koning van
Spanje, rond welke men dit opschrift leest : Dominus

mihi

adjutor. Zij heeft eene doorsnede van 54 centimeters en draagt
het jaartal 1626, met de hoofdletter i l (i).
W i j noemden lioogcr de oude vaan van den H . Bavo,
waarop de oudt- ki-rk dezes dorps is af^iebeeld. Kene andere
vaan, met »le voorstelling van den H . Flederik, lieeft voor
opschrift : Dcsen

])rochie

tan

In de sacristij treft men prachtige priesterkleeren

aan;

yiiseelCy

IL

is gctccest

jnistoor descr

patroon zoor 7 gehoor,

eene kostelijke zilveren remonstrans en eeue ciborie van hetzelfde metaal, op welker voet

te lezen staat : De Jouckhef/(

ton

de Moleustmct aen On$e Liete l'roioc tan de Werf doi 1 Augitsti
1716 ende de pro» J. B. Lenacrt,

E.de Bk.J.B.

Baeycns

i^-.Oük

het zilveren wierookvat is een meesterstuk van drijfkunst. De
kerk is daarenboven in bezit van eenen sehoonen missaal,
gedrukt hij PI.ANTYN, W
DK't

Antweriu-n, in 17'ï2, Hij is h«'SÏa;j»'ji

zilver en beJeki nn'l twee z i h \ T i ' : i >cïnld-vn. voi^rstellenJe

den H . Bavo en den H. Flederik.

nij

(1)
«if v o r i i . o l d i i i o ' «U'zcr v u c r w c r j - e n kunn«.Mi w i j niet penoejj
oiixe ^ p i j i uil'îrîilv'Ao:: U \ ( M ' <1C v o n l w i j n i i i j . - vn:; d».»
•.n'I!jr.|<Mi
onzor dor;)sKLTkLMi.
k'-nnoa vcrznineïinL-en. w.*inr **V\Ï wi.^zenlijke
kuuslschai aaiiwezi;^ is:, het meest uit oudheidkunHij^-e voorwerpen
ODzer kerken saniODireïioM. Hoe lau^; nog zal het verïwd desaanijaande
eene doode letter blijven?
(g) Deze ciborie w e n l in 1848 gekocht van den notaris Evit, te
Aalst, een der proviseerders van de WerfkapeJ aldaar.

De oude klok van Vliorzi»lc lia«ï voor opschrift :
BES

ICK

Vl.lKRZEELi;

GKr.OTl-N VOOR
ENDK G K N U Ü M T

DE

B.WO

KKRK
ENDK

V A X

GEGO-

T E N A . IÜJ4.

Deze k l o k , welke men de tiendeklok noemde, werd i n
1741 gebroken. I n 1738 g-oot men eeuen tweeden bodewekker
ter eere van den H . Flederik, welke klok in 1850 door eene
nieuwe werd vervangen, voor opschrift dragende :
H . FLEDERICCS. R«J<> D-^o P. J .
R.

I.

VAX

AKRSCHODT

DEX G U K V X , ME

SCCCESSOR,

FUDIT

SMET. A .
A.

L,

VAX

L O V A X I 1S5O.

De laatste groote klok dagteekende van 1787; er stonü
op te lezen :
X J I O L A U S SIMOLIX

HEKJ-T MIJ .GEGOTE>Z

I N OCTOBKR 1787.

Ook deze klok kwam te bersteu in 1865 eo werd in 1867
door Van Aerschodt, te Leuven» lier-oten.Zij heefteen gewicht
van 722 kilogr. en is versierd met de beeltenis van den H . Bavo
en met de wapens van Pius IX en bisschop Bracq. Haar opschrift luidt :
IK

UF.X BAVO VAN VLJUK/.KI.L\ 1950 ZIE-

LKN I N 18*7. PASTOR E D . J o s , ANSEAU. PETER
P.

).

Vos,

BUROEMEKSTER. M E T E R

C l l K l M lNl-: VAN DEN
AERS< HMUT,4
VAX

MEERSCHE.

MARIE

A . L J. V A X

:PSTI:, OPVOLGER V A N A . L .

DEX G HE VN,

HEEIT

MIJ GEGOTEN TE

Li:tvj:x.
Zerksteenen van belang zijn hier niet aan te treffen. De
«enige, dien het ons der moeite waard scheen aan te teekenen,
beeft voor opschrift :
SÉPULTURE VAX M A X I M I L I A X U S VAN DER
STKAETEX,

F* PlETER, QVERLEDEX DEN 2 9 ^ "
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i;So,

nr.R

O U ü 1»3 J A t R .

IX SVN U : V K S UORr.KM'

iwRocniE V A N V H I : R Z E M : ENDK B A V E -

»ii:M, «;REFFI£R V A N DE HEEKL'* V A N TER
lÏRKEMT,
R1NA

VAN JOFFR. TsABEr.LE-CATHr-

KNDE

F * ROCHUS,

STANDAF.RT,

OVKRUOF.N

LAKTIvXDi:
TIANL'S,
BKKEMT,
PROCHIEN

DK

VOLOKNDK

GREFFIER

HÜVSVR.

JAERF.X,

ArinF.R-

KINDEREN

TER

LIVINUS-FRAXCIES, GREFFIER

DER

ENDE

DERSELVE

: SEH.A.S-

H E E K I >

BARONIE

HKL

RNI:, DAILUC

VAN

ArWEOF.M

.SctiEi.oF^

OUD....

OF.N....

SYNE

.MARIE

DER

VAN

EVNB

PROCHIE ENDE

KNDE

VAX

EF.CKE

.\I.KXANÜRINE,

ENDE

BARONIE

OP

DE

JOANNES

FRANCIEN. MARJE L C C I E , JMANNKS ANTONII'S
CONSTANTINUS,

CAROUNA

LIVJNE

ENDE

XoR-

BERTfS.
R.

I . P.
•

Te bejammeren is het, dat de oude kerkrekeningeQ vaa
Vlierzele niet bewaard gebleven zijn. W i j Ijaddeu er ongetwijfeld ta^-ijke bijzonderheden over den eeredienst van den H t
Flederik aangetroffen. W i j moeten ons dus bepalen bij de
vermelding dat er ten gelieve der bedevaarders thans nog een
vaantje verkrijgbaar is gesteld, waarop t i ' liezen staat :
H . Ki.Khr.Kircs». d\\: / n r TL: v i . ! n ; / i LI: V K K I I I VKN\
W I L T UWK n r . / o n K L K ^ TI^-^, .<-; I:N l ï i i s r A s : ) n r v r x .
OiM>.\l / I I VAN'

î i î II» I \' iMiRlMjN

Dl HIK V^K^KSPKAAK VAN L*, 1:1.1 G<>J) Z O r D K N r.EHOLPEX /A)S.
Dit vaantje verbeeldt den H- rlederik, in priestergewaad,
mei den kelk in de linker band en met de rechterhand de voor
hem knielende pelgrims zegenende. Daarnevens, achter het
geboomte, staan de oude kerk en twee vponingen afgebeeld.
Er bestaat ook eene litanie ter eere van genoemden heilige, ten
slotte vermeldende dat de begankenissen jaarlijks in de kerk
plaats hebben den tweeden Zondag van Juli en den Zondag na
den 7 September, feestdag van O.-L.-V.-Geboorte.
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Ook de H . Bovo.de oorspronkelijke pntroon dezer parochie,
is thnns iiog op zijnen feestdag- liet voorwerp eener bijzondere
vereenng".
Er bestaan in deze kerk drie broederscliappn, te weten :
die van het H . Sacrament, opgericht in 1739; die van den H .
Rozenkrans, in 1835, en die van het H . Hert, in 18G4.
Behalve de verder genoemde bidplaats op Papegem, staan
er op het grondgebied dezer parochie verscheidene kapellen ter
eere van de H H . Harten fop den Driesch), van de H . Berlindis,
den H . Flederik (op de w i j k Huilebroek), de H . Renildis (op
den weg naar Oordegeni.i, 0 . L . Vrouw van Bijstand, deu H .
Autonius van Padua en den H . Jozef, welke door talrijke
geloovigeu, vooral op den ommegang, bezocht worden.
Ouk in de nabijheid der kerk werd ten jare 1875 eeoe rots
ter eere van 0. L . Vrouw van Lourdes opgericht.
Tot in 1719 mankten Vlierzele en Bavegera maar éene
parochie uit et) wenlen beiile ^cerk^n jjrewoonlijk door d r i i zelfden pastoor bediend. Het gebeurde echter weleeüs dat de
titelvoerendr pjistoor zijnen
\b4o,

h^t iww) luuh'ren opdroeg-, zooals in

wanneer Willem Petit zijne pastorijen van Vlierzele en

Baveg-eni voor den duur v;in z^^< jiiren in pacht iraf aan den
jirirster Vruws Hheerts.
De cou^icfeutit
van «len pastoor, hem betaald door het
kapittel van St.-Baafs. bedroeu' in de X V l l ^ eeuw 400 gulden.
l)r et^rste onderpastoor \verd aantjesleld in 1770.
Dl' pastt)rij,de oude vervangende, welke thans tut zondagschool dient, daiitoekent van 1872.
BibPLAAis VAN l\vpt:GEM.
W i j liebbeu ^ezit-u dat er te
dezer plaats reeds eene kapel bestond in de eerste jaren der
XI* eeuw. Ze werd bediend door eeuen priester uit het klooster
van St.-Baafs,en w as,onder andere, begiftigd met eeue kapelnij,
gesticht door Dirk van Papegem, op voorwaarde er alle jaren,
aan het altaar van St. Andries, drie missen te doen lezen.
Deze stichting werd den 7 Mei 1378 door den bisschop van
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Kamerijk bekrachtigd (ij* Deze of eene andere kapelaij was
later met éene mis ter week belast.
Blijkens eeoeu zegelbrief van 1 5 October 1 4 2 3 werd de
bediening vau koster der t parochiale kerk van Papegem »
toevertrouwd aan oenen priester uit het bisdom van Doornik,mot name Lambrecht Sterreman (i).
Reeds ten tijde van C. V A X GESTEL, in het eerste vierde
der XVIII« eeuw, was de kapel teenemaal vervallen en werd
er sinds lang geenen dienst meer in gedaan. De inkomsten
der kapelnij gingen over tot de parochiekerk»
Eene nieuwe bidplaats rees te Pupegeni op in 1 8 9 1 , zie^
hierin widke omstaixlighoden. In *t begin der niaand December
werd dezt* wijk irrootelijks beproefd door den typhus,
rlie veel ^lachtotTers maakte. T^en Mgr. Lambrecht, bisschop
van Grut, in 't begin der maand Mt^i 1889, naar Burst kv;am
vormen, had de ziekte n.»g op verre \\a niet opgehouden. Na
op zijnen doortocht de bevulking dier w i j k e n de er aaüL;ebrachte zieken gezegen<l te hebben, beloofde h i j hen tegen
zijn aanstaande bezoek een reliquie van den H Macarius.
Niet zoodra was deze er aangebracht of het denkbeeld rees
algemeen bij het volk op om te <lier plaats eene nieuwe kajx»!
ter eere van genoemden heilige op te richten. De doorluchtige
kerkvoogd, die later zijne overgroote werkzaamheid met
den dood bekocht, was de eerste om de uitvoering van dit
denkbeeld door eene nulde g i f t te bevorderen. Reeds den
1 0 Mei 1801 werd de kapel ingezegend.
PASTOORS VAN V L I E R / E L E

H , Flederik

974

Jan

1200

( 1 ) l'idimHs in archief van het bisdom le Gent.
(2. Groot Cartulariunt der St.-Bcaaf&nbdij. bl. 1 9 1 , in 't Staatsarchief
U Gent.
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Pieter van Busseghem, 1415 ea nog in 1450
Willem Petit
1545
Frans Gheerts (J(/';?ac^Y) . . . .
1545
Maurus Lautens
1604
Lieven Hebberecht
1605
M . Silvertius
1607
Pieter de Deyn
1611
Jan van Landuyt
1656
Andries Mallauts
1663
Pieter Mallants

1670

Jan Costerraans

1678

J. Philippo

1696

Jan-Karei Broeckmans
Pieter van de Genechten . . . .
Jan-Antoon van Hoven . . . .
Pieter-Frans van Caneghem . . .

1701
1709
1719
1723.

Hendrik-Gregoor Lottieux
Alexander Demaret

.

1724
1736

Coiisïtnnt-Benediot van Copponolln .

17^8

Ju/j'f-I>i'rn. van Hauwi.'rnioiron .

1803

.

.

.

J - M . Varendonck
Cornelis Buvsro^'u-e
Pieter-Jaï) de Smet
Ed Jus. Anseau

1824
1830
lîS34
1855

August Si nions

1885

Silverius van Londersele .

.

.

.

18S8

t

V.

Deze stichting
kwam tot stand in den loop van 1900, onder het bestuur der
Zusters Maricolen van Dendermonde. Z i j heeft voor doel aan
PENSIONAAT

DER H K I L I G E - F A M I L I B ,
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—

de meisjes, die niet bekwaam zijn vrucht te trekken uit het
onderwijs, dat gewoonlijk in de scholen gegeven wordt, het
onderricht en de opvoeding te geven, waarvoor zij vatbaar zijn.
Worden in dit gesticht aangenomen : alle meisjes die, om
welke reden ook, yerachterd zijn in hunne onderrichting en
opvoeding, *t zij dat zulks voortkome u i t gebrek aan genoegzame verstandvermogens,of uit zwakheid van geest of lichaam,
die hun verbiedt zich veel op het leeren toe te leggen, of uit
ziekelijkheid, die, hen belet hebbende de scholen van jongsaf
bij te wonen, oorzaak is dat zij weinig gevorderd zijn in evenredigheid met de meisjes van hunne jaren.

VI.

Ter w i j k Bussegem staat eene vermaarde linde, de Dikke Linde geljeeten, die ook in den omtrek
bekend is als de vergaderplaats vau tooveresseii. spoken enz.
De oude lieden beweren dat, als men er zeven keeren rondi^aat,
telkens zeggende : « Hebt g i j m i j niet, pakt m i j , » aldaar
een veulen verschijnt. — Op zekeren nacht was een boer zijn
koren gaan pikken bij de Dikke Linde, en opeens kwam er
vóór hem een veulen gerold.
D E DIKKE LINDE.

—

Die boom heeft eene sleclite reputatie. Menigeen zal
's nachts, daar voorbij moetende gaan, liever eenen omweg
doen, dan dien te naderen.
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Deze tekst is een deel uit het artikel
^^BIOSCOPEN T E G E N T en O M L I G G E N D E G E M E E N T E N "
in het tijdschrift nr. 4 van 1999 en nr. 1 van 2000 van de
Heemkundige Werkgroep DESTELBERGEN - HEUSDEN.
We danken dan ook de Werkgroep en in het bijzonder de heer Roger
DE S M U L voor de toelating tot overnemen van de tekst.

IN D E Z E
AFLEVERING

CINEMA
CASINO
COLONIA
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Roger De Smul 1999

C I N E M A CASINO,
G o n t i o d e s t r a a t 94

GENTBRUGGE

1913 - Cinema CASINO, Gontrodestraat 94, GENTBRUGGE
1942 - 29 M E I 1942 nog vermeld in de programmatie.
1945 - nieuwe straatbenaming: Jozef Vervaenestraat 97 GENTBRUGGE
1961 - einde cinema - voorstellingen.
19.. - Banden-Centrale
19.. - einde Banden-Centrale.
19.. - private woning
1999 - in de nog bestaande cinema-zaal is een ''Vogelhandel & toebehoren'' ondergebracht

M

m

De poort links was de
gewezen toegang tot de
cinema CASINO
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Het cinemagebouw (zaal) kan men nog steeds gaan bewonderen in de Jozef Vervaenestraat 97,
Gentbrugge.
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£>• CASINO hft«ft hel q«no«g«n tijn lo«ichouwér$ l« v«r<3Q«t«n
ni«t d* prachtig* uitgave « D« B«l^i«ch« Wap«nâchlld«s ». W«H
de vftomellng oon me< de CASINO le beioeken.
OPGEPAST ! W a n n « « r U ci« noem aanduidt « o n ««n der o n d e r t t o o n d .
f i r m e ' ! , ontvonçt U KOSTELOOS 32 •ehildcrt in kleurendruk,
Z«nd u v noom «n uw a d r c i aon het Agenttchop Bell. Eendrochltlroot. 20.
Bruetel S (2 poattegelt van 2 Ir. SO toevoegen voor de onkotten)

OUD HUIS REYNS

opvoger W. CEUS-MORRE
Grote keus van iwitserc uurwerken SYMA-NAPPEY verteterd
legen verlies en dielslal - JUWELEN in GOUD en DOUBLE ZILVERWERK - OPTIEK. Herstellingen van alle uurwerken n e l
I jaar waarborg. Gratis onderhoud van uurwerken en juwelen
tijdens waarborg.

233. Hundelgemsesteenweg - LEDEBERG - Tel 23.3S.S1

MAftlLUS

Bakkerij.PaHssene BERTH-DE KERPEL

3. Pol De Vischstraal - LEDEBERG - Tel. 25.46.31
MEN BESTELT TEN HUIZE
IN

' T K A P O E N T J E

212, Langestxaot — LEDEBERG
SPEaALITEIT VAN DNDERARTimXN
Damesbloesen — Linnen — Schorten
Herenhemden — Crovalten — Kouzen
Yerrorgd maatwerk
- EXTRA ZEGELS.

DROGERU « REGENBOOG »

296, Hundelgemse etwg - LEDEBERG
UI 25,37.56

Grote keus verven, vernUsen. onderhouds»
produkten van eerste kwaliteit.
Losse en verpakte vogelzaden
Alle toiletartikelen — Alle materiaal voor
Behang vloerbekleding
de amateur-^oeksc^hilder

ASSCNCOE-

•OEZINGE
BortinoKe

Bijna alle cinemaprogramma's in het Gentse bevatten een los reclame folder waarop een
filmster was afgebeeld die men kon verzamelen. Op de achterzijde stonden veelvuldig
verschillende reclameaankondigingen van de omliggende winkeliers die deze publiciteit
betaalden. De uitbaters hadden echter het idee opgevat de filmster in het programma te
vervangen door het foldertje te bedrukken met vier gekleurde wapenschilden. De bedoeling
hiervan was om bij veelvuldig bezoek aan de cinema CASINO, alzo een verzameling of toch
een volledige reeks deze 'Belgische Wapenschilden" te verzamelen, kwestie van publiek te
trekken in mindere dagen.
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Gebouw: ingang cinema CASINO is de nu nog bestaande poort; het ernaast gelegen gebouw
was dienstig als koffiehuis. Samen werden ze uitgebaat, zodat men tijdens de ''pauze" een
verfrissing kon gaan nemen. (De meeste cinema's rond het Gentse waren tezelfdertijd cinema
en koffiehuis).
Na het sluiten van de cinema kreeg het gebouw de functie van banden-centrale. Na het
stopzetten van deze activiteit werd het gebouw terug een private woning.
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CINEMA

COLONIA,

Brusselsestraat 114 G E N T

1917 - Cinema C O L O N I A , Brusselsestraat 114 GENT
I

1920 - Cinema C O L O N I A , Brusselsestraat 114 GENT
1922 - Cinema W I T T E N B O L , Brusselsestraat 114 GENT
19.-

einde Cinema W I T T E N B O L (Café blijft bestaan)

1945 - Dancing "Novelty", Brusselsestraat 114 GENT
19 .. - einde café/dancing
1990 - Winkel Electro De Meyer's Comfort, Brusselsestraat 114 GENT
1996 - einde Electro De Meyer's Comfort zaak
2000 - gebouw staat nog altijd te huur.

Zicht op het kruispunt
K e i z e r p o o r t ,
Brusselsestraat,

het

V I J F D E huis vanaf het

hoekhuis (De Nieuwe Reinaard), was in het verleden de Café "Witten Bol",
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C I N E M A en C A F E den " W I T T E N B O L " , Brusselsestraat 114 G E N T

Café den ' W I T T E N B O L " was zeker goedgekend in de omgeving van de Keizerpoort. zeker
weten, daar het veel volk over de vloer kreeg, namelijk de militairen die gekazerneerd waren in
de kaerne ''Hollain" op drie stappen gelegen van de hierboven vermeldde ''Witten Bol".
N^a de bevrijding in september 1944 is de naam veranderd in "Dancing Novelty". Wat gepaard
ging met optredens van het Gentse orkest "De Happy Freinds". Opnieuw zal de nabijheid van
de kazerne ' H o l l a i n " er niet vreemd aan geweest zijn dat de "Novelty" druk bezocht werd en
een lang leven geschoren was.
De achterruimte in de "Colonia", den "Witten B o l " o f de "Novelty" leende zich uitstekend oor
het vertonen van films o f het geven van bals. Er wordt beweerd dat de cinema "Colonia" de
latere " L i d o " is geworden. De volgende gegevens doen daar enkele twijfels over rijzen. De
cc

cc

Colonia" werd reeds vanaf 1917 officieel in de Gentse Wegwijzer vermeld op het adres

Brusselsestraat 114, Gent". In een andere officiële cinema^ids van 1922 vinden we echter dat

op het adres van de cinema "Colonia", nu cinema "Witten B o l " vermeld staat.
Dit is geen alleenstaand feit daar er reeds meerdere cinemazalen in de loop van de tijd van
naam veranderden op hetzelfde adres.
De "Lido" had immers zijn locatie op de
"Brusselsteenweg

17, Ledeberg", en is

maar films beginnen vertonen begin de
jaren '30.
De "Brusselsestraat

114 Gent" (cinema

Witten Bol), en de

"Brusselsesteenweg

17, Ledeberg"

(cinema Lido) zijn dus

duidelijk twee verschillende locaties van
twee verschillende cinemazalen.
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De huisnummers 116 en 114 waren in het verleden twee aparte woningen, in een later stadium
herleid tot één woning onder het huisnummer 114.

COLONIA : Oudromeinse naam voor Keulen.
COLONIA: heette bij de Romeinen elke nederzetting van staatswege van brugers op veroverd
gebied.

Een verband leggen met de cinema "Colonia" en de latere '"Lido'' heeft geen enkele zin en het
betrekken van de "Colonia" met de X i d o " is totaal irrelevant.
We zijn er van overtuigd en vermoeden, dat het stopzetten van film.voorstellingen in den
''Witten Bol" (eind de jaren '20) wel eens de gelegenheid zou kunnen geweest zijn dat men
begin de jaren '30 in de buurt van de Keizerpoort opnieuw uitzag naar een nieuwe locatie met
het oog op het uitbaten van een nieuwe cinemazaal, namelijk: de "Lido" gelegen aan de
"Brusselsteenweg 17, Ledeberg".

Bronnen en bibliografie:
- Souvenir Album Capitole 1932: F. Fredericx
- Annuaire Generale du Spectacle de la Musique & du Cinema 1924,
- Gentse wegwijzer 1917 p. 777/778
- Gentse wegwijzer 1920 p. 65 & 95
Foto's: Roland LOYS

Roger DE SMUL
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HET GENTBRUGSE P O L I T I E K E L E V E N TUSSEN 1940 EN
1976
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In ons tijdschrift nr. 106, verschenen in juni vorig jaar, publiceerden wij reeds een artikel over
het

Gentbrugse

politieke

leven

tussen

1830

en

1940,

meerbepaald

over

de

gemeenteraadsverkiezingen.
Het verhaal eindigde toen bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940. In een
geheime gemeenteraadszitting, die bij hoogdringendheid op 28 mei 1940 bijeengeroepen werd,
werd toen akte genomen van het feit dat de toenmalige burgemeester, de socialist Francis
Toch, op donderdag 16 mei 1940 's middags het gemeentehuis had veriaten om zijn vrouw en
dochter in veiligheid te brengen in Oostende en dat hij sindsdien niet meer op zijn post
teruggekeerd was. Recente opzoekingen, aangevuld met een analyse van het overgeleverde
propagandamateriaal uit die periode, laten ons nu toe de gebeurtenissen te reconstrueren
tussen

1940 en 1970, het jaar waarin de laatste gemeenteraadsverkiezingen

van het

"zelfstandige" Gentbrugge (d.w.z. voor de fusie tot "Groot Gent") plaatsvonden.
1. DE GEBEURTENISSEN TIJDENS W O I I
Nadat de gemeenteraad op 28 mei 1940 had vastgesteld dat burgemeester Francis Toch
Gentbrugge had veriaten en sindsdien niet meer op zijn post teruggekeerd was, werd schepen
Voickaert dienstdoend burgemeester.
Hij bleef deze flinctie zo'n half jaar uitoefenen: begin 1941 werd Vincent Evrard immers
burgemeester. Deze man bleef aan het roer van de gemeente tot 30 juni 1942; vanaf dan werd
Gentbrugge immers ingelijfd bij het "Groot-Gent" van burgemeester-commissaris Hendrik
Elias. Gentbrugge werd bevrijd op 6 september 1944, dit nadat Groot-Gent reeds ontbonden
was op 30 augustus 1944. Op 20 november van datzelfde jaar kon de gemeenteraad van
Gentbrugge dan ook zijn bevoegdheden hernemen; burgemeester werd opnieuw Francis
Toch.
2. DE G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N V A N 1946
Op 24 november 1946 werden de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de Bevrijding
gehouden. Te Gentbrugge ging de strijd tussen het "Demokratisch Blok" van uittredend
burgemeester Francis Toch (een lijst van socialisten, liberalen en communisten) en een CVPlijst met Hippoliet Persoons als lijsttrekker.
Het Demokratisch Blok van burgemeester Toch wou aan de macht blijven en wees in haar
propaganda dan ook op de verwezenlijkingen van het gemeentebestuur,
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Zij beloofde zelfs de bouw van een jeugdherberg "in de eenig-mooie hovingen van het
gemeentedomein". (Bedoeld werd de groenzone rond het Braemkasteel, het huidige Frans
Toch-park).

De jeugd y die de toekomst is van het land, wordt
vergeten.
Voor haar zal in de eenig-mooie
hovingen
het gemeentedomein
een
jeugdherberg
gebouwen
worden

niet
van

De lijst-Toch moest in de verkiezingen evenwel het onderspit delven tegen de CVP-lijst. In de
nieuw samengestelde gemeenteraad van 1947 werd Hippoliet Persoons dan ook aangesteld
als burgemeester.
De CVP bezat een meerderheid van 8 zetels op 15; tot die meerderheid behoorde ook ene
Placide De Paepe, de man die later de eerste burgemeester zou worden van Groot Gent
(1976-1982).
De lijst-Toch was met 7 zetels naar de oppositie verwezen; in de oppositie zat, naast oudburgemeester Toch natuurlijk, ondermeer ook Henri D'Haese, de man die zijn naam zou
geven aan de school in de Tweekapellenstraat.
3. DE G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N V A N 1952.
De kiesstrijd van 12 oktober 1952 was een heruitgave van het vorige duel tussen de "lijstToch " (ditmaal een BSP-lijst) en de CVP-lijst van uittredend burgemeester Persoons.
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Na het tellen van de stemmen bleken de rollen ditmaal omgekeerd te zijn: in de I5-koppige
gemeenteraad viel de CVP-fractie temg tot 7 leden, en haalde aldus geen meerderheid meer.
De BSP-lijst van Toch haalde eveneens 7 zetels maar kon een coalitie sluiten met de liberaal
Henri D'Haese. De nieuwe meerderheid bestond dus uit 7 socialisten, met Toch als
burgemeester, en 1 liberaal, Henri D'Haese, die schepen van openbare werken werd.
In

de

CVT-oppositie zaten, naast oudgediende Placide

De

Paepe, 2 opmerkelijke

nieuwelingen: Fernand Van Belle, die later nog burgemeester zou worden (1972-1976) en
Marguerite Le Fèvere de ten Hove, lid van de adellijke familie die een kasteel bezat aan de
huidige Braemkasteelstraat. (Vandaag bestaat het kasteel niet meer, maar de plaats blijft
bekend als "de hof van Le Fèvere").
4. DE G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N

V A N 1958

Op 12 oktober 1958 vonden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. De liberalen namen
aan de kiesstrijd deel onder de naam "Vooruitstrevende Liberale Vereniging''. Henri
D'Haese had op de kop van de lijst plaats gemaakt voor Achille V^LEURINCK, die al
volksvertegenwoordiger was.
Bij de
VOCKSVEnTEOC

NWOOHDIOCW

ACHILLE VLEURINCK

G E M E E N T E V E R K I E Z I N G E N v a n 12 O k t o b e r 1 9 5 8

Socièal wrrfccf en raadgever

BSP

kwam

burgemeester

Toch niet meer op; zijn plaats als
ijsttrekker werd ingenomen door

VooriiMcf C . O. O. Genlbruggc

Gust
Aan

dc ^cn(hrnçic>c

^iezcrcà<>cn

en

^iczcrci,

Beys.

gebleven

Van

de

propaganda

bewaard
van

de

socialisten onthouden wij vooral een
speciaal pamflet 'Voor

De gemeenteverkiezingen zijn in aantocht.
Terug wordt U voor U w e

verantwoordelijkheid

gesteld.
Nu betreft het de aanduiding van de personen
welke gedurende 6 jaar het bestuur van uw geanderen gciufefcjç re rten.

meente in handen zullen nemen.

Voor wie biest men best ?

worden dat een politiek mandaat niet als een beroep wordt opgevat, maar welke
in het bekleden van dergelijke functie de mogelijkheid zien hun medemens nog
meer en nog beter te kunnen helpen.

Wij zeggen U :

Wie werkt
ACHILLE

V O O R K E U R S T E M

kiezeressen van

Gentbrugge".

Opmerkelijk was ook dat de BSP in
laar

lokaal

weekblad

''De

kiezers

waarschuwde: "Stemmen voor de

VLEURINCK.

het uw beurt hem te helpen in zijn sociaal streven door op 12 oktober, in blok,
UW

eerste maal ter stembus zullen gaan''

V o l k s s t e m "de

voor U ?

Jaar in jaar uit staat hij op zijn menigvuldige zitdagen ten U w e n dienste. Thans is
hem

gemeenteraadsverkiezingen voor de

de

Hierop antwoorden wij : Voor die personen van wie met zekerheid kan gezegd

2'

vrouwen en jonge mannen die bij de

én een speciaal pamflet gericht ''aan

Twee vragen stellen zich hier onmiddellijk :

r

de jonge

communisten is stemmen voor de
CVP!".

te geven.

Hij staat r*' K A N D I D A A T .
op de Liberale lijst

3

De CVP-lijst werd getrokken door
Placide De Paepe, die net zoals zijn
liberale

opponent

volksvertegenwoordiger

was.

al
De

CVP richtte zich eveneens in aparte pamfletten tot de vrouwelijke en nieuwe kiezers en wou
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vooral

de

socialistisch-liberale

meerderheid

breken.

In

haar

lokaal

weekblad

"Vernieuwing"maakte de CVP dan ook het proces van het "linkse gemeentebestuur" en
schoof zij haar alternatieven naar voor. Deze strategie loonde: in de nieuwe gemeenteraad
haalde de CVT een absolute meerderheid van 8 zetels op 15; de BSP viel terug op 5 zetels,
terwijl de liberalen 2 zetels haalden. Burgemeester werd Rafaël Verhaast, een jong en
veelbelovend advocaat.
5. DE G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N V A N 1964.

'" ' '

Bij de kiesstrijd van 11 oktober 1964 traden dezelfde 3 partijen in het strijdperk. De liberalen
kwamen ditmaal op onder de naam "PVY\ met Etienne Raveel als lijsttrekker.
Bij de BSP was de nieuwe lijsttrekker Jan

De Groote. De BSP maakte in haar

verkiezingspropaganda vooral het proces van 6 jaar homogeen CVP-bestuur; zij hoopte dan
ook de meerderheid te breken.
De CVP ging vol vertrouwen de kiesstrijd in met de slogan "Voorrang met de CVP".
In haar verkiezingspropaganda
legde de CVP logischerwijze
vooral

de

realisaties

nadruk
uit

op

de

haar

afgelopen

legislatuur.
De

stembusgang

veranderde

eigenlijk niets aan de politieke
machtsverhoudingen:
nieuwe
wegens

in

gemeenteraad,
het

bevolkingscijfer nu

de
die

gestegen
17 leden

telde, kregen. CVP en BSP er
elk 1 zetel bij. de CVP van
burgemeester Verhaest had nu 9
zetels (en dus nog steeds een
absolute meerderheid), de BSP
had er nu 6, terwijl de liberalen
op 2 bleven. Rafaël Verhaest
bleef burgemeester.
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6. DE G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N V A N 1970.
De kiesstrijd van 11 oktober 1970 bracht 4 partijen in de gemeenteraad. Door het andermaal
gestegen bevolkingsaantal waren er nu 19 zetels te begeven.
De CVP ging opnieuw met burgemeester Verhaest als lijsttrekker naar de kiezer, en dit onder
de slogan " U zegt het maar. De CVP doet het." Net zoals in 1964 legde de CVP in haar
verkiezingspropaganda vooral de nadruk op haar realisaties uit de afgelopen bestuursperiode.
De BSP bood zich ditmaal aan de kiezer aan met Robert Van Mellaert als lijsttrekker. In haar
verkiezingspropaganda sloeg deze partij een minder agressieve toon aan dan in 1964 en
beloofde zelfs "Geen straatschenderij. Buiten de officiële en privéborden zal de BSP geen
aanplakkingen doen.''
De Volksunie nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst.
De VU-lijst werd getrokken door Aimé Verpaele en trok vooral van leer tegen het toenmalige
gemeentebestuur. De "jonge Volksunieploeg'' bood zich vooral aan de kiezer aan als alternatief
voor de reeds vertegenwoordigde partijen.
De PVV ten slotte behield
Etienne Raveel als lijsttrekker
en trok met een boodschap
van "vernieuwing" naar de
kiezer. Gentbrugge werd in
haar propaganda voorgesteld
als een "moderne voorstad"
die moest bestuurd worden
door "een ploeg die het beter
wil en kan".
De

stembusgang

volgende

bracht

uitslag: 8

zetels

voor de CVP, 6 zetels voor

Dit is de jonge Volksunieploeg (gemid. leeftijd 37 j.)

de BSP, 3 zetels voor de V U

die met uw hulp de moderne geschiedenis van het

en 2 zetels voor de PVV.

nieuwe groene Gentbrugge zal schrijven.

CVP

en BSP

sloten

een

bestuursakkoord met Verhaest als burgemeester. Toen Verhaest in 1972 plotseling overieed,
werd hij opgevolgd door Fernand Van Belle, die burgemeester

zou blijven tot de

gemeenteraadsverkiezingen van 1976. Toen werd Gentbrugge opgenomen in Groot Gent.
Nico DE SMET
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WAT M O E T E N W E W E T E N O V E R
KEIZER KAREL V
DEEL 3

Een van de verwijten die Karei V toegestuurd worden is dat hij de hervormers vervolgd heeft.
Op 31 oktober 1517 hing Maarten Luther, een hoogleraar aan
de Universiteit en geestelijke, zijn 95 stellingen aan de deur van
de kerk van Wittenberg ( op zichzelf geen uitzonderlijk feit
aangezien in die tijd veel aankondigingen op of bij de kerk
werden uitgehangen of omgeroepen werden door de
stadsomroeper of belleman.)
Maarten Luther wilde zeker geen nieuwe godsdienst stichten.
Hij wenste alleen de zware misbruiken die in de kerk heersten
aanklagen en doen verdwijnen.
-De verkoop van kerkelijke flincties aan mensen die geen
interesse hadden in het godsdienstige maar wel in de
opbrengsten van een rijke abdij of een bloeiend bisdom.
-De aanstelling van telgen uit regerende vorstenhuizen om meer
macht te krijgen over het eigen grondgebied of de omgeving
ervan.
-De aanstelling van familieleden van pausen, kardinalen,
bisschoppen,
in kerkelijke functies zonder dat zij er de
nodige achtergrond voor hadden.
-De verkoop van aflaten*: daarvoor door de paus aangestelde
geestelijken reisden het land af en vroegen aan de plaatselijke
biechtvaders welke rijke inwoners van hun parochie zondig
genoeg waren om te kunnen aangesproken worden.
-De hypocrisie van de boete opgelegd aan priesters en jaarlijks te betalen, indien ze het celibaat niet
in acht namen.
Na meerdere pogingen om tot een vergelijk te komen met o.m. Luther, is Karei V beginnen inzien
dat de vernieuwingsbeweging ook politieke gevolgen zou hebben.
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Het was in die tijd ondenkbaar dat democratische ideeën zouden gevolgd worden. Alleen de vorst
had genoeg inzicht, verstand, ervaring .... om te beslissen wat goed was voor zijn land en zijn
onderdanen ( vergeten we niet dat deze beide " dingen " als persoonlijke eigendom van de vorst
beschouwd werden)
Een tweede probleem was dat al zeer snel duidelijk werd dat er niet een, maar meerdere
hervormingsstromingen ontstonden en dat, in tegenstelling tot vroeger, er niet een, maar meerdere
verantwoordelijk zouden zijn om mee te onderhandelen. De hervormers trokken geen lijn en
gehoorzaamden niet lijdzaam en blindelings aan orders van bovenaf zonder nadenken en dit kon niet
in de politieke optiek van die tijd.( en eigenlijk zijn ook vandaag de dag heel veel mensen de mening
toegedaan dat democratie en diversiteit verkeerd zijn.)
Karei was volop bezig zijn gebieden die verspreid waren en vele verschillende wetten, instellingen en
fiscale systemen hadden, te centraliseren en plotseling kwam dan die hervorming op een ogenblik dat
hij de paus nodig had in zijn strijd tegen Frans I en Hendrik V I I I
Waar hij eerst aarzelde (tot 1520 ) moet hij bedacht hebben dat indien men vrijheid van keuze geeft
in godsdienst (en bij de volgelingen van Luther betekende dat vrij de priesters kiezen en ontslaan en
niet onderhevig zijn aan een eenhoofdig, centraal gezag ) er wel eens een drang naar meer vrijheid
op politiek gebied zou kunnen ontstaan
Daarnaast kon hij ook geen onafhankelijkheid
aanvaarden van de steden (zoals bv Gent ) die
eventueel weigerden belastingen te betalen of soldaten
te leveren o f een ander gebod te aanvaarden, zonder
E T SPE B R I T
TITVHO
discussie
Het is in alle geval zo dat de vroomheid van Karei hem
niet belette troepen tegen Rome te sturen en daarbij
gebruik te maken van eenheden geleverd door
protestantse prinsen o f steden. Bij de plundering van
Rome door de keizerlijke troepen waren er zeker meer
katholieke dan protestantse soldaten betrokken.
(1527)

Er werden "plakkaten" uitgevaardigd tegen de ketters
en de eerste slachtoffers vielen in de Lage Landen
vanaf 1523.
De hoogste schattingen voor de periode 1523-1555
spreken over 1500 à 1700 doden in de Nederianden.
Marten L U T H E R
Dit is natuuriijk geen laag cijfer, maar op die basis een vergelijking met het Nazisme en Hitier maken
lijkt toch iets overdreven.

31

Vooral dat het erg afhankelijk was van de streek en dus de plaatselijke en kerkelijke autoriteiten zeker
bepalend waren voor de strengheid waarmee de plakkaten uitgevoerd werden.

Dat Karei eerlijk was in zijn geloof kunnen we wel stellen. Indien hij, zoals Hendrik V I I I en heel wat
Duitse vorsten, de hervorming in zijn gebieden had doorgevoerd, dan had hij door het afschaffen van
de geestelijke orden enorme gebieden aan het kroondomein kunnen toevoegen (Prinsbisdom Luik,
Sticht Utrecht, Doornik,...) en heel wat inkomsten in de schatkist laten vloeien of aan zijn eigen
inkomsten kunnen toevoegen.
Daarbij komt dat de langdurige strijd tegen de protestantse gebieden en vorsten verenigd in de
Smalkandische Bond, hem heel veel geld en energie gekost hebben. De prijs van huursoldaten in die
tijd lag heel hoog en de benden of vendels waren dikwijls niet bereid om zich ten volle te geven in de
strijd.
Peter ANDRIES

* Aflaten waren een soort waardebon welke men kon kopen om minder dagen in hel of vage
vuur te verblijven. Men kon ze zelfs kopen om de ziel van een afgestorvene te redden na zijn dood.
De opbrengst van deze aflaten diende om Rome te verfraaien ( Sint-Pieters bv ) of om de
huursoldaten van de pausen te betalen die moesten vechten voor het behoud o f de uitbreiding van
de pauselijke staat.

V E R G E E T ONZE A C T I V I T E I T E N NIET:
- ZONDAG 3 SEPTEMBER
BEZOEK aan M O O R T S E L E (zie blz. 36)
- VRIJDAG 29 SEPTEMBER
VOORDRACHT te SCHELDEWINDEKE door Professor HEIRBAUT over de

"Heren, Ridders en Jonkvrouwen te SCHELDEWINDEKE'^
(meer hierover in ons tijdschrift van september)
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IN MEMORIAM

In zijn 101 ste levensjaar is rustig en dankbaar
van ons heengegaan en deelt nu voor altijd
in de eeuwige vreugde bij de Vader
DE HEER

Gérard WAEYTENS
weduwnaar van Mevrouw Martha D E W O L F

Ere-voorzittcr van de
Heemkundige Kring Land Van Rod^
geboren te Gentbrugge op 20 januari 1900 en
godvruchtig overleden in Leiehome te
Baarle-Drongen op 22 mei 2000,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Na zijn viering als honderdjarige (zie ons tijdschrift 109) moesten we nu reeds afscheid nemen van
onze ere-voorzitter. Dat Gérard WAEYTENS veel betekende voor het Genootschap is overduidelijk, zonder Gérard was er geen heemkundige kring,
We geven hierbij dan ook de integrale tekst, gebruikt voor de viering van Gérard op 24 april 1985
te Gentbrugge.

Namens het Heemkundig Genootschap L A N D V A N RODE willen wij hulde brengen aan JULI A A N
doch voor ons allen GERARD WAEYTENS. Alleen reeds voor 16 jaar voorzitterschap van het
genootschap is hij een viering waardig, doch er is meer; GERARD

is een figuur voor

GENTBRUGGE, een man die Gentbrugge liefheeft en door gans Gentbrugge geliefd wordt.
Hij is niet alleen de stichter van het ' T A N D V A N RODE" doch ook de bezieler van zovelen, de man
die het einde niet ziet van zijn kennis en inzet. Met een onverwoestbare ijver werkt hij verder en wij
kunnen het niet schoner zeggen dan met de woorden van zijn zwager de grote schrijver Louis-Paul
BOON.
Hij is een geboren Gentbruggenaar, heeft daar zijn levenlang gewoond en zich aan elke oude
steen, elk oud kasteel of elke oude legende geïnteresseerd. Ge kunt daarover denken wat ge
^'
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wilt,maar ik vind het mooi dat iemand zijn schone en late levensjaren vult met opzoekingen
met opgravingen, met het natekenen van oude hoeven en kasteeltjes, zoals die er vier of
vijfhonderd jaar stonden.
Dat is GERARD, die wij huldigen en vereeuwigen met huidig plaket. Hulde aan GERARD en dank
aan zijn echtgenote omdat zij hem steeds terzijde heeft gestaan.
Dank GERARD voor alles dat gij voor GENTBRUGGE hebt gedaan en nog zult doen,

Roger DE VOCHT (+), architect voorzitter Heemkundig Genootschap LAND V A N RODE
voorzitter Culturele Raad Gentbrugge.

JULIAAN G E R A R D W A E Y T E N S
Jongste zoon van DONATUS WAEYTENS en M A T H I L D E DE VEIRMAN.
Geboren te GENTBRUGGE op D E N GROTEN DRIES" op 20 januari 1900.
Hij had 3 zusters en 3 broers.
Toen hij werd geboren had het zes weken na elkaar gevroren. Vader, meter en peter met de
vroedvrouw trokken op hun klompen naar de kerk om JULIAAN te laten dopen.
Gérard was feitelijk zijn tweede naam, Juhaan was de officiële naam, gegeven naar de peter
JULES en die was de baas in het geven van de naam. Naast het geboortehuis, woonde
Frederik Burvenich, de bekende hof- en tuinbouwer. Die had een dochter die een grote
devotie had voor de H. GERARDUS, zij vroeg zijn moeder het kindje GERARD te noemen
en legde in zijn hand een goudstukje van 50 Frank. Zo is Juliaan, GERARD blijven heten.
In 1905 ging hij met zijn zuster naar school in de Gestichtstraat (huidige Kliniekstraat).
In 1906 ging hij naar de Gemeentelijke Jongensschool en was de 1ste van de klas.
In 1910 ging hij over naar het Sint-Gregoriuscollege te LEDEBERG. Hier ook was hij een
voorbeeldig student met voorliefde voor geschiedenis, natuurkunde, kalligrafie en tekenen.
In 1911 deed Gérard zijn Plechtige Communie te Gentbrugge.
De school werd gesloten in 1917 bij gebrek aan kolen voor de verwarming en werd hij opgeëist door
de Duitse bezetter.
Hij moest gaan werken te Maria-Aalter voor het aanleggen van de spoorlijn Aalter-Diksmuide. Na drie maand vertrok hij naar Ichtegem in een stukgeschoten hoeve. Werkte te Leke
bij Diksmuide-Koekelaere voor het onderhoud van de spoorwegen. Drie dagen in de week
moest er gewerkt worden te Zevekote bij Gistel om de sporen op te stoppen waar 'T)IKKE
BERTHA" om het kwartier Calais en Duinkerke beschoot. Het marinekanon lag op een
wagen met 20 wielen. Tijdens een offensief van de geallieerden die oprukten naar Lichtervelde
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is hij dan samen met 10 anderen gevlucht. Er logeerde een Duitse commandant bij zijn
ouders die hem geholpen heeft bij het onderduiker tot het einde van de oorlog.
Na de bevrijding ging hij verder studeren in de Technische Vakschool Sint-Antonius te Gent (Holstraat) voor electronica. In 1921 moest hij dan soldaat worden. Op 2 december 1921 vertrok hij
naar Wijnegem bij de seintroepen. Hij behaalde er na een maand reeds de Iste prijs in morse telegrafie. Op 18 april.22 werd hij benoemd als "chef de poste" van de Militaire Telefooncentrale
te München-Gladbach. Deze soldaten verzekerden de verbinding van de Rijnbezetting met
Telefoon en Telegraaf Verbleef nog als soldaat te Keulen - Duisburg- Aken- Erkelberg - Mors Krefeld - Xanten - Neuss en Homberg. In een technische school leerde hij zijn eerste radions
bouwen.
Na zijn militaire dienst begon hij als zelfstandig elektricien en werd de eerste Gentse bouwer van
radiotoestellen. Ondertussen trad hij in 1919 toe tot de scouts (de Hubert DE BRUYKER
SCOUTS-GROEP) zie jaarboek 'T.and van Rode"

1983 blz. 55. Werd bij de groep

patrouilleleider en in 1924 - scoutsmaster.
Ondanks zijn inzet bij de scouts, was hij ook de stichter van een toneelgroep, waarvan Dr. Léon
ELAUT de leiding had.
Hun eerste optreden was in het stuk "Bloedgeld". Vele andere stukken volgden en zo
werden ze opgenomen in de toneelbond " D E KORENAAR".
Alsof alles nog niet genoeg was installeerde hij in het huidig parochiaal centrum Sint- Simonstraat
een cinema installatie, en 10 jaar lang gaf hij met zijn betreurde vriend Léon RIGELLE elke week
voorstellingen.
Het was altijd zijn droom geweest iets op te richten over Heemkunde. In samenspraak met de
heren Gustaaf DE KESEL (+) en Oscar. V A N WITTENBERGHE, is dan op 7 JUNI 1968 'TiET
HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP I N HET L A N D V A N RODE" gesticht.
Dan was er geen stuiten meer aan, Gérard begon te schrijven. Hij schrijft over Gentbrugge en
zijn kinderjaren. Aangezien hij zich als kind reeds onledig hield met fotografie, was het voor hem
maar een kleine kunst om diamontages samen te stellen en voordrachten te geven over zijn geliefd
GENTBRUGGE.
Ondanks al zijn activiteiten vond hij toch nog de tijd om in 1927 in het huwelijksbootje te stappen
met Mevrouw MARTHA DE WOLF (+), zuster van JEANNE DE WOLF - de echtgenote van
Louis-Paul BOON (1912-1979) en zeven kinderen groot te brengen.
Sedert 7 juni 1984 is hij
ERE-VOORZITTER van ZIJN H E E M K U N D I G
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GENOOTSCHAP.

HEEMKUNDIGE UITSTAP
Bezoek aan Moortsele
Op zondag 3 september 2000 brengen wij een bezoek aan Moortsele, een deelgemeente van
Oosterzele. Het bezoek aan Munte stellen wij even uit tot onze bijdrage over het kasteel van
Munte klaar komt,
Moortsele is het tweede dorp uit onze reeks bezoeken aan het Land van Rode.
U wordt verwacht op het dorpsplein om 14 u. De deelname SOfr. Inschrijven is wenselijk
uiterlijk 29 aug Op het secretariaat 09 329 43 83.

Wij volgen het Sermrepad een landelijke tocht (2:30u) over goed begaanbare wegen brengen
we een bezoek aan de meest merkwaardige plekjes van het dorp: de kerk. De watermolen,
Hoek Ter Hulst, Rattepade enz. Onze gids zal ten gepaste tijde een en ander van commentaar
voorzien.
Een goede raad. Draagt goede stapschoenen, zorgt voor regenkledij en frisdrank wij
bewandelen nu eenmaal landelijke wegen en onderweg zijn geen mogelijkheden om iets aan
te kopen. Op het einde van de wandeling is hiervoor ruim de gelegenheid. Het is die dag
dorpskermis en er zijn voldoende mogelijkheden om de inwendige mens te versterken
Ook dat moet u meemaken.
Als eerste kennismaking een bijdrage van Wijlen D. De Moor, voormalig directeur van
"Toerisme voor Oost-Vlaanderen''.

Aangename kennismaking met Moortsele

'•

^

^

Walennolen (eigen foto)

36

^

^

Het is niet de eerste maal dat ik mag ervaren dat een stad of gemeente niet
noodzakelijkerwijze moet uitpakken met een bewogen verleden om een paar gemoedelijke
stonden te waarborgen. Nu kan ik wel aannemen dat een toerist, die hoofdzakelijk
oudheidkundig genot najaagt, zich hiermee moeilijk zal kunnen verzoenen en in dergelijke
oorden wellicht niet zijn volle gading zal vinden. Maar even talrijk zijn diegenen, die zonder
historische verzuchtingen de baan op gaan, eenvoudigweg op toeristisch avontuur, en in
bedoelde oorden wel een verrassende verpozing ontdekken.
Ik zal de laatste zijn om te beweren dat Moortsele in dat verband een typisch voorbeeld is. Het
is gewoonweg één van die ontelbare dorpen in onze provincie, die op het eerste gezicht
zonder enige betekenis lijken, maar bij nader toezien toch hun eigen kenmerken en
aanlokgelijkheden bezitten. Die eigen lokale gegevens opsporen en ontdekken is nu juist een
bekoorlijk toeristischspel, dat bovendien nog leerrijk en ontspannend werkt.
Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om de gemeente Moortsele zomaar ogenblikkelijk op de
provinciekaart terug te vinden. Men moet zoeken op ruim 13km ten zuiden van Gent op de
baan Merelbeke - Scheldewindeke, midden een krans van dorpen gevormd door Bottelare,
Landskouter, Oosterzele, Scheldewindeke en Munte. Zij beslaat ongeveer 350ha opp. en
herbergt om en bij de 900 inwoners. Wie dan toch historische notities noodzakelijk acht moge
vernemen dat de oudste oorkonde, waarin over deze gemeente sprake is, dateert tussen de
jaren 1019-1030. Hierin vermeldt abt Othelbold Moortsele onder de bezittingen van de StBaaffsabdij als "villam Mortsela". Doch daar is het niet bij gebleven. Door de eeuwen heen
heeft deze oorspronkelijke benaming een gans gamma vervormingen ondergaan, van
Mortsela, Mortsello, Morcelé, Morsela, Moertsele tot het huidige Moortsele. Wat de betekenis
van deze benaming betreft, liggen de meningen van deskundigen verschillend. Willems wil de
naam Moortsele afleiden van "Mortselen" (morzelen, verbrijzelen), terwijl de Smet deze
benaming in verband brengt met de persoonsnaam "Maurus".Baron J. de St-Genois is van
oordeel dat Moortsele wel betrekking zou kunnen hebben op een "zaal" sele waar een moord
werd bedreven In zijn onuitgegeven aantekeningen over de betekenis van sommige
dorpsnamen wil Schellinck dit standpunt zelfs veralgemenen en maakt Moortsele
onomwonden afkomstig van een "moodersnest" om reden dat er in de vroege middeleeuwen
in dit oord verschillende moorden zouden voltrokken zijn*
De Potter en Broeckaert tenslotte zoeken een meer vredige vergelijkenis met de gemeente
Moorsel bij Aalst en Moorsele in West-Vlaanderen waarvan de benaming eveneens zou
afgeleid zijn van het oude Moer, mor en sele zele, wat zou betekenen, woonplaats bij moeras
of meer.
De meest geschikte plaats om te Moortsele een rondwandeling aan te vangen is het pleintje
voor de kerk, waar men rustig de wagen een paar uren op adem kan laten komen. Deze plaats
biedt meteen een ander voordeel. Van bij het verlaten van de wagen reeds voelt men zich
glijden in een typische dorpssfeer. De enige ruimte benepen tussen het kerkje en de
omgevende huizen, wekt wel ergens een ietwat beklemmend gevoelen doch meteen een
uitgesproken intimiteit, die vriendelijkheid en rust Iaat vermoeden. Het Sint-Amanduskerkje,
met het omliggende kerkhof binnen een laaggehouden omtrekmuur, hoort volledig thuis in
deze eenvoudige en vredige omgeving. Het getuigt tenvolle van de kant van het tijdstip,
waarop het werd neergezet: een kruisbeuk en een zeshoekig koor uit de 8^ eeuw. De
rechterarm werd naderhand in baksteen herbouwd. De vierkante toren en het schip lijken van
zeer recente datum te zijn. Binnenin is de kerk smaakvol ingericht, doch uitzonderlijke
kunstschatten zijn er evenwel niet te vinden^

^ Al deze verklaringen liggen aan de basis van menige verhalen en sagen in de gemeente.
^ Tijdens de wandeling zal onze gids u toch enige merkwaardigheden aanwijzen
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Ergens had ik gelezen dat in de bosrijke omgeving achter de kerk een kleine bron verscholen
lag. Een vriendelijke, bejaarde bewoner, die in de buurt van de kerk ijverig enkele overbodige
boompjes omhakte, gaf mij gewillig hiervan bevestiging. ''Winter en zomer helder water.
Mijnheer, en ge moogt er met een "perse"^ ingaan, ge zult niet eens den ''bom"^ gewaar
worden". Na geduldig zoeken tussen dichtbesneeuwd gras en varens heb ik de beroemde
St.Amandusfontein ontdekt, die jarenlang het voorwerp van een merkwaardig verhaal
Het gebeurde eens dat de klokkenluider zo forsig de klok luidde dat ze uit de toren vloog en in
de grond zonk, waar nu de fontein ligt. Aanstonds werden paarden ingespannen om de klok
op te halen, maar klok en paarden gingen samen de diepte in. Radeloos richten de omstanders
een vurige bede tot de heilige Amandus, en ziedaar: de paarden keerden uit de put terug, maar
de klok bleef in de diepte. Natuurlijk was hier een mirakel geschied en vele lieden kwamen
sindsdien uit de fontein water halen, ter genezing van verschillende kwalen hoofdzakelijk van
oogziekten. Een paar generaties hebben inmiddels dit gebruik laten varen, maar de jaarlijkse
begankenis tegen het Sint-Antoniusvuur, is blijven voortleven. Elk jaar op 17 januari eindigt
de noveen, die heden ten dage nog talrijke gelovigen lokt uit de omliggende dorpen. De
afdalende Molenstraat voert naar het meer open landschap buiten de dorpskom van Moortsele.
Tussen en parallel met de spoorweg en de Molenstraat loopt de Gondebeek^
Die een honderd meter verder onder de straat voortvloeit. Een kleine met bomen afgeboorde
weg leidt rechts naar een idyllische omgeving, bij de oude watermolen. Hij is één van de
oudste van de streek, en bestond reeds voor 1547. Het is wel zielig om aan te zien hoe het
dolle water van de beek doelloos over het rad heen stroomt, met bruisend geweld op weg naar
de folklore. Geen tand van het wiel dat ook maar een tik verroert: een diepgewortelde
koppigheid om een onverdiende miskenning. Gelukkig evenwel is ook de omgeving
onaangeroerd gebleven. Het neergehurkte molenhuis zit er fris bij in volkomen harmonie met
het ongerepte natuurschoon. Een romantisch hoekje, dat misschien is geschapen voor de
zomer, maar wellicht het mooist lijkt in de winter. Men kan er uren de kronkelende loop
volgen van de beek, die voor de sluis links en rechts een kleine vijver voedt en zich met volle
kracht onder de brug door op het roerioos schoepenwiel stort.

^ perse is een sappig dialect van Moortsele en omgeving waarmee een lange stok wordt bedoeld die dient om de
prinsessenbonen langsheen te laten groeien.
Bom: bodem
^ Eigenlijk is dit de Molenbeek De benaming Gondebeek wordt gegev en van af de gemeente Gondrode en
Melle waar de beek in de Schelde uitmondt.
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Dit is dan ook het enige geruis dat het oor opvangt, maar evenmin stoort als het kleppend
geluid van de opfladderende waterhoenen. Een wanklank komt op geregelde tijdstippen terug:
het ratelend geweld van een voorbijsnorrende trein op de nabijgelegen spoorweg. Het enige
geluid dat het besef kan bijbrengen dat men ook hier leeft in de twintigste eeuw.
Wie geboeid wordt door oude hoeven kan er nog een mooi exemplaar vinden op het
Hoeksken ter Hulst.
Mijn vriendelijke houthakker was zelfs formeel in zijn verklaringen: "op dat hof werd vroeger
iemand vermoord met een zeel, Mijnheer, vandaar de naam M o o r t s e l e . . M e t geschreven
documenten kon de man het niet bewijzen, maar zijn stem droeg des te meer overtuiging.
Zo is er te Moortsele nog veel te ontdekken. Geen grootse dingen^ maar alledaagse zaken die
alle dat smaakje eigen lokale specialiteit hebben, waardoor ze uiteindelijk iets typisch worden.
Het best verneemt men ze uit de mond van de bewoners zelf, die u met alle gulheid in hun
sappig dialect te woord staan. Alledaagse mensen die ongetwijfeld gewaardeerde
eigenschappen bezitten: open als het landschap waarin zij leven, ijverig in hun pogingen om
de gemeente mee te voeren met de snelle evolutie, eerlijk als het heldere water in hun
St.Amanadusbron. Aan de hand van deze vaststelling kan ik althans niet geloven dat
Moortsele afkomstig zou zijn van een "moordersnest"
D.D.M

RV - ZONDAG 3 S E P T E M B E R om 14.00
DORPSPLEIN - MOORTSELE

Of toch
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Oosterzele

Nieuwe route start aan
steengroeve
Toerisme Oost-Vlaanderen
lanceerde verleden zaterdag een nieuwe thematocht in Zuid-Oost-Vlaanderen met de naam 'Herontdek de Balegemse

steen'. Schepen voor Toerisme van Oosterzele Cottenie ontving de genodigden in Stokerij Van Damme
en leidde gedeputeerde
Guido De Padt in. Nadien
was het woord aan professor Roger Nijs van het
Geologisch Instituut aan
de Rijksuniversiteit te Gent
voor de historische toelichting. Na de toespraken
werd een gedeelte van deze tocht verkend per fiets.

als bestemming heeft gekozen", aldus. Gedeputeerde
Guido De Padt. "Zij bepalen
mee het imago van de streek
en zorgen voor het surplus,
waar ook de aanwezige toeristische infrastructuur mee de
vruchten kan van plukken.
Rekening houdend met de huidige trend, waarbij de toerist
opteert voor korte vakanties in
eigen land meerdere keren per
jaar, zijn thematochten de perfecte invulling voor een kort
streekbezoek. Op de. veel
gestelde vraag van de toerist
*wat kunnen wij hier doen*
wordt zo een kant-en-klaar en
een aantrekkelijk op maat
gemaakt antwoord gegeven.
Thematische tochten bieden

Vrouw hemelvaartkerk in Zottegem en het stemmige kerkje
van Sint-Goriks-Oudenhove.
De kerk van Velzeke, het recente standbeeld van Julius
Caesar en het Provinciaal Archeologisch Museum bevatten
ook allenr)aal elementen in
Balegemse zandsteen. De
tocht leidt natuurlijk ook langs
de gedenksteen van Omer
Wattez, de pionier van de
Vlaamse Ardennen, en het
monument "De Schepenbrief
van. Bochoute", de oudst
bewaarde oorkonde in de Nederlandse taal.

De naam Balegem is onafscheidelijk verbonden met de
Langs Dikkele-dorp en de
buitengewone zandsteen, die
Lange Munte gaat het vervolnog steeds ontgonnen wordt in
gens naar het Blauw kasteel en
de steengroeve van dat'lan- ook het voordeel dat zij ver-r zo naar '^Oè ^teèjrVén' Baaidelijke Oost-Vlaarrjse dorp, een • schillende doelgroepen weten gem", in 1978 opgericht als prodeelgemeente van Oosterzele. aan te trekken. In eerste instan- test tegen de fusies van geIn samenwerking met vier ge- tie de actieve, maar daarnaast meenten. Een uitloper van de
meenten, Oosterzele. Zotte- ook zeker de cultureel geïnte- tocht leidt ook naar de kerk van
gem, Zwalm en Gavere, stip- resseerde toerist-recreant.'*
Vurste met een elegante viepelde Toerisme Oost-Vlaan- Voor de concrete realisatie van ringtoren in Balegemse steen.
deren een nieuwe thematocht deze Balegemse steentocht Van Baaigem gaat het nog naar
uit langs waardevol cultuurhis- kon Toerisme Oost-Vlaanderen Scheldewindeke, Landskouter,
torisch erfgoed en recente rekenen op de Inbreng van de Oosterzele en de Dulvelskapel
kleine monumenten in Bale- culturele en toeristische dien- in Balegem, om vla de landgemse steen. Deze tocht is een sten van de vier gemeenten
echte verrijking voor het toe- Oosterzele, Zottegem, Zwalm
ristisch-recreatief aanbod in de- en Gavere op deze route. De bouwstokerij Van Damme te
laatste drie maken ondertus- eindigen aan het startpunt.
ze regio.
Met deze nieuwe thematocht sen deel uit van het nieuwe Neem daar zeker de tijd om rusrond de Balegemse steen wil samenwerkingsverband voor tig te genieten van een frisse
Balegemse, een authentieke
Toerisme Oost-Vlaanderen de toerisme en recreatie in de
Vlaamse
Ardennen.
Ook
de
graanjenever, dat andere proregio Zuid-Oost-Vlaanderen
prive-sector
met
de
nog
steeds
duct waarvoor dit dorp wijd en
een stevige bouwsteen voor
actieve
Balegemse
steeneen hechter toeristisch en rezijd beroemd is.
groeve
en
de
stokerij
Van
creatief netwerk bezorgen. Dat
beantwoordt aan de beleidslij- Damme worden in een wln-win- Deze Balegemse steentocht,
nen voor een doorgedreven situatie aan deze tocht gekop- bestemd voor fiets of auto, is
gebiedsgerichte werking en peld.
niet bewegwijzerd. Toerisme
productontwikkeling, zoals die De nieuwe tocht start en eindigt Oost-Vlaanderen heeft wel voor
werden uitgestippeld door de aan cafe De Steenput, in de een brochure gezorgd met een
bevoegde Gedeputeerde voor Berg te Balegem, in de onmid- gedetailleerde kaart en een uittoerisme Guido De Padt, tevens dellijke omgeving van de voerige beschrijving, zowel van
voorzitter van Toerisme Oost- Steenkapperij, zoals die steen- de route als van de talloze toeVlaanderen. De Ronde van groeven in de volksmond nog ristische bezienswaardigheden
Vlaanderentocht, die ander- steeds genoemd worden. Zij en monumenten in Balegemse
halve maand terug werd gelan- zijn overigens een bezoek meer steen. Deze themabrochure
ceerd in de Denderstreek en dan waard. Vervolgens gaat de ^ kost slechts 50 B E F en kan
de Vlaamse Ardennen kent een tocht langs een aantal oude en bekomen worden bij Toerisme
overdonderend succes, tot in recente monumenten in Bale- Oost-Vlaanderen, W. Wilsonhet buitenland.
gemse zandsteen, zoals de plein 3, 9000 Gent, tel. 09.267
"Thematochten wijzen de toe- gotische kerkhofkapel In Eiene, 70.20, of bij een van de dienrist-recreant op de eigenheid het Egmontkasteel, de Dui- sten voor toerisme of W V s In
jm
van de toeristische regio die hij velsvoetstap, de Onze-Lieve de vier gemeenten.
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Centrale BIL».
Beste Heemvrienden,

Na een geslaagde vakantieperiode, zijn we op 3 september terug gestart met
onze activiteiten.
Alhoewel we voor de wandeling te Moortzele niet zo talrijk waren, waren de
aanwezigen enthousiast. We zullen niet nalaten de thuisblijvers in ons
volgende tijdschrift een relaas te geven van de meer dan interessante
wandeling.
Tijdens onze wandeling kwamen we tot de ontdekking dat op het kerkhof van
Moortzele een belangrijk grafzerk staat dat zeker de moeite loont om bewaard
te worden. We zullen dan ook niet nalaten de nodige administratieve stappen
te onder nemen tot het behoud van dit kunstwerk.
Dat de activiteiten zich opvolgen kan u lezen op biz. 37 en 38.
* Sterk aanbevolen is de voordracht van Prof. Dr. Dirk HERBAUT op vrijdag
29 september te Oosterzele. Het loont zeker de moeite om het even een
avond zonder TV te stellen.
* De uitstap, ingericht door onze vrienden van de kunstgroep "Art Defo" op
zondag 15 oktober, gaat deze maal naar een minder gekende streek doch
enorm waarde vol. De kunstliefhebber moet het gezien hebben.
Dat we reeds ver voomit kijken blijkt uit het feit dat we u nu al berichten dat op
woensdag 07 februari 2001 de lang verwachtte Algemene Ledenvergadering
zal doorgaan. Zij zal gehouden worden in het kasteel de Pélichy, dit om alle
leden de gelegenheid te geven zich te vergewissen van de uitbouw van ons
documentatiecentmm. Meer hierover in ons decembemummer.
Doch willen we nu reeds een oproep doen voor kandidaten bestuursleden die
we kunnen en willen medewerken aan de verdere uitbouw
van de
heemkundige kring.
Het Bestuur

DE J U R I D I S C H E M O E I L I J K H E D E N B I J DE AANKOOP van
het B R A E M K A S T E E L door de G E M E E N T E G E N T B R U G G E .
Dit artikel heeft geenszins de bedoeling om de geschiedenis van het Braemkasteel te
Gentbnigge te schetsen; daarvoor bestaan andere bronnen.
Bij het ordenen van ons archief stootten v^ij echter op een volledige map met documenten die
dateren uit de tijd van de aankoop van het Braemkasteel door de toenmalige gemeente
Gentbrugge. Aan de hand van deze documenten is het nu mogelijk om de juridische
moeilijkheden te reconstrueren die de gemeente Gentbrugge heeft ondervonden bij de aankoop
van dit Braemkasteel.
1. V O O R G E S C H I E D E N I S van het B R A E M K A S T E E L
De eerste bouwheer en -jaar van het kasteel, dat in het verleden vermoedelijk meer het uitzicht
had van een burcht, zijn onbekend.
Het kasteel werd genoemd naar de oudst gekende bezitters van het domein, de familie Braem.
In 1337 kwam het immers door erfenis in handen van ene Rogier B R A E M , een rijke Gentse
handelaar die het Gentbrugse kasteel misschien als tweede verblijf gebruikte.
Later werden ook andere bekende tenoren van de Gentse bourgeoisie eigenaar van dit kasteel.
Zo was het kasteel in 1618 in bezit van Charles T R I E S T , een broer van bisschop Antonius
Triest en raadsheer in de Raad van Vlaanderen.
In 1767 werd het domein gekocht door jonker Judocus C L E M M E N , een bekende Gentse
katoenbaron. In 1801 verkocht hij het kasteel aan zijn schoonzoon Pierre Marie Régis du
Rot, die gehuwd was met de dochter van Clemmen. Du Rot liet het park vergroten en het
kasteel herbouwen.
Door het huwelijk van hun dochter, Marie du Rot, met Bernardus Haemelinck werd deze
laatste eigenaar van het Braemkasteel.
Eén van hun dochters, die gehuwd was met Ludovicus L A U W I C K , erfde het kasteel. Hun
erfgename Agiaïde Marie Caroline L A U W I C K (1833-1914) verdeelde in 1911, na de dood
van haar man, advocaat Octave G R O V E R M A N (1831-1897), haar bezittingen onder haar 4
kinderen.
Een van deze kinderen, Robert C R O V E R M A N ,

was reeds in 1903 in het bezit van het

kasteel gesteld en liet het nu, als volwaardig eigenaar, volledig verbouwen.
In 1946 kocht de gemeente Gentbrugge het domein van Robert Groverman met de bedoeling
om het Braemkasteel in te richten als gemeentehuis. Het is in dit jaar dat ons verhaal begint.

2. A A N K O O P door de G E M E E N T E G E N T B R U G G E
In het juridische dossier waarvan hoger sprake steekt een akte van een koopovereenkomst,
gedateerd op 22 mei 1946, gesloten tussen Robert Groverman, de toenmalige eigenaar, en
Frans T O C H , de toenmalige burgemeester van Gentbrugge, "handelende en besprekende
voor en in naam der gemeente Gentbrugge". Voorwerp van de koop was het gehele domein
van het Braemkasteel (huidige Frans Tochpark), "een oppervlaktegrond met vijver en
gebouwen er op staande, groot (...) 5 ha - 7 a - 95 ca (...) en begrensd zijnde ten Oosten door
de Kasteelstraat, ten Zuiden door de Jan Frans Willemsstraat, ten Westen door de waterloop
nr. 11 en zijne verlenging en ten Noorden door de doortrekking der noordelijke rooilijn van de
Karei van de Woestijnestraat."
Bij deze passage passen toch enkele verduidelijkingen:
- het gehele domein was toen blijkbaar meer dan 5 ha groot. Dit is perfect mogelijk, aangezien
het zuidelijk deel van dit domein en een deel van de Rietgracht (zijnde de 'Svaterioop nr. 11 ")
verdwenen bij de aanleg van de autosnelweg in 1967;
- de "Jan Frans Willemsstraat" is de huidige Magerstraat (de autosnelweg en de Land van
Rodelaan, vroeger ook nog de Laterale weg geheten, bestonden nog niet);
- de "Karei Van de Woestijnestraat" is de huidige Neerhofstraat;
- ook de huidige Lefèvere de ten Hovelaan bestond toen nog niet, aangezien de akte spreekt
over "de doortrekking der noordelijke rooilijn van de Karei Van de Woestijnestraat" (De
rooilijn is de richtlijn waarin gebouwen, hier de huizen van een straat, worden geplaatst.)
De gemeente Gentbrugge betaalde voor de aankoop van dit domein 6.850.000,-.
De volgende dag, op 23 mei 1946, schreef de toenmalige gemeentesecretaris, Georges VAN
O O S T E N D E , aan de toenmalige Schepen van Openbare Werken, Henri D ' H A E S E : " (....)
zal het nodig zijn dat maatregelen genomen worden om uit te maken waar de limietscheiding is
van het gemeentelijk domein."
Het is deze lirriietscheiding die gedurende vele jaren het voorwerp zal zijn van een juridische
betwisting.
Reeds kort na de aankoop rezen de eerste problemen: een uittreksel uit het verslagboek der
zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 juni 1946 maakte daar reeds
melding van. Roger G R O V E R M A N , de zoon van Robert Groverman, was door het College
ontboden voor een onderhoud inzake de aankoop van het Braemkasteel. Wij laten het
verslagboek zelf aan het woord:
" De heer Groverman vraagt ook nog te willen onderzoeken of er geen missing begaan is in het
afpalen van de scheiding van den eigendom der gemeente en het deel van het park dat
eigendom van zijn vader is gebleven. Er wordt den heer Groverman verwezen naar de bepaling
van de koopakte ter zake en hem duidelijk gemaakt dat de afpaling wel juist is gedaan en de
limiet uitmaakt met het deel van het eigendom van den heer Groverman voorzien om de
doortrekking der Karei Van de Woestijnestraat mogelijk te maken."
De juridische documenten laten ons toe de verdere loop der gebeurtenissen te reconstrueren.

1
IK

i
1

1

—

g

O.

2

> ü 2

I I I I I

a

O.

8

z

.5 H

2O

vo vO »^ 00 c«

j

- z:

I

3. R E C O N S T R U C T I E van de G E B E U R T E N I S S E N
Op 29 mei 1946 ging de technische toezichter van de gemeente Gentbrugge over tot het
voorlopig afsluiten van de noordelijke kant van het park, waar geen natuurlijke grens bestond.
Hij plaatste daar een afsluiting met houten palen en draad.
In 1951 kwam de gemeente tot de ontdekking van de onjuistheid van deze begrenzing toen de
gemeentelijke stedebouwkundige dienst tot nauwkeurige metingen liet overgaan M.a.v. een
reeds door de gemeente principieel goedgekeurd verkavelingsplan betreffende het noordelijk
deel van het Braemkasteeldomein, dat eigendom was gebleven van de heer Groverman.
(Bedoeld wordt het stuk grond tussen de huidige Hippoliet Persoonsstraat, toen de Cyriel
Buyssestraat, en de huidige Lefèvere de ten Hovelaan.)
Op 25 augustus 1951 kwam er een akkoord tot stand tussen de gemeente en een mandataris
van de op 13 mei 1951 overleden Robert Groverman, waarbij zij besloten tot een minnelijke
afpaling te laten overgaan. Daartoe stelden zij 2 meetkundige schatters aan en beide partijen
verbonden zich ertoe de uitspraak van deze deskundigen te aanvaarden en te verzaken aan elk
recht van betwisting betreffende de vastgestelde scheidingslijn.
Op 12 november 1951 legden de 2 experten een verslag neer, waaruit bleek dat de oppervlakte
van de betwiste strook 23 a 27 ca bedroeg.
Op 29 november 1952 legden de 2 experten een ontwerp van proces-verbaal neer, waarin de
scheidingslijn wordt bepaald volgens de doortrekking van de noordelijke rooilijn van de Karei
van de Woestijnestraat.
De erfgenamen van Robert Groverman weigerden echter dit PV van afpaling te ondertekenen:
volgens hen zou de afsluiting van 1946 de werkelijke scheidingslijn uitmaken.
4. DE O P L O S S I N G !
Na een lange juridische procedure, waarvan de verschillende "veldslagen" ons te ver zouden
leiden, werd de zaak beslecht in een vonnis van de rechtbank van 1 ste aanleg te Gent van 31
januari 1955.
De rechtbank stelde dat de bestaande afsluiting (die van 1946) zeker niet kon gelden als
afpaling, vermits zij in generiei opzicht kon beschouwd worden als de verlenging van de
noordelijke rooilijn van de Karei Van de Woestijnestraat. Als afpaling moest integendeel
worden aangenomen de scheidingslijn die door de 2 meetkundige schatters werd beschreven en
voorgesteld.
De gemeente Gentbrugge werd aldus door de rechtbank in het gelijk gesteld; de scheidingslijn
werd nu definitief vastgelegd d.m.v. betonpalen.
Maar wat was er nu eigenlijk fout gelopen?
Andermaal geven de gerechtelijke stukken de oplossing. Hoger schreven we reeds dat in de
koopakte van 22 mei 1946 de noordelijke grens van het verkochte stuk grond was bepaald op
de doortrekking van de noordelijke rooilijn van de Karei Van de Woestijnestraat.

Een week later, op 22 mei 1946, ging de technische toezichter van de gemeente over tot het
voorlopig vastleggen van deze grens via een afsluiting met houten palen en draad.
Het is hier dat de fout ( en de latere juridische betwisting) is ontstaan: om een of andere reden
heeft deze toezichter de afsluiting geplaatst volgens een lijnrichting die de verlenging der
zuidelijke rooilijn van de toenmalige Karei Van de Woestijnestraat was.
Wat bleek nu? In de koopakte van 22 mei 1946 was op de 1ste pagina sprake van de
noordelijke rooilijn, terwijl even verder, op de 3de pagina, gewag wordt gemaakt van de
zuidelijke rooilijn. Vermoedelijk heeft een personeelslid van de gemeente zich op deze laatste
passage gebaseerd om de afsluiting op een plaats te zetten die de gemeente voor enkele meters
benadeelde (maar wel met verstrekkende gevolgen gezien de lengte van die afsluiting;
uiteindelijk werd Gentbrugge benadeeld voor 23 a 27 ca), en dit zonder de volledige koopakte
te lezen, anders was deze "fout'' onmiddellijk rechtgezet.
Uit dit verhaal blijkt dus dat een kleine vergissing in een koopakte (namelijk "zuidelijke''
rooilijn geschreven i.p.v. "noordelijke" rooilijn), gekoppeld aan een kleine onoplettendheid van
een gemeentebeambte (het niet volledig lezen van de akte) onbewust hebben geleid tot een
juridische procedureslag van bijna 10 jaar om de gemeente uiteindelijk te geven waar het recht
op had.
Nico DE SMET
Andere bronnen: MEIRESONNE, A. en BAILLIEUL., B. Gentse kastelen, 1990.
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BRAEMKASTEEL

G E N T B R U G G E TIJDENS DE E E R S T E W E R E L D O O R L O G
In ons tijdschrift nr. 106, verschenen in juni vorig jaar, schreven wij reeds over het
burgemeesterschap van de liberaal Maurice VERDONCK tussen 1909 en 1926. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1911 behaalde de kartellijst van "zijn" liberalen, samen met de
socialisten, een volledige overwinning: geen enkele katholieke kandidaat werd verkozen.
Wij schreven toen ook dat ten gevolge van de Eerste Wereldooriog dit "paars"
gemeentebestuur in flinctie bleef, en dit tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 1921.
Wij waren echter ook benieuwd naar de gebeurtenissen tijdens die Eerste Wereldooriog in het
Gentbrugge van Maurice Verdonck: hoe hebben de Gentbruggenaars de Duitse bezetting
ervaren? Wat gebeurde er allemaal tijdens die jaren?
In onze bibliotheek zijn er hier en daar enkele schaarse gegevens overgebleven uit die periode,
verspreid over een aantal algemene werken. Daarnaast zijn er ook een aantal authentieke
stukken overgebleven uit die periode, voornamelijk briefwisseling tussen burgemeester
Verdonck en de lokale Duitse overheid. Wij hebben geprobeerd een min of meer
samenhangend verhaal te maken van al deze gegevens; het resultaat vindt u hieronder.
1. B E L A N G R I J K S T E W A P E N F E I T E N .
Op 4 augustus 1914 trokken de Duitse troepen de Belgische grens bij Gemmenich over. De
Luikse forten vielen op

16 augustus

en de Naamse op 25 augustus.

Na enkele

schermutselingen had het Belgisch veldleger zich teruggetrokken achter de Antwerpse
vestinggordel. Toen de Duitsers eind september 1914 Antwerpen begonnen te belegeren en bij
Schoonaarde over de Schelde waren getrokken, trok het leger zich terug naar de laatste
Belgische verdedigingslijn, de IJzer.
Te Gentbrugge.had burgemeester Verdonck zich reeds op 15 augustus 1914 in een "Belangrijk
bericht" gericht tot zijn medeburgers, (zie blz. 8)
Op de Brusselsesteenweg was het ondertussen dag en nacht een gerij van voertuigen en een
komen en gaan van soldaten. Er werden nog een paar klassen meer onder de wapens geroepen,
tot en met de klas van 1898. Vrijwilligers meldden zich aan, de Burgerwacht patrouilleerde.
Franse zoeaven in Turkse klederdracht met wijde rode pofbroek passeerden op de
Brusselsesteenweg. Een Engelse colonne ruiterij kampeerde kort op het oefenplein aan het
Arsenaal. (Waar nu de Oefenpleinstraat is). Het waren in kaki gestoken ruiters met Arabische
paarden, kepies met een rood bovenvlak en beenwindsels i.p.v. lederen slobkousen.
Begin september 1914 nam de militaire drukte op de Brusselsesteenweg geweldig toe:
Belgische wielrijders en ruiterij kwamen en gingen in beide richtingen, Heusdenbrug en
Mellebrug werden opgeblazen.
Op 7 september 1914 werd er gevochten tussen Melle en Kwatrecht; de gewonden werden met
ambulancewagens richting Gent gevoerd. Gentbrugge bleef evenwel gespaard omdat de

GEMEENTE GENDBRUGGE.

COMMUNE DE GENDBRUGGE.

BELANGRIJK BERICHT.

Medeburgers !

AVIS

IMPORTANT

Concitoyens

Wij aanzien liet als onze plicht ten einde uw

Nous croyons de notre devoir, pour préserve]
.lieven en g^oedei^en te behouden, U te vos pei^sonnes et vos bîens^ de devob
moeten herinnereUj dat het oiicïei* i^eeil vous rappeler que sOUâ £IUCU11 pire*
V001*W0'llc£sel aan onze inwoners toege- texLö i l n'est permis à un habitant, ^J/^Zîia^re^

laten is, (uitgezonderd aan de in dienst zijnde et Gardes Civiques, en service exceptés) d(
ÀRlitairen
en Burgenvachteu)^
van op de tirtól* sur des troupes ennenaies ou des soldati
vijandige legers of op afgezonderde soldaten van
•üe troepen te

dlelen

sctiicteit

of zich

tegen

ze te m S â t i Ë i l l -

hen te

uiteu

op

isolés de ces troupes ; de les molester
ou de i i î î > l l î ( ester* contre elles de quelqu
façon que ce soit.

welke wijze het ook moge wezen.
Dit bevel overschrijdeu, is de bevolkiDg blootstelleu vau
wege die troepoü, aati mooi-cleiûj eu aau vi*eeselijke wi^SLak waarvan wij iu België reeds voorbeelden
geliad hebben.

Enfreindre cette règle est exposer la population à de
iiia.ssaci*es de la part de ces troupes tt à de
i-ei^résailles terribles^ dont nous avons eu déj
des exemples en Belgique.

\Vij gebieden U dus onze ouderrichtingeu te vj)lgeu;

Kous vous conjurons donc à suivre nos instructions ; i

ixw belang- eu de toeliomst der Gremeeiite

y va de votre intérêt et de l*aveuii* de notr
commu-iie.

hangen er vau af.
Indien afgézonderde soldaten of vijandelijke troepen
zich aanbieden, is het uw plicht t' huis te blijven, uwe
deuren en vensters te sluiten, opdat de vijand zich niet kunne
bedienen van bet voorwendsel vau een vuurschot uit uw huis

Si des soldats isolés ou des troupes ennemies s
présentent, votre devoir est de rester chez vous, de ferme
vos portes et fenêtres, afin que Tennemi ne puisse pa
cbercher prétexte d'un coup de feu parti de votre maison.

gelost.

aan te gedragen.

Cet ox'dre vous est donné dans le içeiil brii
d'épargner autant que possible à notre population dei
calamités graves, nous» votas oi-donnons le cai
échéant de vous y conformer strictement.

Iedere inwoner is verpUcbt aan de Gemeenteoverheid
allen overgang van vreemde troepen over bet grondgebied
der gemeente kenbaar te maken en hun bericht te geveu van
welkdanige buitengewone gevallen die ter zijner kennis zijn.

11 tst du devoir de tout habitant de signaler à l'autorité
com munale tout passage de troupe étrangère sur le territoire de la commune, et de lui faire part de tout fait anorma
qui serait k sa connaissance

Dit bevel is U gegeven met bet oenige doel,
onze bevolking zooveel mogelijk erge rampeu te besparen:
wij bevelen TJ dus in voorkomend geval cr U stipt

Gendbrugge, den 15 Augustus 1Ü14.

Gendbrugge, le 15 Août 1914.
De Burgemeester, — Le Bourgmestre,

Gentse burgemeester Emile Braun de oprukkende Duitse bevelhebber, generaal von Böhm,
was tegemoet gereden en van hem had bekomen dat de Duitsers Gent en haar randgemeenten
niet zouden innemen en hun troepen meer westwaarts zouden trekken, dit alles mits een
soliede aderiating in natura: aan de Duitsers moesten volgende goederen geleverd worden:
10.000 liter bier, 100 liter mineraalwater, 150.000 kg. haver, 100 fietsen, 10 motorfietsen, 25
binnenbanden voor auto's, 20 kg. watten, 10 rollen verband van 40 meter elk, 20 dozen
sublimaatpillen en 100.000 sigaren ! Bovendien moest de Burgerwacht haar wapens en munitie
neerleggen.
Begin oktober 1914 was er meer leven en beweging merkbaar op de Brusselsesteenweg: auto's
met Franse officieren reden richting Melle. Franse mariniers, met blauwe baretten en een rode
pompon, trokken in gesloten gelederen eveneens in de richting van Melle. Ze hadden
machinegeweren mee op wagens die door muilezels getrokken werden.
Enkele dagen later trokken diezelfde Fransen evenwel terug naar Gent; aan het Arsenaal
werden ze opgewacht door tramvoertuigen die ze verder brachten. Op 12 oktober 1914 namen
de Duitsers dan toch Gentbrugge in. Vele jonge mannen vluchtten, uit vrees voor opeising.
Gentbrugge onderging dus toch 4 jaar Duitse bezetting. Het krijgsgeweld ging aan de
bevolking evenwel voorbij, op 2 bijzondere gebeurtenissen na (allebei in 1916):
- in 1916 stortte een neergeschoten Duits vliegtuig brandend neer op de haag van boer
Janssens (het huidige café Boer Janssens bevindt zich momenteel, mét die haag, op de hoek
van de Jules Van Biesbroeckstraat en de Boer Janssensstraat);
- op 2 augustus 1916 vielen er bommen in de Gontrodestraat en aan de Hundelgemsesteenweg;
er waren 4 doden te betreuren, 2 vrouwen en 2 kinderen.
Eind oktober 1918 kwam het einde van de Duitse bezetting reeds in zicht: de Duitsers trokken
zich terug, echter niet nadat zij een flinke voorraad wijn hadden meegenomen uit de kelder van
de pastoor van de Sint-Eligiusparochie. Gedeelten van de Centrale Werkplaats van de
Belgische Spoorwegen (het Arsenaal), de Ringspoorweg en de nieuwe locomotiefstelplaats
van Merelbeke werden opgeblazen.
In 1918 waren er trouwens nog altijd bombardementen in de buurt van het Arsenaal, die hun
deel aan slachtoffers eisten. Dag en nacht kwamen geallieerde vliegtuigen over die door de
Duitsers van op de grond beschoten werden. Op de Keiberg stonden zoeklichten opgesteld die
's nachts de lucht aftastten met hun lichtbundels. Op meer dan 1 veld lagen afweerbatterijen en
op de boerderij bij het kasteel van Rattendale stond een kanon dat om het half uur 3 granaten
afvuurde over Gent.
Op 6 november 1918, enkele dagen voor de wapenstilstand, waren er nog beschietingen in de
Arsenaalwijk, met beschadigingen als gevolg van huizen in de Weidestraat, de Moriaanstraat;
de Vlinderstraat, de Ploegstraat en de Walstraat. Er waren verschillende gewonden en enkele
doden. Bij een bombardement stierven er alsnog 10 personen. Inmiddels hadden de Duitsers
over de Schelde bij Heusden een schipbrug gelegd, waar ruiterij en wagens over de stroom
trokken in de richting van Dendermonde, een onbetwistbare aftocht.

Op zaterdagmorgen 9 november 1918 verschenen affiches op de muren, waarbij aan alle
mannen van 18 tot 35 jaar bevolen werd om de volgende morgen om 8 uur te verzamelen op
het Kerkplein van Gentbrugge-Centrum. Omdat het nogal duidelijk was dat de Duitsers de
opgeroepen jonge mannen wilden meenemen, kwam echter niemand opdagen.
Vanaf 10 november 1918 begonnen de Duitsers met het systematisch vernielen van het
spoorwegnet en het opblazen van de bruggen. De houten brug over de Schelde te Heusden
werd

in

brand

gestoken,

terwijl

de

bruggen

aan

Merelbeke-station

en

op

de

Hundelgemsesteenweg werden opgeblazen. Alle sporen van Sint-Pietersstation tot voorbij
Melle werden met brisant stoffen onbruikbaar gemaakt.
Op zondag 10 november 1918 was het op de Brusselsesteenweg ook geweldig druk richting
Brussel: de Duitsers trokken terug. Ten slotte vertrokken in de nacht van 10 op 11 november
1918 de laatste Duitsers uit Gentbrugge.
In 'TDe Volksstem", een socialistisch blad, verscheen op 9 april 1922 een lijst met de
Gentbrugse oorlogsslachtoffers: 139 gemeentenaren hadden de Grote Ooriog niet overieefd.
Hun namen zouden later gebeiteld worden in het monument aan de Meersemdries, dat daar nu
nog staat.(zie blz. 11)

2. M A A T R E G E L E N V A N D E D U I T S E B E Z E T T E R
Gentbrugge lag in wat de Duitsers "Etappegebiet" noemden, het gebied achter het front, wat
de bewegingsvrijheid enorm beperkte: fietsen was verboden en de treinen waren alleen voor
het Duitse leger bestemd. Te voet mocht men zich niet buiten het arrondissement begeven,
brieven schrijven mocht ook niet. Voor een kleine verplaatsing die gemotiveerd zou kunnen
zijn, moest men in Gent een vrijgeleide halen, een "Zeugnis", en het was een hele toer om er
een los te krijgen. Wie buiten de voorgeschreven zone gesnapt werd, kreeg 5 dagen
gevangenis.
Bovendien moesten vanaf medio 1916 alle mannen van 18 tot 35 jaar zich maandelijks
aanbieden aan het 'TVleldeamt" te Gent. Wie 1 dag te laat kwam, kreeg 1 week gevangenis en
indien men niet kwam, werd de familie lastig gevallen.
Daarbij kwam nog dat arbeiders werden opgeëist voor tewerkstelling in België of in Duitsland.
Ook jonge mannen werden opgeëist.
Niet alleen inzake personen, maar ook inzake goederen kondigde de Duitse bezetter heel wat
maatregelen af De Duitsers eisten vee en paarden op; het vee werd geslacht en het vlees werd
doorverkocht aan sluikslachters. De boeren verborgen dan ook hun dieren bij kasteelheren met
stallingen. Wol en wijn werden uit de huizen gehaald, bomen werden geveld door
geniesoldaten, om uit het hout geweerkolven te maken. Er mochten geen duiven meer
gehouden worden; daar stonden strenge gevangenisstraffen op. De boeren moesten al hun
melk afgeven, terwijl alle kamen verzegeld werden. In ruil hiervoor kon burgemeester
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72. Rousseaux Emiel, Priesterstr. 49. — 73.
Rumcs Prosper, Sasstr. 13. — 74. Saelens
Hieronder vindt men dc lijst van dc slachtFrans, Gontrodestr. 2C3. — 75. — Schepen*:
offers van den oorlog- op onze gemeente.
Cyriel, xMellestr. 106. — 7G. Schollaert Pieter".
Mon zinf hieraan welke verschrikkelijke geVan
Dyckstr. 10. — 77. Seghers Jan. Dwarsvolgen den oorlog heeft sd"^ad.
str. 40. — 78. Semey Maurice, St. Genoi»-str.
Al deze- namen worden g-ebeiteld in het
160. —79. Snellaert Pieter, Pontstr. 49. — 80.
nieuw op te richten Monument.
Swerts
Jules, Korte Veldstr. 5.' — 81. Van
Wie bemerkingen of aanvullingen te doen
Acrschot Victor, Kapellestr. 120. — 82. Van
heeft op deze lijst w'ordt vriendelijk en drinAudenhove Julien, Gontrodestr. 269. — 83.
gend verzocht zulks te doen op' het Gcmeenlenhuis, Bureel van den Burgerlijken stand. / Van Audenhove Arthur, fîontrodestr. 269. —
84. Van den Abeele Omer. Bruselsche SttDnNa acht dagen kan er van de verandering
weg- 399. — 85. Van den Berghe Jules, Priesof bijvoeg-ingen voor het Monument geënt reterstr. 38. — 86. Van den Bossche Constant,
koning: meer gehouden worden.
St. Genoisstr. 15. — 87, Van den Bossche OsGESNEUVELDE SOLDATEN
car, Achterdries 17. — 83. Van den Hove
1. Annocquc Edmond, Weidestraat, 15.- —
MauriG-e, Vredestr. 8 3 . - 89. Van de Putte
2. Antoine Jules, Gcstichtstraat, 39. — 3.
Edmond, Klokstr. 4. — 90. Van de Putte
Apcr.s TheophicI, Gestichtstr. G7. — 4. Art JoEduard, Klokstr. 100. — 91. Van der Straeten
seph,' Ploegstr. 33. — 5. Baeté Maurice, Rijke
AHons, Gontrodestr. 228. — 92. Van GansbeKlacrenstr. Al. — G. Baetens Achiel, KerKstr,
ke, August, Veldstr. 62. — 93. Van Hecke
C. — 7. Bauwens Albert, Hofstr. IG. — 8. BoLeon, Gontrodestr. 199. — 94. Van Helleputte
nami Camiel, Brusselsche Steenweg 231. —
Victor, Bassijnstf. 6. — 95. Van Holle Geor9. Bondeel Karei, Snoekstr. J7. — 10. Bonges, Voordries 23. — 96. Van Keymeulen Guheure August, Gontrodestr. 141. — 11. Bové
staaf, Heidcstr. 68. — 97. Van Laere Cesar,
Edgard, I/eon Tertzweillaan 37. — 12.- Bral
Heidcstr. 72. — 98. Van ' Lerberghe Albert,
Prorper, Eendrachlstr. 8. — 13. Broeckaert
•Brusselsche Steenweg Ù.\ — 99. Van ReysGuslaaf. Gontrodestr. 329. — 14. Bultiauw
schoot Hubert, Oude Brusselsche weg 58. —
Florimond, Priesterstr. 57. — 15. Claus Adolf,
100. Van Ruyskensvelde A.ugüst, MeirelbekeSt. Eligiusstr. 2G. — 16. Cocquyt Guslaaf,
str. 4. — 101. Vereecken Florin. Hofstr. 7. —
Ka£te?l?lr. 5. — 17. Colman Karei, Van Oost102. Verplancke Louis, Heidestr. 50. — 103.
.«•tr. 53. —
Collc Gustaaf, Ascnaalstr. 18. —
Verschraegen Georges, Gontrodestr. 399. —
10. Dc Hroc René. Kerkstr. 118. — 20. Dc
104. — Verlongen Armand, Kerkstr. 177. —
Bniykor Hubert, Fred. Burveni«;h.«lr. 1. — 2 1 .
105. Vervust Albert, Kerkstr. 52. — 106. VlaeDe. Cloirq Gcorpofi, Boschstr. 18. — 22. J)c
rrünck Emiel, Gestichtstr. 8. — 107. VlaeCüoni;in Oa-ur, Mcirclbekcslr. 55. — 23. De
minck Leo, Vlinderstr. 6. — 108. Wessaert
Crc^moi Georges, Brusselsche Slv.-. 9. — 2-i.
Maurice, Korte Beekstr. 15. — 109. Wissock
Dc CuypiT Prospsr, Mellestr. 57. — 25. DeEmiel, Gestichtstr. 47. — 110. Wuyts Louis,
larui'lle Gustaaf, Gontrodestr, 131. — 20. DeKoutcrstr. 20.
lariii'llo Edmond. Gontrodestr. 13). — 27.
DOODGEMARTELDE '
WEGGEVOERDEN
Dc'lporlo Alfons,' Moriaenstr. 13. — 28. De
111. Goole Benjamin, Gontrodestr. 8.— 112.
Mc.vtM- Adolf, Korlcstr. 47 (vcrdlocnrn). — 29.
De Groote Gustaaf, Arsenaalstr.*33. — 113. De
Do MoyiT Moiiorê, Zwart Heirestr. 81. —30.
Waegenaere Florimond, St. Genoisstr. 81. —
Dc MiycMo René, Ktipelleslr. G2. — 31. Deil4. — Godefroid Urbain, Veldstr. 7. — 115.
mul lior Aohiel, St. Gcnoirstr. 157. — 32. De• Eallevoet Louis, Brussel§:he Steenweg 222.
nevo Al'jxandor, Van Ooslstr. 4G. — 33. D<2
— 116. Messiaen Edmondf Gontrodestr. 10. —
Nove .losoph, St. Er-giusstr. 32. — 34. De Pcsin. — SouUi- Isidoor, Korte Beekstr. 21. — •
118. — Van de Casteele Héctor, Moriaenstr. 5. \
— 119. Van den Hove Tlieophiel, Kapellestr.'
ö a — 120. — Van der Zwalm Louis, Heidec os Ar
str. 3a. — 121. — Van do Vyver Henri, GonIhur, Zavel huizen
30. Dc Vos Prosper,
trodestr. 14. — 122. Van Hecke Achiel, Gon-Onjrerij.-ti 44. — 40. Dc Vyldtr René. Mager£ïr. 7. — 41. Do Waegon'aere Gustnaf, Sasslr.
trodestr. 371. .
* f
IK. — 4L>. Do Weirdt Octaaf, Van Dyckstr. 11
GEFUSILJEL'RDEN
— 43. Do \yilde Emiel, Posthoornstr 40. —
123. — Kepj>€ns Louis, Gontrodestr. 201. —
44. De Wilfle Medard, Kapsllestr. 95. — 45.
m. Thuyn August, Veldstr. 19. — 125. VanDhondl Edmond, Gontrodestr, 289. — «46.
borm Arthur, Vredestr. !(•. — 126. Van QuiEockhuid Kruns. Van Oostitr. 31. — 47. Elias
ckelborné Pieter, Ferd. Ilurvenickstr. 22. —
Maurici-. Brusselscjie Steenweg 2G1. — 48,
iZl. Van Renterghem Georges, Veldstr. 13.
Goonii
minne .-Mfons, Edmond Blockstr. 3. —49.
TER DOOD GEBIUCHTEN
Gnvai^rt.^ Maurice. SI. Eligiusstr. 11. — 5 0 .
128. Kiekenpoos. Adolf, • Hundelgemschestw ,
Haonljon.< Raphaël , Beckf.lr. 15. — 51. Ha]83. — 129. Logiest Jan, Kj:rkstraat 218.
j
lacrl Caniicl, Vogolhoekstr. 45. — 52. Halvoet
Leo pol (I. Veldstr. 7G. — 53. Hell:buyck JoGEDOOD BIJ BOMMENAANVALLEN
.«oph. Klok.<lr. 82. — 54. Heinderickx Jan.
130. Braeckeveldt Virpnie, Gontrodestr.
Vlindvr.Mr. 10. — 55. Herman Michel, Snoek135. — 131. Broché Honoré, Veldstr. 25. —
?tr. 02. — 50. Ho5te Georges, Snookftr. 20.—
132. De Geyter René, Veldstr. 6. — 133. Dob57. Janssens Julien, Dwarsstr. 55. —'58. Kabeiaere Maurice, Moriaenstr. 50. — 134. Fousier Jules, St. Genoisstr. 170. ~ 59. Lamarge
cquaert Maurice, Gontrodestr. 335. — 135.
Oscaj, Weidestr. 2. — G'). Landrie Armand,
Lippens Eugénie, Gontrodestr. 399. — 136.
Walstr. 134. — Cl. Leg^^n Raymond, Rijke
Macs Joseph. Hundelg. SUenweg- 103. — 137.
Klarenstr. 26. — 62. Levls Louis, Van HoulPots Adolf. Weidestr. 39. — 138. Van Struytestr. 7. — G3. Lippens Ma irice, Vlinderstr. 4.
vendaele Rosalie, Weidestr. 35. — 139. Ver— 64. Methdagh Amand. Veldstr. 4. — 65.
eecken Jan. Weidestr. 41.
Moerman Lièvin, Ecndr/ichtstr. 10 (verdwenen). — 66. Neyt Leon, Korte Veldstr. 9 /'verDe Volksstem,
09-0^-1922,
dwenen). — 67. Nimmegeers Gustaaf, Gontrodestr. 113.
68. Pinot Martin, Gestichts t j . 35. — CO. Pladet Prosper, Leon Tertzweillaan 53. —70. Roan Maurice, Achterdries, 20.

Verdonck aan "de Melkleveraars" melden dat zij recht hadden op een bepaalde hoeveelheid
melkboter, afhankelijk van de hoeveelheid binnengebrachte melk.

Gendbrufçge, 10 A p r i l

1917.

De Burgemeester, op berel der Duitsche Orerheid, brengt rolgend
bericht der Stappen- Kommandantuur , ter kennis-i^ii#*delbelanghebbendcn:
^ De Burgemeester moet a l de MeIklere raars rerwittigen dat iedere
••landbouwer die : d a g e l i j k c 40 l i t e r s r o l l e onrerralschte melk z a l a f l e ••teren w e k e l i j k s I kgr. melkboter z a l ontrangen.
••Wie 50 1. a f l e r e r t ontrangt wekelijks I l / 2 Kgr, boter.
«Y/ie 60 1.
id.
id.
id.
2
kgr.
id.
••Wie 70 1.
id.
id.
id.
3
kgr.
id.
/ g / Der Ktappen K^mmandant.
Dc Burgemeester,
M. VERDONCK.

Naar het einde van de oorlog toe werd ook voor de Duitsers de voedselsituatie zeer precair.
Naar verluidt was er toen aan Boer Janssens een eenheid Duitsers gelegerd die, half
uitgehongerd, bij gebrek aan bevoorrading, alles stal wat ze te pakken kon krijgen. Dit ging
zelfs zo ver dat deze Duitsers handgranaten in de Schelde gooiden, waardoor ze de bedwelmde
vissen zo maar uit het water konden scheppen.
Een specifiek probleem was de inkwartiering van de Duitse soldaten. Omdat het Duitse leger
de King van Sint-Eligius (in de huidige Jules de Saint-Genoisstraat) veelvuldig tijdelijk bezette,
werden alle feesten, die daar vroeger gevierd werden, afgeschaft. In 1918 eiste de Duitse
bezetter ook de kleuterschool van Sint-Eligius op; de 12 kleuters zochten dan maar hun
toevlucht in een danszaal in diezelfde Jules de Saint-Genoisstraat, in een gebouw van de firma
'T)e Porre" (waarover straks meer) en vervolgens in een herberg. De katoenwerverij 'T)e
Porre" (eveneens in de Saint-Genoisstraat) en de in de nabijheid gelegen jongensschool
dienden eveneens voor de inkwartiering van Duitse soldaten. In de fabriek werden ook zo'n
200 zieke paarden ondergebracht. Na de ooriog diende de zaakvoerder van de fabriek een eis
tot schadevergoeding in van meer dan 4 miljoen fi-ank. Hierbij wees hij in het bijzonder op de
schade die de fabriek had geleden bij de ontploffing die de Duitsers op 3 november 1918
hadden veroorzaakt in de nabijheid van het station van Merelbeke.
Uit een document van 1 juli 1916 blijkt trouwens dat geen enkel gebouw gespaard werd van
inkwartiering: uit het betrokken document, dat hieronder opgenomen wordt, blijkt dat de
eigendom van de heer De Sloover van de Bosstraat nr. 14 voor inkwartiering is toegewezen
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aan 8 Duitse officieren. De betrokken eigendom is niets anders dan "Schloss Koningsdonk",
het huidige Kasteel Coninxdonck". (zie blz. 14)

3. P O L I T I E K L E V E N
Hoger schreven we reeds dat het "paars" gemeentebestuur van Maurice Verdonck in functie
bleef tijdens de oorlog. Op 5 augustus 1914, de dag na de Duitse inval in België, werd de
gemeenteraad om 10 uur samengeroepen voor de bespreking van de toestand.
Er werd besloten om:
- een comité samen te stellen om tegemoet te komen in de hulp aan de bevolking;
- de uitgaven van de feestelijkheden op te schorten en het aldus uitgespaarde geld te
gebruiken voor hulp aan noodlijdenden;
- een lening op korte termijn aan te gaan om de oorlogsschulden te vereffenen.
De gemeenteraad zou trouwens tijdens de hele duur van de oorlog voor financiële
moeilijkheden staan. Voortdurend moesten leningen worden aangegaan om de uitgaven te
dekken die de opeisingen door de Duitsers en de steun aan de behoeftigen voor gevolg hadden.
Op

de

gemeenteraad

van

31

mei

1916

werd

besloten

de

talrijke

"hulp-

en

onderstandscomiteiten" onder te brengen in het "Gemeentelijk - Centraal - Comiteit van Hulp
en Onderstand". De bedoeling was niet de afzonderiijke comités op te slorpen of te vervangen,
maar hun werking te coördineren en te controleren.
De gemeenteraad besloot ook aan de Provinciale Bevoorradingscommissie te vragen om bij de
bevoegde overheid

aan

te dringen een

verordening

uit te vaardigen,

waardoor

de

landbouwproducten op het land aangeslagen zouden worden, met streng verbod voor de
landbouwers iets naar hun eigen bergplaats te vervoeren. De landbouwproducten zouden
onmiddellijk van het land naar de gemeentelijke en stedelijke
gevoerd

worden. Bovendien zou het rooien en oogsten

bevoorradingsmagazijnen

slechts mogen gebeuren in

tegenwoordigheid van controleurs, bedienden van de provinciale, stedelijke en gemeentelijke
bevoorradingscommissies.
Met het oog op de hygiëne werd in 1917 beslist een gemeentelijke wasserij in te richten in de
Tweekapellestraat (toen nog de Kapellestraat). In 1918 volgde een gelijkaardige beslissing
voor de Arsenaalwijk.

4. E C O N O M I S C H E A C T I V I T E I T
De Eerste Wereldoorlog betekende onmiskenbaar een enorme ramp voor de tuinbouwcultuur,
maar ook de industriële activiteit kreeg tijdens de ooriogsjaren rake klappen: terwijl in de
meeste grote fabrieken de bedrijvigheid nagenoeg stil lag, werkten de kleinere bedrijven in de
mate van het mogelijke voort. Omdat het onderhoud van de spoorwegwagons zeer belangrijk
was voor de mobiliteit van de Duitse troepen en de bevoorrading van de Duitse eenheden aan
het front, was de Centrale Werkplaats van de Belgische Spoorwegen (het Arsenaa!) de 1ste
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onderneming waarvan de bezetter eiste dat ze zou doorwerken. Om de arbeiders daartoe te
bewegen, deden de Duitsers een beroep op de Gentse socialistische voorman Edward Anseele.
Na 2 jaar bezetting eiste de Duitse overheid dat ook in de Puntfabriek de bedrijvigheid zou
hernomen worden. De Puntfabriek werd bij die gelegenheid

omgevormd in '"Militare

Drahtfabrik"

De Duitsers stellen er Franse en Russische krijgsgevangenen

tewerk

Ook de trams bleven rijden, maar zij moesten wel de wensen van de Duitse bezetter in acht
nemen, onder meer in verband met het gebruik van de trams door Duitse soldaten en in
verband met het uur van de laatste trams 's avonds.

5. MAATSCHAPPELIJK L E V E N
Gentbrugge had als dusdanig niet zo erg veel te lijden van de oorlog. De grote problemen
waren de werkloosheid (door de beperkte economische

activiteit was er bijna geen

werkgelegenheid), de hulp aan de vluchtelingen en vooral de honger.
Dat

ook Gentbrugge werd overspoeld met vluchtelingen, moge blijken uit volgend

vluchtschrift (zie blz. 16)
Op initiatief van de plaatselijke dokters was er begin augustus 1914 een afdeling van het Rode
Kruis opgericht. Er werd voorzien in de opvang van 300 tot 400 gewonden.
De honger bleef evenwel het grootste probleem: reeds in 1914 werd er gehamsterd, men
betaalde toenal 50 frank voor een zak graan.
Op 2 maart 1915 erd een afdeling gesticht van het Groen Kruis van België, met Ridder Le
Fèvere de ten Hove als voorzitter. Op 8 maart 1915 werd een spijshuis voor behoeftigen
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geopend, waar eetmalen konden worden besteld. Bovendien werd er kosteloos brood
geschonken aan de inwoners die hier hun eten bekwamen.
Nog in maart 1915 riep het gemeentebestuur een afdeling in het leven van het 'Werk van den
Akker", met opnieuw Ridder Le Lèvere de ten Hove als voorzitter. Een aantal eigenaars in de
gemeente stonden kosteloos een aantal gronden af, met een totale oppervlakte van 1,2 ha. Via
plakbrieven werd de bevolking op de hoogte gebracht van het feit dat er gronden ter
beshcikking waren voor het planten van aardappelen. Om dieven op afstand te houden moest
een nachtwacht georganiseerd worden, die in ploegen van 4 man, om beurt, 1 maand het
aardappelveld bewaakte.
In 1916 stelden een aantal lokale notabelen en de gemeente zelf een aantal gronden ter
beschikking, waarop werkmanswoningen gebouwd konden worden. In totaal werd aan zo'n
200 gezinnen, samen ongeveer 1000 personen, grond verschaft.
Vanaf 1916 werd er bovendien ook nog een beperkte voedselvoorziening georganiseerd door
de Amerikaanse "Commission for Relief in Belgium". Deze commissie zond, met geodvinden
van de Duitse bezetter, ladingen voedsel via de haven van Rotterdam naar bezet België. Voor
de distributie zorgden lokale comités; zo werden maandelijks maïsvlokken, gort, suiker en spek
uitgedeeld.
Niet alleen de honger speelde de bevolking parten: naast de strenge winter van 1917, die vele
doden maakte, was er ook nog de Spaanse griep, een tamelijk mysterieuze epidemie die vanuit
Spanje heel Europa overrompelde en vooral onder de jongeren slachtoffers maakte. Haar
hoogtepunt viel nagenoeg samen met het slotoflfensief van de Geallieerden in de herfst van
1918.

6. DE KRIJGSGEVANGENEN
Ten slotte nog een woordje over de krijgsgevangenen.
In 1915 werd te Gent een "Comiteit" gesticht, met als doel Belgische krijgsgevangenen in
Duitsland hulp te verlenen. De benaming van dit comiteit was trouwens "Hulp aan
Krijgsgevangenen". In Gentbrugge had dit comiteit 2 bijkantoren, die beiden hulppakketten
verzonden, bestaande uit giften (kleren, etenswaren, ....). Het ene bijkantoor stond onder
leiding van Robert Rinskopf, die in 1926 Maurice Verdonck zou opvolgen als burgemeester.
Het andere bijkantoor was ondergebracht in lokaal "De Vriendekring" in de toenmalige
Snoekstraat (de huidige Sint-Simonstraat), met J. Cardon de Lichtbuer als erevoorzitter en de
onderpastoor als penningmeester.
Ten slotte weze ook nog vermeld dat Franse en Russische krijgsgevangenen in de Puntfabriek
(Militare Drahtfabrik) prikkeldraad moesten vervaardigen onder Duitse leiding. Blijkbaar liep
dit voor de Duitse bezetter niet van een leien dakje, zoals mag blijken uit onderstaande
waarschuwingsbrief van de "Etappen-Kommandant" aan de gemeente Gentbrugge.
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l i c h c i n e Menge l^ene^ohen (Krr-achRene und K i n d e r ) a n , a u f der StrassQ^i
vor

a en Haustueren und i n don F e n s t e r n ,

wohoi s i c h v i e l e

Leute i n

Sympathie^aindrehunpen frefronuoher den R u s s e n e r v i n g e n , wie K u s s haonde, HaendeTclatschen, Winlcen u s w . R i n i g e F r a u e n ha'bejn sogar den
P u s s e n Tabak, T a b a k p f e i f e n , \7aoscho usv/.
Der
und

zugesteckt.

Gemeindo v/ird h i e r m i t bokanntgegeben,

dass s i e f u e r Ruhe

Ordnung a u f ihrem G e b i e t v e r a n t w o r t l i c h i s t und d a s s

7iederholixng d i e s c s

jede

odor a e h n l i c h e n ITnfugs f u e r d i e S c h u l d i g e n s o -

wohl a l s a u c h f i i e r d i e Oomoindevorstoher ( B u e r g e r m o i s t e r , S c h o e f f e n
wenden•

3:söi>]üooo
usw.)

und dio ganze Gorneinde d i e e r n s t e s t e n F o l g e n nach s i c h z i e h e n

wird.
Andere S t a e d t e s i n d w e g e n j g l e i c h e n Vergehens b e r e i t s schwer g e s t r a f t V/orden.
Der

Etapx^^on-Koramandant.

De Duitse bevelhebber beklaagt zich over het feit dat bij het betreden van de straat (bedoeld
wordt: de huidige Kerkstraat) door de Russen zich dagelijks een massa mensen (volwassen en
kinderen) verzamelen op straat, aan de huisdeuren en voor de vensters. Hierbij laten velen van
hen hun sympathie blijken t.o.v, die Russische krijgsgevangenen, zoals kushandjes, handgeklap,
wuiven, .... Enkele vrouwen zouden die Russen zelfs tabak, pijpen en ondergoed hebben
toegestopt!
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De Duitse bevelhebber dringt er daarom bij de gemeente op aan dat de gemeentelijke overheid
zou bekendmaken dat ze verantwoordelijk is voor rust en orde op haar grondgebied, dat elke
herhaling van dit o f soortgelijk ongepast gedrag voor de schuldigen alsook voor de
verantwoordelijken van de gemeente (burgemeester, schepenen, ...) en de hele gemeente zeer
ernstige gevolgen zal hebben. Andere steden zijn wegens soortgelijke overtredingen al zwaar
bestraft

aldus nog de dreigende Duitse bevelhebber.

Na de Russische Revolutie van 1917 en de Vrede van Brest-Litosk in het voorjaar van 1918
stuurde de Duitse bezetter de Russische krijgsgevangenen echter naar huis en werden een
aantal van de vroegere arbeiders opgeëist. Zij zouden er blijven tot Gentbrugge bevrijd werd.
Nico DE SMET
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graad van licentiaat in de geschiedenis, U.G., Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, Academiejaar
1984-1985.
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De A D E L in het KANTON O O S T E R Z E L E in de 19de Eeuw
de F A M I L I E VERGAUWEN.
Oorspronkelijk werd de naam als van der Gouwen en Vergouwen geschreven. De familie is
afkomstig uit het Land van Waas.
Dit artikel zal in het bijzonder betrekking hebben op de heer François (ook Frans genoemd)
Joseph Vergauwen, zoon van Jean Baptiste Vergauwen en Marie Thérèse de Baets.
Hij werd geboren te Gent op 10 februari 1801, huwde te Namen op 19 mei 1834 met Marie Adèle
Manderbach met wie hij vijf kinderen groot bracht en overieed te Scheldewindeke op 12 juli 1881.
Omwille van zijn verdiensten werd hem de titel van adeldom toegekend op 27 november 1871.
Deze eer kwam ook zijn broer, Jean Joseph, toe. Hun kenspreuk luidde: 'Tro fide et patria".
We kunnen François Vergauwen op drie terreinen plaatsen:
1.

het politieke;

2.

het uitgeverij schap;

3.

het bibliofiele;
1.

ZIJN P O L I T I E K L E V E N .

Het stond vast dat Frans Vergauwen tegen het
Hollands bewind gekant was. Ook na 1830 bleef hij
strijden tegen de Hollandse oppositie.
Zijn eerste officiële politieke functie betrad hij in
1831 toen hij gekozen werd tot üd van de
''Commission de Sfirelé Publique'' en nam daar de
publieke zaken ter hand. Daarop volgend werd hij
verkozen als kameriid

(1379 stemmen) bij de

eerste wetgevende verkiezingen voor Kamer en
Senaat en bleef dit tot 12 juni 1839.
In 1836 stelde Frans Vergauwen zich kandidaat
voor de gemeenteraad op de lijst van de clericalen,
maar vermits de overwinning bestemd was voor de
liberalen-orangisten, werd hij niet verkozen.
Vervolgens was hij in 1843 betrokken bij de
stichting van de eerste kiesvereniging te Gent die
tot doel had "Van tot eene goede
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samenstelling

va?i de vertegeijwoordigers

iu de kamers, in den provincialen en gemeenteraad te komen, met er

namen te zenden die onafhœikelijk, bekwaam en geheel bevrijd om de regten en de algemene
belangen vœi het land, van de provincie en van de gemeente te verdedigen", wat voor die tijd
toch een progressief voornemen was. In datzelfde jaar stelde hij, zich kandidaat voor de senaat
op een liberale lijst, maar werd pas verkozen in 1845 als katholiek senator van het arrondissement
Gent.
Van 27juni 1848 tot 4 september 1851 was hij opvolgend secretaris voor de senaat. Hij kwam
opnieuw te voorschijn in de senaat op 13juni 1854 tot 14juni
1878 als vertegenwoordiger voor het

arrondissement

Kortrijk.
Ondertussen oefende hij de functie uit van burgemeester te
Scheldewindeke, later opgevolgd door zijn zoon Emest.
Uit wat we gelezen hebben, kunnen we moeilijk afleiden dat
Frans Vergauwen een fanatiek katholiek o f liberaal was. In
ieder geval was hij niet conservatief, maar was hij eerder een
progressieve strever rekening houdend met zijn stand.
2.

ZIJN U I T G E V E R I J .

Samen met zijn broer Jean Vergauwen heeft Frans
Vergauwen op 1 oktober 1833 de kranten ''Journal des
Flandres''

en '^De Vaderlander''

overgenomen.

Het

waren

van J.B. de Neve

katholieke

bladen,

maar

bovengenoemde uitgevers durfden vooruitstrevende en
democratische standpunten innemen, wat niet altijd in goede
aarde viel van de conservatieve vleugel van de katholieke
partij.
AMCUM

t>l

Li

ANCttH

''Journal des Flcnidres" was de voortzetting van ''Le
catholique des Pays Bas" en het laatste nummer verscheen
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BOURCEMESTRE DE SCHELDEWINOEKE
;i!'.r.ïr « lïr^rt i : I t j f r M éfc»n U Ia en.i it ftr.
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op 20 maart 1852.
"De Vaderlander" verscheen voor het eerst op 19 oktober 1829 en was de Nederlandse versie van
"Le catholique des Pays Bas", Deze krant bleef in hun bezit tot in 1852.
Naast politicus en uitgever van bovenvemoemde kranten was hij ook geïnteresseerd in de
nijverheid. Dat valt af te leiden uit zijn lidmaatschap van de Middencomiteit der Nijverheid in Gent
in 1846 en van het Nijverheidscomité te Gent in 1852.
3.

ZIJN B E Z I T T I N G E N .

Naast eigenaar en uitgever te zijn van de reeds vernoemde kranten, bezat hij in 1841 ook gronden
te Gent, Scheldewindeke, Heestert en Kerchove.
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In juli 1846 kocht Frans Vergauwen het kasteel te Scheldewindeke (ook het Blauw kasteel
genoemd) van de erfgenamen van de markies van Rode, de heer Rodriguez d'Evora y Vega voor
320.000 BEF. Het domein was 175 ha groot. Hij liet er een aantal verbouwingen aanbrengen in
1852. Voordien woonde hij in Gent.
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Een ander belangrijk bezit was zijn waardevolle boekenverzameling, die na zijn dood, om welke
reden ook, niet in zijn geheel verkocht werd aan een Belgische bibliotheek, maar verspreid werd
in bibliotheken te Berlijn, Londen en La Haye.
Het ging hem niet alleen om het bezit ervan of om zijn hobby, maar ook stelde hij zijn bibliotheek,
dat als één van de meest opmerkelijke van België werd beschouwd, open voor zowel Belgische
als buitenlandse vorsers. Zelfs in overeenkomst met de bibliotheek van de Gentse Universiteit
stelde hij zijn boeken ter beschikking van de studenten.
Hij was trouwens vanaf 1846 tot aan zijn dood voorzitter van de ''Maatschappij der Vlaamsche
bibliophileu te Geuf. Het doel van de vereniging bestond in "het uitgeven in de vlaamsche taal
van letter- of geschiedkundige ongedrukte stukken en oorkonden en het herdrukken van
belangrijke en zeldzaam geworden boekwerken".
Om een idee te hebben van de inhoud van zijn bibliotheek verwijzen we naar de cataloog die werd
opgemaakt bij de verkoop in 1884:
Deel I (1325 nummers) met de volgende onderwerpen: theologie, rechtspraak, wetenschappen,
schone kunsten en letterkunde.
Deel I I (1376 nummers) heeft vooral betrekking op historische werken en omvat de volgende
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onderwerpen: aardrijkskunde, reizen, kerkgeschiedenis, heiligenlevens, oude geschiedenis,
geschiedenis van: de Nederlanden - België - Brabant - Vlaanderen - Luik - Henegouwen Frankrijk - diverse landen, genealogieën, numismatiek, biografie, literatuurgeschiedenis.
Zoals we weieens meer aantreffen kregen de vrouwen in de schaduw van hun vooraanstaande man
eveneens een rol toebedeeld, namelijk die van de liefdadigheid.
Ook mevrouw Vergauwen was lid van twee Gentse liefdadigheidsinstellingen: het Genootschap
van de vrouwen der Maatschappelijke liefde die pas bevallen moeders verzorgde en aan hen geld,
kledij en andere toebedeelde en het Genootschap ter verzorging der arme zieken, waarvan ze
vanaf 1860 voorzitster was.
Rose VINDEVOGEL.
Bron: V A N D A M M E Patrick,
De adel in het kanton Oosterzele in de 19e eeuw. Mentaliteitstrekken van de adellijke families.
Licentiaatsverhandeling.
RUG, faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, Academiejaar 1978-1979.

UW HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP

ZOEKT MEDEWERKERS
KANDIDATEN NEMEN CONTACT MET SECRETARIS
09/329.43.83
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B A L E G E M TIJDENS DE E E R S T E W E R E L D O O R L O G
Het dagboek der gebeurtenissen of Baeleghemsche Kronyken binst de
wereldoorlog 1914-1918
Het dagboek werd bijgehouden door de onderpastoor van Balegem E.H.Theofiel Anciau, het
verhaalt van dag tot dag de gebeurtenissen in het dorp. Een uniek document van hoe het
thuisfront de oorlog meemaakt.
Theofiel Anciau werd geboren te Overboelare op 27.06.1870 en overleed te Neigem op
4.12.1959.
Op 30.5.1896 werd hij priester gewijd.
Werd achtereenvolgens onderpastoor te Elsegem op 27.6.1896, op 6.6.1903 te Karemont en op
12.5.1909 te Balegem.
Op 22.1.1920 werd hij als pastoor te Neigem aangesteld.
Inleiding
Sedert 1839 was ons land door de mogendheden als een neutraal en onzijdig land erkend.
Het werd in een eerste wereldconflict verwikkeld door de Duitse invasie op 4.8.1914
De lont in het kruitvat
Na de 2e Balkanoorlog was de politieke situatie er niet beter op geworden.
Elke machtsgroep koesterde de hoop dat een gewapend conflict op grote schaal zou uitblijven.
De meeste Europese landen hadden eigen grote binnenlandse moeilijkheden. Het Europa van toen
ontbrak het aan grote leiders.
Duitsland
Uit verschillende deelstaten werd een natie opgebouwd, die zich tot een puur militaristisch
koninkrijk ontwikkeld had en dit onder zeer sterke Pruisische opvattingen. De gewone bevolking
was straatarm. De industriebaronnen verdiende schatten met de ooriogsindustrie.
Frankrijk
De 3e Franse Republiek bestond nog, maar kreeg reeds belangrijke klappen. De grote katholieke
bevolking werd door de republikeinse minderheid achteruitgesteld. Ook de Joden kregen het
zwaar te verduren. Na afwisselende linkse regeringen kwam Frankrijk in 1910 onder een rechts
bewind. De industriële productie liep achteruit. Frankrijk liep in 1870 een smadelijke nederiaag
op tegen zijn oosterbuur en moet daarbij de Elzas en een stuk van Lotharingen afstaan. Deze
vernedering lag nog zwaar op de maag.
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Engeland
Leek een stabiel land met een toenemende industriële groei. Engeland beschikte over een sterke
vloot en een gigantisch leger. Al vlug bleek haar industrie snel te verouderen tegenover Duitsland
en Amerika. Armoede en kinderarbeid leidde tot opstand van de burgerbevolking.
Ook de Ierse kwestie lag de Engelse regering zwaar op de maag.
De dubbelmonarchie
Oostenrijk en Hongarije waren op een ongelukkige wijze tot een rijk samengevoegd.
De Duitstalige bevolkingsgroep overheerste de rest. Vooral de Tsjechen in Oostenrijk hadden het
lastig. In Hongarije achtten de Magyaren zich beter dan hun andere landgenoten. In 1908 werd
Bosnië-Herzegovina door Oostenrijk geannexeerd, wat tot Servisch ongenoegen leidde.
De keizer trachtte ondanks de vele binnenlandse opstanden het rijk bij elkaar te houden.
Rusland
De Tsaar bezondigde zich aan de gruwelijkste daden van terreur om de opstandige bevolking in
bedwang te houden.
De repressie van de gewone bevolking maakte de weerstand tegen het bewind steeds groter.
De troon van de Tsaar werd aan het wankelen gebracht.
De moordaanslag op de Oostenrijkse Kroonprins Franz Ferdinand.
De kroonprins van de dubbelmonarchie bezocht Sarajevo, hoofdstad van Bosnië-Herzegovina.
Vroeg in de morgen van 28 juni 1914 kwam de Oostenrijkse Kroonprins Aartshertog Franz
Ferdinand met zijn echtgenote prinses Sophie in de stad aan.
Na een eerste aanslag op de hoge gasten ontstaat verwarring. Het hertogelijk paar verneemt dat
een van hun adjudanten bij de aanslag gewond raakte. De Kroonprins nam de beslissing hem op
te zoeken. De rit in de stad loopt dood en een student, Gavtrilo Princip, schoot met een Belgisch
FN-pistool op het hertogelijk paar en loste één schot dat voor beiden de dood betekende.
De regering van de dubbelmonarchie ging ervan uit dat de Servische autoriteiten vooraf van deze
aanslag op de hoogte waren. Aan de Servische regering werd op 23.7.1914 een ultimatum gesteld
waarin werd geëist dat onder de Servische regeringsambtenaren een onderzoek naar de mogelijke
medeplichtigheid aan de aanslag zou worden ingesteld waaraan ook Oostenrijkse agenten zouden
deelnemen. Servië verbrak hierop zijn diplomatieke betrekkingen.
De ooriogsverklaring van beide landen op 28.7 , stak de lont in het kruitvat in Europa.
Oostenrijk Hongarije kon rekenen op Duitsland terwijl Rusland een bondgenootschap had met
Frankrijk.
Duitsland vreesde noch Rusland noch Frankrijk en wou eerst Frankrijk te verslaan en dan Rusland.
Op 1.8.1914 verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland en op 3.8 aan Frankrijk.
Op 4.8.1914 trok Duitsland België binnen. Dat was echter buiten de waard gerekend. Het
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machtige Groot-Brittannië nam de laffe aanval op België niet en verklaarde de oorlog aan
Duitsland. Stilaan raakte de ganse wereld in het conflict betrokken.
DE B E L G I S C H E HOUDING IN H E T C O N F L I C T
Potsdam 6.1L1913
Koning Albert

werd door Willem I I ontvangen.

Tijdens dit bezoek werd het duidelijk bij monde van
de keizer en Von Mokken dat een oorlog met
Frankrijk onvermijdelijk was, België zou met alle
middelen zijn neutraliteit bewaren en verdedigen.
Merken wij op dat tijdens het bezoek van Leopold I I
in 1904 te Berlijn de koning het aanbod werd gedaan
Frans Vlaanderen terug te schenken indien België de
zijde van Duitsland koos. België stond echter op zijn
neutraliteit. De bevolking begon zeer laat te geloven

Agentschap Belga

in het oorlogsgevaar.
DE O O R L O G S J A R E N T E B A L E G E M

1914

Mobilisatie
Op 28 juli 1914 ontvingen de eerste te Balegem hun oproepingsbrief Basile Eeckhout vertrok als
eerste met de trein van 7u30. De laatste opgeroepen verlieten het dorp op 4.8.1914.
Elkeen dacht dat al die drukte van voorbijgaande aard was. Men vertrok met volle moed zonder
al te veel tijd te verliezen om afscheid te nemen van vriend of familie. Zo ontving Arthur Baele
zijn oproepingsbrief 's morgens om 4 uur en vertrok dezelfde dag om 7 uur naar zijn garnizoen.
« 7 /.V maar om de grenzen te bewaken, 7 is maar voor enkele dagen »
Duitsland zette voet op Belgisch grondgebied op het ogenblik dat de laatste opgeroepenen
Balegem verlieten. De mensen kwamen op de straat en zeiden « Dat er oorlog te weg is, dat
allang te peinzen was, 7 is voor 7 vaderland »
Bijzondere devotie vanwege de plaatselijke bevolking
Het duurde niet lang o f er worden bedevaarten georganiseerd . Op 6 augustus vertrokken vele
vrouwen van op het Dorp, Gootje en Driesstaat op bedevaart naar de St.Rochuskapel te
Oosterzele. Onder leiding van meester Verhaegen startte gedurende 9 dagen een ommegang
langsheen de kapelletjes op het dorp. De devotie was bijzonder groot. Er waren lange lijsten met
intenties voor H. Missen en Vespers.
In de vroege morgen ging de processie uit van Vrij hem over Issegem, Molenstraat, Gootje zo
terug naar de kerk.
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De processie van 15.8.1914 was een ware boetedoening. De pastoor had het over een echte
betoging van geloof en Godsvrucht. De dag nadien werd de kermis te Balegem in alle
ingetogenheid gevierd. Er waren geen draaiorgels en in de namiddag was er de bedevaart naar de
St. Rochus- en Antoniuskapel te Oosterzele. De mensen liepen er in alle stilte bij.
Men vertelde van de brieven die zij van hun jongens hadden gekregen.
De treinen liepen met vertraging binnen en de dagbladen werden druk gelezen.
Uit Gent kwam het eerste socialistisch dagblad « De Vooruit » op de gemeente.
Joseph Wanzeele, het eerste slachtoffer gevallen op het veld van eer
Joseph was de zoon van Eduward en Mathilde Van De Vijver. Zij woonden op de Kapellenhoek.
Joseph was soldaat klas 1912 bij het 4de Regiment, Ie Escadrons Lanciers.
In de slag om Halen bij Diest werd hij dodelijk in de rug getroffen. Op eigen kracht kwam hij tot
een nabij gelegen woning, vanwaar hij naar het hospitaal te Etterbeek werd overgebracht. Wij
schrijven toen 13.8.1914. Op 15.8 kwam zijn moeder op bezoek die geruststellend naar huis terug
keerde. De dag van de kermis kwam te Balegem het ontstellende nieuws dat haar zoon die morgen
om 3 uur overleden was.
De plechtige uitvaart had plaats op 19.08.1914.
Met de trein uit Zottegem van lOu werd het stoffelijk overschot naar Balegem gebracht.
In de namiddag om 3 uur had de ter aarde bestelling plaats.
Alle vlaggen op het dorp hingen halfstok. De rouwstoet werd door 2 priesters voorafgegaan. De
Axverianen droegen de lijkkist en het lijkkleed werd door de gemeentelijke overheid gedragen.
Aan de offerande namen 656 mensen deel. Op het kerkhof werd door zijn vriend Uyterhaegen een
rouwbrief voorgelezen. Daarna bracht meester Verhaegen hulde aan het slachtoffer,
Joseph werd aan de oostkant van de kerk ongeveer in het midden van het kerkhof begraven.
OPTREDEN VAN D E B U R G E R W A C H T
De plaatselijke bevolking werd zo goed mogelijk ingelicht. Aan de kerkmuur werden affiches
geplakt met de uniforms en kledij der soldaten: Engelsen, Duitsers en Fransen. De soorten
vliegtuigen enz..
De Burgerwacht van Balegem werd in de gemeenteschool samengeroepen.
Hiervoor was heel wat belangstelling vanwege de plaatselijke bevolking .
Op deze bijeenkomst was de gemeenteraad aanwezig, alsook Dr. Verbruggen en A. Van Durme.
De vergadering liep volledig uit de hand. De twee politieke strekkingen op de gemeente gingen
twistend uit elkaar en bleven op de « koer » van de school verder twisten. Het was pas na
tussenkomst van meester Verhaegen dat beide partijen opnieuw bereid waren te praten.
De spoorwegen, bruggen en steenwegen werden bewaakt en verdachte personen aangehouden.
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Voorposten werden uitgestuurd en de eerste Duitse soldaten werden in de omgeving gemeld.
De bevolking kreeg schrik.
21.8.1914 De eerste Duitse soldaten zetten voet op Balegem grondgebied.
Rond 15u30 verlieten zij met 21 in totaal de grote steenweg. Te paard kwamen zij op de wijk
Walzegem aan. Op de grote kouter gaven zij een salvo van 3 schoten waarna zij zich
bevoorraadden bij Oscar De Witte en bij kleermaker Th. De Block. Bij Erik De Bosscher aten zij
spek en dronken bier. Bij Van Durme kregen zij eieren waarna zij voldaan via Balegem-Zuid de
Klepmolen naar Velzeke trokken.
De Burgerwacht versperde alle grote wegen, de bevolking keek uit en wachtte angstig af Zij wist
over de gruweldaden uit de streek van Aarschot en Leuven. Men nam zich voor kalm te blijven
en bij hun aankomst binnen te blijven.
DE V L I E G E N D E MAANDAG
« Maandag 24, droog weer, licht overtrokken.

• VAV.

Om 2 V2 ure de onvergeetbare mannenvlucht De £.//. onderp. Was bezig met doopen.
Om 2 V4 ure namiddag aan de laatste ceremnien hoort hij al met eens zoo hevig opkomende lawijt
en geroep. Eene vrouw komt binnen gelopen en sei niets. Seffens na den doop, gaat de E,H.
Onderp. Buiten zien. Wat ziet hij al de mannen op de vlucht en de jongens op het dorp, een
geroep en lawijd. De vrouwen weenden en duwden huider mans voort om te vluchten.
Weerhouden en gerust stellen was onmogelijk. Waarom: De Duitsmcni nam al het mannenvolk
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mee van 14 tot 50 jaar om voor hun leger te gaan, zoo werd dit verteld, en voor wat Baelegem
aangaat men sei om 2 V2 ure op het dorp de Duits is op den Berg, hij komt den Kattenberg af.
De heer onderpastoor bleef kijken en zag niets komen.
Maar toch al het mœmenvolk was weg en de jongens.gans Baelegem was op vlucht langs baati
en wegel, al over kouters, barrevoets, op kloefen in hemdemouwen, zweetende vol stof Vele
waren van de kouter voortsgelopen zonder naar huis. Waar naartoe langs Windeke, naar
Moortsele, naar Bottelaere, De Pinte, Zwijnaarde, Seeverghem, Verscheidene van Baelegem zijn
over andere zoo Urbain Ghislain met andere naar Weteren enz. Er zijn er van Ninove
Denderleeuw door Baelegem voorbijgelopen. Want 7 was heel Zuid Vlaanderen door
Van aan Aalst tot aan Ronsse Ovoir Anserenil eene mannenvlucht zonder weerga, allen naar 7
noorden van de Vlaanderen Een mati drij a vier waren gebleven men wachte en keek, geen Duits
te zien, de heer o?iderpastoor ging naar huis, maar mannen dat hij langs Meer laan tegen kwam
van Bracht en Walsegem, zoo Charles Louis Thienpont en Frans Roegiers enz. De onderpastoor
ging naar Coens molen zien maar geen Duits die kwam. Stillekes aan werd het kalm eene uur
nadien rond 5 ure kw^amen de eerste mannen terug het gerucht werd verspreid dat het niet waar
was, en zoo kw^am men stillekes aan ten/g, maar velen beschaamd om hunnen kleinen moed. De
Et tingen te Oosterzie en de Munckbosch 7 zat vol mannen.In de a\^ond en nacht waren allen weer
thuis, anderen \s anderendaags. Men heeft maar de dagbladen te lezen
Gedurende verscheidene dagen hebben zij over de vlucht geschreven en over wat men al had
gedaan. Menschen waren in hunnen beerput gekropen. In Baelegem waren reeds beerputten
uitgehaald om desnoods erin te kruipen enz. Dit is voor de geschiedenis en het 2e nageslacht zal
het nog voort\^ertellen. »
Lucien DE SMET
(wordt vervolgd)

VOORDRACHT
UITSTAP

V R I J D A G 29 S E P T E M B E R
ZONDAG 15 O K T O B E R

30

Zoals beloofd, in ons vorig tijdschrift, geven we hierbij de volledige lijst van de werken van onze
Ere-voorzitter zaliger Gérard WAEYTENS.
Tot ons spijt moet we echter opmerken dat het Heemkundig Genootschap niet beschikt over de
dia's gemaakt door onze ere-voorzitter tijdens zijn voorzitterschap. Een dergelijke schat van
geschied- en heemkundige gegevens zou niet mogen verloren gaan. Het bestuur van het
Genootschap is bereid een inspanning te doen om de documenten in haar bezit te krijgen en ter
beschikking te stellen van de gemeenschap in haar documentatiecentrum.

LIJST van de W E R K E N GESCHREVEN en V E R W E Z E N L I J K T
door GERARD WAEYTENS
Wandeltocht door Gentbrugge. De Oude Kluisroute met plan.
Wandeltocht door Gentbrugge. De Coninckdonckx route met plan
Beknopte Geschiedenis van Gentbrugge.
Kermis in het dorp.
Het bijgeloof te Gentbrugge.
Oude gezegden en uitdrukkingen in de omgangstaal te Gentbrugge
Windmolens te Gentbrugge.
Het oude kasteel Vilain.
Het oude dorp.
Beste vrienden van de Derde Leeftijd.
Nieuwjaarsdag.
De Hallegasten - De Hallepoort - De Hallebaan.
Meidagen in 1905
Klaasavond 1910.
In de Kerk op een Zondagmorgen.
De steenbakkerijen te Gentbrugge.
Kerstmorgen 1905, (gedicht)
Mijn dorpken. (gedicht)
Parochie en Kerk Gentbrugge Center vierde eeuwfeest 1874 -1974.
Beschouwingen over onze werking sedert 1968.
De vlassluiting of vlasoogst.
Kindervertelsels.
Kastelen te Gentbrugge.
Kinderspelen.
Gentbrugge tijdens cholera en typhus 1845-1866.
De wijk Hukelgem.
De puntfabriek. 100 jaar metaalindustrie te Gentbrugge -1839 - 1939.
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Beelden uit mijn kinderjaren (I)
De mens leeft van herinneringen. Beelden uit mijn kinderjaren. (2)
Carnaval. (Beelden uit mijn Kinderjaren) (3)
Camavalliederen.
Het stille leven te Gentbrugge. Beelden uit mijn kinderjaren. (4)
Volksfilosofie bij een begraving.
Oude hoeven te Gentbrugge.
Spreekwoorden en oude gezegden uit de volksmond.
Het vermaarde Kasteel Coninckxdonck.
Kwaj ongensst rek en.
Het oude dorp van Gentbrugge.
De wijk Arsenaal
Het verdwenen kasteel "Het goet de Meulemeester".
Keyzers kasteel of van Hoobrouck de ten Hulle.
De lange winteravond.
Een verborgen brie^e.
Dorpskermis.
Zwaluwen op de oude hoeven.
Mijmeringen (tekst genomen uit diamontage '"Het oude Gentbrugge")
De hofstede van Bernard De Mol.
Uit het Gemeentearchief van Gentbrugge.
Merkwaardige vondsten te Gentbrugge.
Vreugde in het Kinderspel.
Het Sint-Jozefsgesticht te Gentbrugge.(met uittreksels archief Van Damme)
Mijmeringen over de fusie.
Ons schuimflesje.
Romeinse geschiedkundige benamingen.
Onze kinderspelen.
De lindeboom.
Van Sint Katrien naar de Katrienspekken.
Oude gekende plaatsnamen te Gentbrugge.
Van een weerwolf die genade vroeg.
Schietgebedekens reeds in 1740 aangeleerd.
Oude gebruiken bij een overlijdensdienst.
Stro in de Kerk.
Volkskunde - Straatremedies - Oude gezegden.
Onze lusthoven uit de oude tijd.
Kapel O.L. Vrouw der Christenen op de Achterdries - Oude Kapellekens.
Kapel op de hoek van de Kerkstraat en Kapellestraat.
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Kapel in de Lieve Vrouwenhoek - Kouterstraat.
Kapel Sinte Leu.
Over oude gezegden."VAN KROMMEN HAES GEBAREN".
Het getal Zeven in de volkskunde.
Dorpen in het Land van Rode. Letterhoutem.
Geschiedenis van Ledeberg.
Onze lusthoven uit de oude tijd.
De lotelingsdag 1908.
GENTBRUGGE WAARHEEN.
Het Land van Rode.
Gentbrugge in het midden van de 19e eeuw G. W - O.V.W.
Kastelen te Gentbrugge G.W.-W.P.
Gentbrugge en Ledeberg in het verleden O.V.W.-G.W.
Uit het archief van het hof "DE GUCHTENEERE".
Gentbrugse gemeentehuizen.
Nieuwe kerk te Gentbrugge-Center 1872.
Geplogenheden bij dood en begrafenis in Gentbrugge voorheen.
Enkele gegevens over landbouw te Gentbrugge in de 19e eeuw.
Het kerkhof te Gentbrugge.
In memoriam - Maurice Struyvelt.
In memoriam Broeder Jozef Leonide. (Florent Verioove)
Overwegingen bij het boek van Prof Dr.Leon Elaut "Mijn memoires van Keiberg tot
Blandijnberg".
Geschiedenis van Gentbrugge naar het werk van RICHARD VAN DAMME
ANDERE W E R K E N .
- 10 geluidsbanden groot model met 4 sporen over de Geschiedenis van Gentbrugge met
onuitgegeven teksten voorzien van uitgekozen muziek en geluid voor verscheidene voordrachten.
Aangepaste dia's in totaaf 1600 beelden. Deze zijn opgenomen vanaf 1907 tot
De voordrachtover de OUDE KLUISROUTE - 500 beelden.
De voordracht over de CONTNCKXDONCK ROUTE-600 beelden.
Er werden in totaal 48 voordrachten uitgevoerd met de volgende motieven over Gentbrugge:
- De oude kluis - Braemkasteel - Kouteriand - Kasteel Lefevre de ten hove - Oud kerkje De nieuwe kerk - Hofsteden - De guchteneere/De Mol - Truyneel - Elaut-Vien - Waeytens - Van
Seymortier - Kasteel Rattendaele nog in volle pracht en in verval - Het Kasteelken Claeys
Adrianus - Kasteel Van den Hove - Kasteel Mois vroeger Irene Lefèvre de tenhove kasteel Morel de Westgaver - Kasteel Speltincks - Kasteel Blommacrt - Kasteel Van de Velde - Het
Braunkasteel, enz.
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- School Sancta Maria - De Oude Bosstraat - De Voordries - Laatste schoonheden op Gentbrugge
- Rijke en Arme Klare te Gentbrugge - De Keyzerspoort en omgeving - Stoet 100 jaar Arsenaal Verkaveling Lusthofwijk - De E3 van begin tot einde - Plan Popp met 50 kaarten Beschrijving der oude en nieuwe straten te Gentbrugge.
- De kampheuvel - Heldenplein - Kleinen Dries - Onze kapellekens - Spoorweg van noord tot zuid
te Gentbrugge in verschillende evoluties - Afbraak van de viadukt op het arsenaal - De Rietgracht
- Nieuw gemeentehuis - Met eerste spadesteek - De geschiedenis van het Braemkasteel - De tijd
van ieder plant een boom - De loop der oude Schelde - Het oude kerkhof - Oude stielen te
Gentbrugge - De steenovens - Het Kasteel Cardon de Lichtbuer met 50 beelden - Onze
verdwenen schoonheid uit mijn jeugd, enz.

Zie blz. 37

VOORDRACHT
V R I J D A G 29 S E P T E M B E R 2000
20.00
O O S T E R Z E L E (Raadzaal)
"De F E O D A L I T E I T te S C H E L D E W I N D E K E ^ ^
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WAT W E M O E T E N W E T E N O V E R
KEIZER KAREL V
DEEL 4

Van bij zijn geboorte had Karei reeds een flinke erfenis in het vooruitzicht. Beide kanten van zijn
familie hadden in de loop van de eeuwen een groot deel van Europa samengehuwd, geërfd of
veroverd.
De Bourgondiërs hadden de Lage Landen en een deel van Frankrijk (eigenlijk een groot deel van het
vroegere rijk van Lotharius) in handen gekregen en er ontbraken nog een paar deeltjes om het geheel
af te ronden. Aan dit werk was Karei de Stoute bezig toen hij sneuvelde voor Nancy.
De Habsburgers, eigenlijk een Zwitserse dynastie, hadden van de Oostmark uit een gebied
bijeengehuwd dat steeds verder naar het westen verschoof en eigenlijk steeds dichter kwam hij het
Bourgondische gebied.
Van de Bourgondische zijde erfde hij:
Vlaanderen, Antwerpen, Mechelen, Franche Comté,
Artois.
Frans Vlaanderen, Charolais.
Namen, Brabant-Limburg, Henegouwen, Zeeland,
Holland, Friesland, Luxemburg, Bar,Auxerre, Macon.
Boulonnais, Picardie, Vermandois.
Gelderiand, Zutfen, Lotharingen.
Van de Habsburgse zijde erfde hij:
Oostmark, Stiermarken, Karinthië, Krain, Tyrol,
Trentino, een aantal kleine heeriijkheden in Duitsland.
Van Spaanse zijde erfde hij:
Castillia, Aragon, de Balearen, Sardinië--, Sicilië,
Canarische eilanden.
Bij de dood van Lodewijk Jagellon, zijn schoonbroer,
erfde hij:
Hongarije, Bohemen, Moravië, Silezië.
In Europa eiste hij "erfgebieden" op en verkreeg ze
door oorlog (o.a. tegen Frans I van Frankrijk):
Milaan, Napels.
Daarnaast kon hij zijn invloed laten gelden bij het
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benoemen van Prins-Bisschoppen in Utrecht en Luik en in een aantal Duitse bisdommen omdat
ze volledig omsloten waren door zijn domeinen.
Door de ontdekkingsreizen wist Spanje de hand te leggen op onmetelijke gebieden:
In Amerika Het Aztekenrijk in Mexico, het Incarijk in het Zuiden.
In Azië : De Philippijnen
Door zijn huwelijk met de dochter van de Portugese koning bereidde hij de persoonlijke unie
tussen de twee landen voor maar het is zijn zoon die er de vruchten van zal plukken.
Door het feit dat hij de Duitse keizerskroon verwerft, heeft hij ook een zekere invloed in dit rijk.
Dit brengt mee dat de Franse koning zich constant bedreigd zal voelen en dus intrigeert om Karei
V stokken in de wielen te steken.
Een andere reden van tweespalt, is het feit dat een aantal Vlaams-Bourgondische gebieden
verioren gegaan zijn bij de opvolging door Margaretha van Male en door Maria van Bourgondië
(Bourgondië zelf, Rethel, Nivernais, o.a.) omdat volgens de Franse Salische wetgeving, alleen
een man mocht opvolgen op de troon van zowel het koninkrijk, als van de verschillende
deelgebieden.
Daarbij komt nog dat Karei, door de huwelijkspolitiek van zijn voorgangers, zich in feite dikwijls
erfgenaam voelt, maar dat ook Frans I , om dezelfde reden met hem in conflict komt.
Door de ontdekking van Amerika, kwam een grote hoeveelheid goud en zilver in de schatkist van
Karei terecht. Maar ook in die van zijn bankiers die hem geld geleend hadden voor zijn verkiezing
tot keizer van EXiitsland. Deze edele metalen lieten hem echter ook toe ooriog te voeren op grote
schaal om zijn doel te bereiken.

Peter ANDRIES

Zie blz. 38 en
L E E S over ONZE UITSTAP naar het
K A S T E E L van A T T R E en
de K A T H E D R A A L en M U S E U M van D O O R N I K
op

ZONDAG 15 O K T O B E R
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VOORDRACHT
Op vrijdag 29 september 2000 organiseert het Heemkundig Genootschap Land van
Rode een voordracht te O O S T E R Z E L E met als thema

"DE F E O D A L I T E I T T E S C H E L D E W I N D E K E '

of
"Heren, ridders en jonkvrouwen te Scheldewindeke gedurende de Middeleeuwen"
gehouden door Prof. Dr. Dirk HEIRBAUT.

Wanneer men het woord Middeleeuwen hoort, denkt men meteen aan ridders te paard,
jonkvrouwen, tornooien, burchten, ooriogen en dergelijke meer. Middeleeuwen lijkt een
synoniem te zijn voor vechten.
Die indruk is verkeerd. Oorlog en strijd kwamen wel voor, maar waren uitzonderlijk. Juist
omdat ze zo uitzonderiijk waren en het normale leven verstoorden spraken ze zo tot de
verbeelding van de tijdgenoten en maken ze ook nu nog onze belangstelling wakker. Dit mag
ons echter niet blind maken voor de realiteit van het dagelijks leven dat veel vreedzamer was.
Jammer genoeg is over dat gewone leven, zeker voor de vroegste periodes, niet altijd veel
bewaard. Scheldewindeke heeft op dit vlak echter geluk.
Over dit gebied zijn meer teksten bewaard gebleven dan over de meeste andere plaatsen in
Vlaanderen. Die behandelen uiteraard niet het leven van de gewone man, maar wel dat van de
hogere klassen. In die hogere klassen speelde de feodaliteit, het leenstelsel, een belangrijke rol.
Te Scheldewindeke kwam het reeds vroeg voor. Reeds in de tiende eeuw waren er heren van
Scheldewindeke. Zij behoorden tot de meest aanzienlijke figuren van het graafschap
Vlaanderen en hadden een belangrijk aandeel in de verovering van Engeland. Deze heren van
Scheldewindeke en het leenstelsel vanaf de tiende tot de veertiende eeuw zullen het onderwerp
vormen van de lezing. Meer in het bijzonder zal ook ingegaan worden op de Costume van
Scheldewindeke uit het einde van de dertiende eeuw, één van de oudste juridische teksten in
het Nederlands, die een verhullende kijk geeft op het leven van onze voorouders.

Deze interessante voordracht wordt gehouden op
V R I J D A G 29 S E P T E M B E R 2000 om 20.00 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis te O O S T E R Z E L E
(voormalig vredegerecht van het Kanton Oosterzele)
Toegangsprijs: 50 bef
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UITSTAP
OpZONDAô 15 OKTOBER 2000 organiseert de vriendenkring "Art-De/b" een
B E 6 E L E I D E uitstap naar het kasteel van Attpc en de kathedraal en h^t Museum
voor Schone Kunsten te Doornik.

* Het kasteel van Attre in haar huidige vorm stamt uit 1752, toen François-Philippe
de öommegny (Franeau d'Hyon) het liet optrekken; hoofdzakelijk volgens de toen
geldende stijlkenmerken (neoklassiek en een sobere Lodewijk XV-stijl, net voor de
opkomst van de rococo in onze gewesten). Diens zoon François-Ferdinand,
staatsraad en kamerheer van keizer Jozef H voltooide de binneninrichting; rococo
in combinatie met geraffineerd neoclassicisme. Een 17 hectaren groot park,
voorzien van diverse verrassende bouwsels, omringt het kasteel. Tegenwoordig is de
familie de Meester de Heyndonck eigenaar van dit domein.
Begeleidt door een gids bezoeken we er de salons en vertrekken, rijkelijk voorzien
van het origineel meubilair, handgeschilderde Chinese wandbekleding, schilderijen
van diverse meesters, porselein, zilverwerk,...
* 's Namiddags bezoeken we in Doornik zowel de kathedraal als het Museum voor
Schone Kunsten en verkennen we de stad. Steeds onder begeleiding van een gids.
De kathedraal vastpinnen op één tijdstip is onmogelijk. Het bouwwerk is een
verzameling bouwstijlen, beginnend in de 12e eeuw toen met de bouw werd aangevat
tot aan versierselen uit de 17e eeuw. Ook het interieur is indrukwekkend. De huidige
domkerk is trouwens het derde exemplaar op deze plaats. Drie Eeuwen eerder liet
Clovis er de eerste versie optrekken.
I n 1928 (17 juni) huldigde men het Museum voor Schone Kunsten in, een creatie van
Victor HORTA. Binnenin vindt men een schat aan schilderijen, gaande van de 15e
eeuw tot heden. Van Bruegel over Rubens, Jordaens naar Manet, Monet, Seurat en
Van Gogh. Velen van deze meesterwerken werden door Henri Van Cutsem ( t 1904)
aan het museum nagelaten.
Wanneer:
Vertrek:

Zondag 15 oktober 2000
08.30 uur - parking onder de E17 te Gentbrugge

Vergoeding (bus/inkom/gidsen):
Art-Defo-leden en leden Land van Rode: 900,- BF pp.
Niet-leden: 1000,-BF pp.
Betaling gebeurt - vóór 1 oktober 2000 - (plaatsen zijn beperkt) op rekeningnummer:
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VOORWOORD

Het jaar 2000 zit erop. En plannen worden reeds gemaakt voor het komende werkjaar.
Öinnen de beetuurep\oeq waren qeen wijzigingen. Het ie tevene hoopvol dat een aantal meneen
poeitief hebben gereageerd op onze oproep om mee te werken.
Mevrouw Françoiee Yerhooeele uit Moorteele wae op de laatete beetuurevergadering aanwezig
en wae akkoord enkele belangrijke taken van Werner over te nemen.
De heer Leo Warmoee uit Merelbeke beloofde tevene zijn medewerking in het komende werkjaar.
Mevrouw Jeanne Zele uit Gentbrugge zal in one documentatiecentrum
Nico meehelpen bij het
verdere inventariseren van onze documenten. Noël Callebaut zou het wat kalmer aan doen en
beloofde een aantal bijdragen te leveren met betrekking tot Gentbrugge.
Het minder goede nieuwe wae het overlijden van onze Erevoorzitter Gérard Waeytene, gewezen
beetuurelid Guetaaf De Keeel en de vader van beetuurelid Koee Vindevogel.
Aan de betrokken familiee bieden wij nogmaals onze deelneming in de rouw aan.
• WAT DE WERKING VAN 2000 &ETKEFT VOLGENDE VERWEZENLIJKINGEN:
' One tijdechrift verecheen viermaal;
- De epeciale uitgave van *Ve Feodaliteit te 3cheldewindeke'* (zie blz. 37);
- One aanwezigheid op de heemkundige boekenbeure in de Sint-Pietereabdij
(01/02.04);
- De voordracht van Eddy Levie ''Het fabriek Gente" (03.04);
- De eneukelwandeling te Gentbrugge met het bezoek aan one DG (04.06);
- De traditionele wandeling in het domein van het voormalige kaeteel Kattendaele (12.06);
- Referaat Prof Dr. Dirk Heirbaut ''De feodaliteit te Scheldewindeke"" te Oosterzele (29.07);
- Er wae de wandeling te Moorteele. (03.09) (zie blz. 15);
- Uitetappen naar Parije (09.04) en Attre (15.10), door werkgroep Art Defo (zie blz. 34);
- Het documentatiecentrum
in het Kaeteel de Pélichy werd voor het publiek opengeeteld en
ie open elke eerete woenedag van de maand vanaf20.00 ,
• VOOI^ HET JAAR 2001 15 REEDÔ GEPLAND :
- De algemene ledenvergadering (zie blz.40);
- Een voordracht over de Gotiek in het Land Van Pode;
- De uitetap naar 3ottelare;
- 3ezoek aan 5t. O mer (Fr.) en omgeving.
• WAARAAN O.A. IN HET JAAP 2001 WOPDT GEWERKT;
Opzoekingewerk naar. De herkomet van het "pelikaangraf te Moorteele;
De herkomet en bouwheer van het orgel te Landekouter;
Pater Van Durme elachtoffer van de 3okeerrevolutie.
f

1

I Beste heemvrienden mogen wij verwachten dat u uw lidmaatschapsbijdrage voor het komende
! werkjaar hernieuwt, met bijgevoegd overschrijvingsformulier.
[De bijdrage is onveranderd gebleven, 300 B E F voor gewone leden.
iZij die het genootschap een extra steuntje willen geven betalen 500 B E F , beschermleden 1000 BEF.
[Zendingen naar het buitenland -i-200fT.

i

j
We weneen al onze leden en hun familie een eucceevol

en gelukkig 2001 ////
HET3E5TUUR

DE GESCHIEDENIS VAN DE GENTBRUGSE MEERSEN
Helemaal in het noorden van het Land van Rode ligt de voormalige gemeente Gentbrugge, nu
deelgemeente van de Stad Gent. Ten oosten wordt deze gemeente begrensd door de Schelde;
aan de binnenkant van de Scheldebocht ligt een groenzone die in 2 delen wordt gesneden door
de autosnelweg E l 7 . Deze groenzone gelegen tussen Gentbrugge-brug, de Schelde, Heusdenbrug, de Koningsdonkstraat en de Jules Van Biesbroeckstraat noemt men "de Gentbmgse
Meersen'\ Over de geschiedenis van dit gebied gaat dit artikel.

1. De eerste verwijzingen.
De verschillende door ons geraadpleegde bronnen vertellen niet zoveel over de vroegste
geschiedenis van de Gentbrugse Meersen. Een eerste verwijzing vertelt dat dit gebied vroeger
een urnenveld was, waar onze Germaanse voorouders hun doden verasten op grote houtvuren.
Archeologen hebben daar een 200-tal urnen opgedolven, maar een groot deel van dit urnenveld
werd gebruikt voor de ophoging van de autosnelweg, waarvan de eerste grondwerken dateren
van 1967.
Een volgende verwijzing brengt ons reeds meteen in de Middeleeuwen: op de plaats gelegen
tussen de monding van de Rietgracht in de Schelde en de huidige Boer Janssensstraat bouwden
de Arme Claren in 1234 een klooster.
Een gedenksteen is nog steeds te bewonderen aan de bushalte in de Boer Janssensstraat.
In 1290 was hun klooster echter al in zo'n slechte staat dat de zusters moesten verhuizen naar
een ander klooster, dat van de Rijke Claren aan de Keizerpoort.
Zie de Rijkeklarenstraat in de Sas- en Bassijnwijk.

2. De toestand tot aan de rechttrekking van de scheldebochten in 1870-1875.
Om deze toestand van de Gentbrugse Meersen te kunnen bestuderen, gebruiken we bijgevoegd
kaartje van Joseph Waeytens.
Het kaartje, op bladzijde 3, schetste de toestand van het gebied omstreeks 1840.
Wat onmiddellijk opvalt, zijn de vele kronkels die de Schelde toen maakte.
Ter vergelijking: de dubbele stippellijn die de plaatsnamen "Schotham" en "de Maelcampham"
met elkaar verbindt, is de huidige bedding van de Schelde.
Bij dit kaartje passen ook nog de volgende verduidelijkingen:
-

de "Meirstraat'' is de huidige Jules Van Biesbroeckstraat;

-

de "Kouterslag" is de huidige Gentbruggekouter;

-

de "Boschstraat'' is de huidige Koningsdonkstraat, vroeger een lange kasteeldreef met
Canadapopulieren.
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Dit kaartje, en dan vooral de plaatsnamen ervan, leren ons heel wat, over de toenmalige
toestand van de Gentbrugse Meersen:
- als men de ''Kouterslag'' volgt, komt men uit in de "Paepe stukken" en het "Schotham", de
oudste gekende akkers van Gentbrugge;
- de "Kouterslag" wordt gedwarst door de "Postwegel", die uiteindelijk leidde naar het veer
over de Schelde, tot aan het 'Tannenhuis" in Destelbergen.
Niet te verwarren met het huidige "Schippershuis" dat meer richting Heusdenbrug ligt.
Tot 1895 werd dit veer gebruikt om de Gentbruggenaars over de Schelde te zetten; in
datzelfde jaar werd Gentbrugge-brug gebouwd, en verloor het veer zijn betekenis. Deze weg
wordt "Postwegel" genoemd omdat de postbode hier elke dag passeerde, op weg naar
Destelbergen;
-

de "Langedreve" is de huidige Leeuw Van Vlaanderenstraat;

-

de "Buckedreve" is de huidige Hoogoeverstraat;

-

de "Krekelwegstraat" is de huidige Boswachterstraat, die uitmondt in akkers met de
naam"Doomeweide";

-

voor de bouw van Heusdenbrug vormde de Koningsdonkstraat (op het kaartje
"Boschstraat") geen echte uitweg: zij voerde enkel naar de akkers met de namen "de Drie
Bunders", "de Vier Bunders", "de Zes Bunders", "de Acht Bunders". Tot 1895 was deze
"Boschstraat" trouwens een onverharde veldweg, waar de zware karren sporen nalieten en
die 's winters herschapen werd in een echte modderweg In 1895 werd deze weg, die voor
de boeren in de meersen de enige verbindingsweg met de buitenwereld vormde, gekasseid,
en dit tot aan Heusdenbrug;

-

het woord "ham" betekent zoveel als "landtong in overstroomd gebied". Vandaar ook de
naam "Schotham" (schotel-ham, genoemd naar de schotelvorm van deze landtong) en
"Maelcampham", genoemd naar de eigenaar van dat stuk grond.

-

de huidige "Oude Scheldeweg" loopt nagenoeg perfect parallel met de bocht die de
Schelde maakte, even voorbij "Schotham". Deze bocht is nog steeds te bewonderen op de
op plaats waar de meersen 1 meter lager liggen dan de Oude Scheldeweg, nabij de
boerderij van De Santé;

-

op de plaats waar de Oude Schelde de "Boschstraat" nadert, lag vroeger café 'T)e Zwarte
Flassche", een pleisterplaats voor de scheep strekkers, waar de ploegen elkaar aflosten. In
1930 verdween dit café.

Voor de rechttrekking van de Scheldebochten overstroomden de Gentbrugse Meersen vaak.
Na de winter trok het water zich terug in zijn kronkelende bedding en liet het telkens een dikke
laag klei achter. Deze kleilaag werd elk jaar dikker, zodat men steeds klei genoeg vond om
opnieuw steenovens op te richten, waarover direct meer.

3. De baksteennijverheid en de rechttrekking van de Scheldebochten in 1870 - 1875.
Sinds 1832 werd dus in de Gentbrugse Meersen klei gewonnen voor de steenbakkerijen. Her
en der verspreid in de Meersen lagen steenovens, die met de Koningsdonkstraat verbonden
waren door een steenrode veldwegel, getuige van de verkeersweg en de bedrijvigheid naar de
ovens.
In 1870 startte men met de bouw van de Scheldedijken en werd de kronkelende Scheldebocht
ingekort van 7,5 km. tot 4,3 km. Daardoor werd de oostgrens van Gentbrugge tot de huidige
vorm gebracht, mits een uitwisseling van grondgebied met Heusden en Destelbergen, wat de
oppervlakte van Gentbrugge met meer dan 100 ha vermeerderde. De grond van de
rechttrekking van de Scheldebochten werd nog allemaal met de spade uitgedolven en in
manden weggedragen voor het aanleggen van de dijken en voor het opvullen van de kromme
beddingen. Het gevolg van het aanleggen van die dijken was dat de Schelde niet meer
overstroomde, en dat er bijgevolg geen afzetting van klei meer was.
De kleilaag voor het verder uithakken op dezelfde plaats was weldra uitgeput. Daarom was
men verplicht de steenbakkerijen steeds te verleggen, tot waar men de klei nog genoeg in
voorraad vond. Op die manier verwijderden de steenovens zich verder in de Meersen, in de
richting van Heusdenbrug. De gebakken stenen werden nadien met steenkarren of steenwagens
vervoerd tot aan de loskaai van de Gentbruggeaard, waar ze in schepen werden geladen.
Het winnen van klei en het bouwen van veldovens als industriële activiteit (zij het op kleine
schaal) ging daar tot eind van de jaren '50 van deze eeuw; toen werd de concurrentie van de
Boomse baksteenindustrie te zwaar. Het gebied was trouwens volledig uitgebakken.
De laatste steenbakkerij (met steenoven, strooien laaghuizen en kleiputten) stond rechtover de
oude hofstede van Van Seymortier (de boerderij naast het voormalige clublokaal van de Heli's
Angels), ergens midden in de meersen. Nu rest daarvan alleen nog de laatste veldoven, in feite
gewoon een stapel bakstenen, die na het bakken blijven liggen is.

4. De evolutie van de Gentbrugse Meersen tot vandaag.
Toen de doorsteek van de Schelde een feit was, en de overblijvende dode arm van de stroom
stilaan gedempt werd, stond men voor één grote vlakte van 200 ha, een echt paradijs voor
vogels en wild, een onoverzienbare weide waar gemaaid en gerooid werd.
Enkel het 2de deel van de oude Scheldearm, tussen de "Boschstraat" en de "Maelcampham"
bleef open als het veriengstuk van de Rietgracht tot aan de Schelde. Deze oude Scheldearm,
beter

bekend als "de Riet", is nog te bezichtigen naast het voetbalplein in de

Koningsdonkstraat; hij mondt even verder, aan het pompgemaal, uit in de Schelde.
Voor de bespreking van de verdere evolutie van de Gentbrugse Meersen gebruiken we
onderstaande kaart, ontworpen door de heer Bert Meuleman, landmeter en secretaris van de

"Werkgroep Gentbrugse Meersen". Deze kaart, zie blz. 7, is een weergave van de huidige
toestand van het gebied.
In de jaren '30 en '40 van deze eeuw noemden de boeren uit de streek het gebied tussen de
oude Scheldemeander en de huidige loop van de Schelde (dus het weidengebied dat vroeger
behoorde tot de gemeenten Heusden en Destelbergen) "het eiland". Aan het einde van de Oude
Scheldeweg was er een veer waarmee de boeren uit de gemeenten naar hun land kwamen om
er te rooien.
Door de rechttrekking van de Schelde waren zij nu immers plots afgesloten van hun gronden.
Deze weiden werden elke winter bevloeid met Scheldewater, dat via houten sluizen in de
Scheldedijk binnengelaten werd. Deze sluizen zijn vernietigd bij het verbreden van de
Scheldedijk en het aanleggen van de autosnelweg.
In die weiden was een heel systeem van grachten en grachtjes aangelegd om de overstroming
en de afwatering te verzekeren.
Het grachtenstelsel in het oosten van het noordelijk en centraal deel van de Gentbrugse
Meersen zou daar een restant van zijn.
Soms werden de sluizen ook in de zomer opengezet om de koeien van drinkwater te voorzien;
er waren immers geen waterwinputten geboord. Aan weerszijden van de meander lag een
dijkje (de huidige wegen eriangs) om het achteriiggende land te beschermen

tegen

overstromingen; daar stonden woningen en werden ook akkers bewerkt. Die zones zijn dan
ook nooit bevloeid geweest. Het einde van dit vloeiweidensysteem valt waarschijnlijk samen
met het begin van de stortpraktijken.
In de jaren '50 en '60 ontdekte men immers de niet - landbouwkundige mogelijkheden van "het
eiland" in de Gentbrugse Meersen: ontzanden en terug ophogen met afval, dit nadat het gebied
in 1928 was gebruikt als stortplaats van het huisvuil van de toenmalige gemeente Gentbrugge.
De bedrijfsleider van de ontginningsmaatschappij mocht gratis de gronden ontzanden, op
voorwaarde dat hij het betaalde en ervoor zorgde dat het geheel terug afgedekt werd. De
huidige toestand van de meersen is dan ook dat de laaggelegen gebieden niet ontzand zijn en
de hoger gelegen delen wel; deze contradictie wordt veroorzaakt door de stortingen die met
het ontzanden gepaard gingen. Voor de stortingen werden de eigenaars betaald.
Tijdens de periode dat ergens gestort werd, brandde men voortdurend het afval op, om zoveel
mogelijk afval op een beperkte oppervlakte kwijt te kunnen. Er hing dan ook voortdurend een
dichte rook in de omgeving; bij de aanleg van de autosnelweg rond 1970 is men dan ook
moeten stoppen met deze praktijken.
Een groot deel van "het eiland" - vanaf korfbalclub Neeriandia tot onder de autosnelweg - is
trouwens dichtgestort door ARBED (puntfabriek), dat de eigenaar zou geweest zijn van die
gronden, alhoewel dat eigenaarschap soms betwist wordt. Dat dit allerminst om onschuldige
stortingen ging, bewijst het verhaal dat op een bepaald perceel een nachtelijke storting werd
verricht, waarvan dus vermoed kan worden dat het om zwaar vervuilend af^al gaat dat niet
vergund was. Op een ander perceel zou ook veel koper afgebrand zijn.
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In 1968 werd de stortplaats dan ook afgedekt na vernietiging van de vergunning van ARBED,
dat er hetzelfde jaar putten had gegraven om er vaten in te stoppen waarvan de aard, inhoud of
samenstelling van de gedumpte producten onbekend was. Sindsdien staat dit "stort" bij O V A M
op de zwarte lijst: het zit vol zware metalen en is een gevaar voor de gezondheid.
Naast de afValstoffen uit de Puntfabriek en het huishoudelijk afVal van de gemeentes
Gentbrugge, Melle, Heusden en Oostakker (en ten zuiden van de autosnelweg ook de Stad
Gent) werd ook veel papierafval, resten van bananenbomen uit Parijs en bouwafval gestort.
(Afbraak van enkele bruggen - 5 ton per stuk - en puin van het platgebombardeerde
rangeerstation van Merelbeke).
De eigenaars en gebruikers werd beloofd dat het terrein achteraf degelijk geëffend en afgedekt
zou worden. Aangezien er echter vrij veel organische afvalstoffen gestort waren, verzakten de
meeste gronden achteraf, zodat het huidige microreliëf is ontstaan.
De afdeklaag was meestal ook zeer dun, 10 cm "dik". Na het storten bleef het gebied
versnipperd in de handen van kleine eigenaars, en werd het gebruik eerder recreatief
(hobbyveehouderij) dan landbouwkundig. Deze functie hebben de Gentbrugse Meersen
behouden tot de dag van vandaag.
Nico DE SMET
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KONGS T., HOFFMANN M . , VANDEVOORDE B. en K U Y K E N E.,
Natuurstudie Gentbrugse Meersen, Rapport I N 99/15.
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Diverse teksten van Gérard WAEYTENS, reeds eerder door ons uitgegeven.
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- BODE M . , Gentbrugge 1830 - 1940, Evolutie van plattelandsgemeente naar semiindustriële voorstad o f de geschiedenis van een gemeente in de kering. Verhandeling
voorgelegd tot het bekomen van de graad van licentiaat in de geschiedenis, U.G., Faculteit
van de Letteren en Wijsbegeerte, Academiejaar 1984-1985.
-

V A N HAELTER D., Gentbrugge 1758 - 1835.
Een historische - geografische studie aan de hand van een landboek en het primitief
kadaster. Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van licentiaat in de
wetenschappen,

groep

aardrijkskunde,

U.G.,

Academiejaar 1983 - 1984.
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Balegem tijdens de eerste wereldoorlog
Het dagboek der gebeurtenissen of Baeleghemsche Kronyken binst de wereldoorlog 1914-1918(vervolgl)

Jonselinsen en mannen van Baelesem indienst voor de oorlo2 augustus 1914
« De soldaten ze stijden en sterven voor *t vaderland »
Dorp
De Vuyst Michel
De Smet Joseph
CarcMi René
Vander Haegen Arthur
Van Den Hende Amedé
Van Caeneghem René
De Corte Victor
Eeckhout Arthur

17.10.92
22.12.90
10.01.89
22.04.84
22.12.80
07.02.79
05.05.79
17.02.94

zoon van Pieter
zoon van Victor
echtg. Van Den Hende Zoe
echtg. De Vuyst Gabrielle
echtg. Van Durme Leonie
echtg. De Backer Marie
echtg. Bovijn Romanie
zoon van Honoré

31.01.91
13.01.85

zoon van Ch. Louis

13.09.90
15.04.87
06.04.86

zoon van Hippoliet
zoon van Angelus
zoon van Theophiel

01.12.93
03.04.79

zoon van Charles

16.11.92
10.09.92
03.03.79
28.12.84

zoon van Gustaaf
zoon van Eduard
echtg. Taevenier Romanie
zoon van Augustien

Kattenberg
De Ganck Léonce
De Jonghe Alfred
Hissegem
Sax Oscar Joseph
Van Gremberghen Arthur
Van Herreweghe Henri
Meerschout TTieodule Joseph
Van Theemsche EHgius
Meerschout Gustaaf
Kapellenhoek
Beekman Emiel Joseph
Wanzele Joseph
De Backer Camiel
Van Oostende Sylvan
Yshoute
Michiels Octaaf De Corte

15.10.83

Bracht
Vekeman Germain
Goossens Valère
Seeuws Maurice
Van Melchebeke Amaat
Eggermond Achiel
Baele Alphons
Meuleman Remi
Van De Sype Edmond
Schilders Cyriel

11.10.90

07.11.90
20.09.90
21.10.85
12.08.90
24.01.87

zoon van Remi
zoon van Evarist
zoon van Hippoliet
zoon van Raymond
zoon van Theophiel
echtg. Fouquet Marie
zoon van Richard
zoon van Camiel

Berg
Plym Gilbert
Bovijn Oscar
Dammers Amedé
Kemany Laurent
De Visscher Gustaaf
De Vos Achiel
Haesebeyt Oscar
Spitaels Henri

26.06.92
20.1L92
0L02.91

zoon van Edmond
zoon van Gustaaf
zoon van Victor

05.11.81
01.10.93
19.03.87
11.10.93

echtg. Strymeersch
zoon van Alphons
echtg. Eechout Helena
echtg. Van De Velde Marie

05.07.87
19.02.81
15.09.93

zoon van Guliaan
Echtg. Waeytens Céléne
Zoon van Saelens Sylvie

Walseghem
Van Der Spiegel Valere
De Loore Edmond
De Vuyst Oscar
Van Ga ever Oscar
De Man Octaaf
De Buck Camiel
Mortier Odilon
Van Der Beken Gustaaf
Kennof Jules
De Coninck Joseph

Zoon van Nedcerbroucke Viaorine

25.12.78
17.03.93
07.09.80
13.02.87

echtg. Clara V.D.Driessche
zoon van Prosper
echtg. De Man Alice
zoon van Joseph

04.05.91

zoon van Jules

08.01.80
08.11.79
15.10.85
19.12.83

zoon van Evarist
echtg. Monsecour Madeleine
echtg. Van Herreweghe Maria
zoon van Seraphien
zoon van Seraphien

16.11.91
21.04.84
01.11.83
22.10.82

zoon van Stevens Marie
echtg. Van De Velde Louise
echtg. De Maeseneire Iréne
echtg. De Moor Maria

09.01.80
06.08.87
04.10.78
29.10.79

echtg. Dierikx Madelène
zoon van Camiel
echtg. Lejeune Adeline
echtg. Lampaert Camilla
echtg. Mathijs
zoon van Omer
echtg. Kellens Céline
echtg. Caron Adeline
zoon van Frans
zoon van Jean Baptiste

Bracht
De Munck Wahe
Van Herpe Léonce
Van Cauwenberghe Octaaf
Coessens Richard
Coessens Emiel
Dries
Van Houcke Léonce
Niemegeers Amant
De Visscher Victor
Caron Eleuthere
Gootje
Van Den Berghe Joseph
De Nutte Germain
Becqué Leo
Kellens Oscar
Brackman Achiel
De Canck Camiel
Rigaux Emiel
Bombeke Achiel
De Coene Oscar
Verheyen André

01.11.93
22.05.78
22.07.83
22.12.87
31.11.85
10

Hekkerstraat
Vacact Gaspar
Verheyen Emiel

10.05.92
05.11.84

Ediig.

09.08.88
27.04.84
03.06.80
12.07.89
23.09.92
04.01.86

zoon van Polydor
echtg. Van Wassenhove Maria
echtg. De Smaele Sylvie
echtg. Waterloos Adolphine
zoon van Camiel
zoon van Camiel

16.12.90

zoon van Camiel

08.01.90
12.12.90
12.09.90
21.07.90

echtg. De Smaele Marie J.
zoon van Constant
zoon van Richard
zoon van J.B.
echtg. Ghys

V.B.Beken Stéphanie

Kalle
Middemacht Remi
'Van Hiemdenhove August
Verheyen Philemon
Niemegeers Basiel
Van De Velde Jerome
Van Dorpe Prosper
Boerestraat
Dobbelaere Hector Joseph
Bierman
De Winter Remi
De Treyne Gilbert
Cansse Urbain
Van Dorpe Urbain
Meerpoel Richard
Canse René
Van De Bulcke Alfred

zoon van Theophiel

Houte
Blauwaert Victor
De Keyzer Ghislain
Van Bockstaele René
Baele Prosper

13.01.90
11.12.82
19.04.80
03.12.79

zoon van Felix
echtg. Blauwaert Gudule
zoon van August
echtg. Baudewijns Elodie

13.03.84
29.05.91
30.08.90
02.12.82
31.08.91
21.02.86

echtg. De Kee Odile
zoon van Gifridus
zoon van Martinus
echtg. Haesebeyt Julitta
zoon van Camiel
zoon van Henri

05.01.93
22.12.90
16.09.87
18.07.80

zoon van Vitale
zoon van Prosper
zoon van Eduard
echtg. Blauwaert Cyrilla
zoon van Petrus

Meerlaan
Blondeel Jules
Van De Velde Joseph
Haesebeyt Basile
De Smet Pirmin
Baele Basiel
De Rouck Basiel
Pontslag
De Buck Germain
Eekhout Basiel
Baele Arthur Emiel
De Bruycker Cyriel
Brackman Remi
Porrez Omer
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Driesstraat
De Smet Frans
Mortier Hector
Verdonck Henrie
Van Herpe Philemon
De Sutter Gustaaf
De Pand Hector
Van Waeyenberghe Jules

26.07.80
16.05.93
06.01.90
21.06.84
17.11.80
13.02.93

zoon van Benoit
zoon van J.B.
echtg. Becqué
echg.Van Herpe Leontine
zoon van Benoit
zoon van Camiel

Sint Martens Dries
Van Doorselaere Arthur
Baele Joseph
Nierinckx Guillome
Courtijn Gilbert
De Noyette Léonce

13.07.93
11.06.82
14.12.93

zoon van Emiel
zoon van Omer
zoon van Victo
zoon van Edmond

Vrijhem
Waeytens Prosper
Brantegem Emiel

03.08.85

echtg. De Beer
zoon van Marien

Opgeroepen op 24.9.1914

Klas 14

Claes René
Van Grembergen Valere
Ghislain Urbain
Van Bockstaele Gaston
Van Heddeghem Albert
Pluym Joseph
Baele Georges
De Landsheere Victor
Eggermont Emiel
De Moor René
Thienpont Leonel
Van Herreweghe Amede
De Maeseneire Hector
De Buck George

klooster
Hissegem.
Bracht
Dorp
Pontslag.
Berg
Driesstraat
Pontslag
Heye
Berg
Broek
Hissegem
Boerestraat
Pontslag

zoon van Stéphanie
zoon van Angelus
zoon van, Victor
zoon Theophiel
zoon van Adolf
zoon van Edmond
zoon van Adolf
zoon van Edmond
zoon van Thephiel
zoon van Eugeen
zoon van Ch.Louis
zoon van Teophiel
zoon van Edmond
zoon van Vital

Dorp
Bracht
Bracht
Dorp

zoon van Honnoré
zoon van Vjçtor
zoon van Victor
zoon van Charles

Vijwilligers
Eekhout Arthur
Coppens Urbain
Coppens Germain
De Schampelaere Oscar
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Mechelse vluchtelingen vinden onderdak in het klooster
Op 4 september kwamen te Balegem 148 vleuchtlingen aan die te Gent geen onderdak
vonden. Door de plaatselijke overheid werden zij naar het klooster gebracht, inafwachting dat
zij bij burgers zouden ondergebracht worden. Ze kregen soep, patatten en 2 eieren.
Tien dagen later zouden de meeste onder hen naar hun geboortestad terug keren.
Op 5.10 kwamen nieuwe vleuchtelingen aan, deze keer uit Cherskamp.
De achter gebleven Mechelaars diende op verzoek van hun burgemeester naar hun stad terug
te keren.
Dinsdag 8. 9 O.L,Vrouw geboorte
8000 soldaten van het Duitse leger trekken door Balegem
« Onvergeetbare dag voor Baelegem »
« Na de mis van 6 ure, Vz voor 7 uur komen van uit Windeke 7 uhlanen op het dorp voorbij.
Ze gaan langs *t Gootje, een kwart uur nadien keeren ze weer en rijden tot aan de molen te
Vrijhem, Ze keeren weer ze blijven staan aan het gemeentehuis. Bij het huis van Jozef De
Bruycker verzoeken ze hem mee te gaan tot aan de molen Coene om hen de weg te tonen naar
Oosterzele. Bij zijn terugkomst moet hij aan een ieder zijn wedervaren vertellen.
De heer onderpastoor is na de mis van 71/2 uur thuis en gaaat na het ontbijt aan het
achterpoortje zien. Daar komt een Duitsche soldaat aan en een 2e met geladen geweer.
Hij plaseert hem aan het ijzeren hekken van den meersch. Met het geweer in de hand kijkt hij
gedurig van links naar rechts, eindelijk zet hij hem aan den boom en ontsteekt ene sigaar.
V Was nu wel 9 Vs, al met eens slaat hij op de loop naar de andere Duitsche soldaten die op
de steenweg te peerd rijden naar de statie toe. Maar dat t * waren nu niet alleen een groep van
7 mannen 7 was een gansch leger Duitsche soldaten, 8 à 9000 man.
Van 9 V2 tot 11 V2 trokken zij voorbij. Komende van Oosterzele, Smessenbroek langs het hof
Van Damme zoo langs de steenweg van Hissegem, 7 Gootje, Statiestraat, de Statie, Houte
naar Sonseinde zo voort naar Oudenaarde,
7 Was heet en brandende zon. Velen bleven in hun huizen. Anderen gingen stillekens zien. De
heer onderpastoor ging ook langs den ijzerenweg aan de statie. Achter het volk verdoken zag
hij ze voobij trekken. Eerst waren het velomannen nadien een groot getal ruiters nadien
geschut van alle slag. Wagens geladen en daar achter eene grijze wolk voetgangers en zoo
altijd voorts, hijgend zweetende met den ransel op de rug.
Daar aan de statie in de herbergen geeft men hen water te drinken ook appelen worden
aangeboden. Al gaande namen de soldaten dit aan.Sommigen goten ze het water ten dele in
huider eigen wezen tot verfrissing
Kwart van 11 ure bleven ze staan om te rusten, en daar hoort men het geronksel van een
vliegmachiene. Ze werd eindelijk gezien, zeer hoog kwam ze vanuit het westen.
Van de Driesstraat, Meerlaan zo naar de statie toe. Al met eens boven de statie is er daar
eene brigade Duitsche die er naar schieten met een wreed geweld. T was als eene
mi trai leuze die afging van achter de woning van Felix Verdonck-Emiel De Mulder op den
Houte,
Een ieder begon te vluchten, ... Op dit geschot keerde de vliegmachiene terug een tweevlak
... .Men zei dat het een Belgische was. Te Windeke was er een Fransche te zien. Nu het stil
was gingen de Duitsche drinken en kochten sigaren die ze wel betaalden. Bij octaaf Bombeke
was er een die van vermoeidheid ziek werd en viel Een officier vroeg hem met het geweer op
zijn borst, afmaken, de ziek sprong recht en spartelde voorts.
Om 11 uur 'A werd het signaal gegeven om voorts te gaan.. Om 1 uur herbegon de doortocht
Maar nu zijn het wagens kamions mitraileuzen, eetgerief enz. 191 stuks het was nog geen
einde het duurde tot 2 V2 ... »,
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« De Koolkensrapers »

Er reden nog altijd geen treinen. De mensen verplaatsten zich te voet en er was een groot te
kort aan brandstof Zo zien wij de ganse dag door, langsheen de ondertussen beroeste roete
mensen kolen rapen. De koolkensrapers schuimden elke dag de spoorberm af

Kranten foto (herkomst on bekend)

Konfrontatie met Belgische soldaten
03.10.1914
Dertig cyclisten komen aan de spoorweg overgang. De Mulder werd met de revolver op de
borst gedwongen zijn huis binnen te gaan. Vier soldaten namen de wacht. Men doet een
poging om de telefoonpalen af te zagen. Dit lukt niet, uiteindelijk knipte men de draden door.
Onderwijl werden de spoorstaven ondergraven en liet men deze met springstof springen.
Op de weg naar Oombergen werden de Duitse soldaten door de Belgische opgewacht.
Een van de Duitse wagens die hen vergezelde werd stuk geschoten, de gekwetsten konden
ontkomen. Nog de zelfde dag werd de spoorweg hersteld.
(Wordt vervolgd)
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B E Z O E K E N AAN H E T LAND VAN RODE
TWEEDE DORP:

MOORTSELE.

Nadat we vorig jaar Balegem hebben bezocht, is dit jaar - op 3 september - Moortsele het
uitverkoren dorp. Wanneer Moortsele ontstaan is, kunnen we niet exact zeggen, maar de
oudste oorkonde die Moortsele vernoemt, dateert van de jaren 1019-1030.
Onze Voorzitter samen met zijn vrouw stonden ons als eersten op te wachten op het marktplein. Na een nuttige inleiding ter plaatse, leidde hij ons vol enthousiasme rond gedurende drie
uur. We waren vertrokken met het idee het volledig Serrurepad (zie blz. 22) te volgen, maar de
uitleg, de anekdotes, de pittige detailvondsten waren zo intens dat we de wandeling ingekort
hebben. Er komen nog dagen, nog bijeenkomsten.
Als eerbetoon aan zijn prominente inwoner van weleer heeft Moortsele het pad naar Constant
Ph. Serrure genoemd.
Hij werd geboren te Antwerpen op 22 september 1805 en overleed op 6 april 1878 te Moortsele. Hij verbleef in het huis op het dorpsplein met zicht op de kerk, (waar nu de Kiem is
gehuisvest schuin over de kerk).Als herinnering werd op 9 maart 1980 een gedenkplaat aan
bovenvermeld huis ingehuldigd.
Hij was archivaris en conservator van het Oost-Vlaams archief, professor in de geschiedenis en
in de Nederiandse taal en letterkunde. Bovendien werd hij ook tot rector van de R.U.G.
benoemd. Hij werd evenwel uit die functie ontheven ten gevolge van politieke moeilijkheden
en onenigheden met professoren.
Kenmerkend voor die figuur was zijn liefde voor het Nederlands.
Daarenboven bezat hij een waardevolle bibliotheek en muntverzameling.
Onze eerste stilstand is de kerk (1), die we om praktische redenen enkel van buiten hebben
kunnen bezichtigen. Ze bestaat uit een kruisbeuk en een zeshoekig koor uit de 8ste eeuw. De
rechterarm werd in baksteen herbouwd. De vierkante toren en het schip zijn van recentere
datum.
Zoals de meeste kerken werd ook deze midden in het dorp opgetrokken op grond die de
boeren het best konden missen. Als men de gevel aan de rechterzijde goed bekijkt, ziet men
duidelijk dat deze kerk ooit groter is geweest en ook verschillende malen verbouwd en hersteld
is geweest gedurende de verschillende perioden.
Twee zaken zijn ons niet ontgaan:
-Ten eerste de restanten van de Romaanse doopvont onder aan de gevel;
- Ten tweede een grafsteen met het symbool van een pelikaan. Uit respect voor de overledene
willen we hier niet verder over uitweiden totdat we de familie gecontacteerd hebben.
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Aangezien elke parochie een patroonheilige heeft, is het toch eventjes noodzakelijk ook die van
Moortsele te vernoemen. Naast de bijkomende heilige. Sint Antonius, is het vooral Sint
Amandus die hier vereerd wordt. Naar hem werd het Sint Amandusputje (2) genoemd waaruit
water werd gehaald ter genezing van verschillende kwalen. Hierover doen verschillende
legendes de ronde (zie ons nummer van juni).
Elk jaar wordt er nog door enkele gelovigen een noveen gehouden tegen het Sint Antoniusvuur, dat blijvend herinnerd wordt door de winterkermis op 17 januari.
De huidige kerkklokken zijn afkomstig van de Sint-Baafskathedraal te Gent, want ook de
klokken van Moortsele werden tijdens de Franse Revolutie tot kanonnen versmolten.
Terug richting kerkplein slaan we de kloosterstraat (3) in. Hier vinden we nog het laatste
gemeentehuis terug van vóór de gemeentefusies.
Daar rechtover zien we in het grasperk een oude molensteen, die ons doet herinneren aan de
oliepletmolen (4), die op deze plaats lijnzaad verwerkte tot lijnolie en lijnkoeken.
Aan dezelfde kant van het gemeentehuis vinden we nog de laatste van de vele smidsen (5)
terug. Zeldzaam is toch dat er nog een dorpssmid éénmaal per week de paarden beslaat.
Een beetje verder ligt het klooster (6). Vanaf 1909 werkten er de Sint Vincentiuszusters en
was er één kleuterklas en één lagere klas ondergebracht. Voor de zondag was er een adultenklas voorzien, waardoor ongeletterden konden leren schrijven en lezen.
Heden biedt het een onderkomen aan de Vrije Gemengde school.
We steken de straat over en slaan rechts de Watermolenstraat in om de watermolen aan het
"Hof ter Loo"(7) te bekijken. De watermolen is één van de oudste uit de omgeving en dateert
van vóór 1547. Hij heeft tot 1975 gediend voor het malen van graangewassen, wat nu nog
slechts voor privé-doeleinden gebruikt wordt.
Hof ter Loo was één van de zes Frankische nederzettingen in de 3 de en 5 de eeuw en in de
16de eeuw het grootste pachtgoed van Moortsele. De hoeve heeft nog zijn typisch 16de eeuws
aanzicht niet verloren, waardoor het plekje zo gecharmeerd wordt.
Voor het herstellen van het materiaal (wat in principe om de 25 jaar moet gebeuren) en het
afvloeien van het overtollig water werd een gracht gegraven. Bijgevolg ontstonden er twee
opeenvolgende brugjes waaraan in de Middeleeuwen de straatnaam de "Curtebrugghestraete"
werd gegeven. Onder die brugjes kabbelt de Molenbeek.
We stappen terug richting Kloosterstraat en verderop slaan we rechtsaf het Hoeksken ter Hulst
in. Het woord " H u l s f is afkomstig van "HuF', wat heuvel betekent. De weg gaat inderdaad
bergop. Rechts treffen we het "Hof ter Hulst" (8) aan.
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In de jaren '90 werd het verkocht en de nieuwe eigenaars
wilden het volledig renoveren,
waardoor het voorstel tot bescherming aanleiding heeft gegeven

om

voor

september

1995 een archeologisch onderzoek te plannen, waar het accent vooral gelegd werd op
muurarcheologie en opmeting
en bij de heraan-leg van de
walgracht.
De oudste vermeldingen over
HOF T E R HULST

het H o f gaan terug tot de 15de

- 16de eeuw. In het begin van de 19de eeuw was het reeds eigendom van de Heren van het
Land van Rode.
De omringende gracht die enkel nog als spoor herkenbaar was, is recent opnieuw uitgegraven.
Het water van de gracht komt uit de ondergrond, vermits ze op een bronniveau gelegen zijn.
Uit de walgracht ontspringt een beekje dat in de Molenbeek afvloeit.
Het grondplan van het omgracht erf is een onregelmatige rechthoek met een oppervlakte van
Iha 85ca lOca, wat ongeveer driemaal zo groot is als een normale hoeve met walgracht.
In de woning zijn vier bouwfasen te onderscheiden aan de diverse bouwnaden en verschillende
gebruikte materialen.
Het oudste gedeelte is het "poortgebouw''. Centraal bevond zich een poort in een rondboog.
Onderaan die poort bemerken we de toegemetste steunpunten van een vroegere valbrug over
de walgracht. Aan de straatzijde, aan beide zijden van de poort bevinden zich twee lichtspleten.
Eventueel andere openingen kunnen door latere muuronderbrekingen zijn verdwenen.
Uit de sporen van de eerste verdieping kunnen we afleiden dat het niet zomaar om een poortgebouw ging. Het geheel doet denken aan een soort poort donjon en bovendien zouden we het
kunnen klasseren onder de "maison forte", rekening houdend met de geringe militaire waarde
en de dunne muren. We moeten ons dus een torenachtige constructie voorstellen met in het
midden een poort.
Op de eerste verdieping bevond zich waarschijnlijk het residentieel gedeelte.
Er valt ook niet uit op te maken o f er op het achterliggend erf nog een kasteel lag. Tot begin
deze eeuw zou er nog een houten schuur op het erf hebben gestaan.
Dergelijke kleine donjons zijn uitzonderlijk in Oost-Vlaanderen. Er is trouwens geen enkele
gekend in veldsteen, waardoor we kunnen afleiden dat dit één van de vroegste van Vlaanderen
is en bijgevolg te situeren is in het midden van de 13 de eeuw.
In ieder geval kunnen we uit deze gelezen studie (3) besluiten dat deze poortdonjon een status
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uitstraalde die jammer genoeg bij gebrek aan bronnen niet nader te specifiëren is.
Verderop komen we op de Schellartweg, waar we nog op een typisch boerderijtje van een
keuterboer (9) stoten, wat vroeger de meerderheid van de hoeven uitmaakte.
Aangezien we terug richting het dorpsplein wandelen, gaan we steil bergaf. Deze weg wordt
plaatselijk ook '"Halsbreker" (10) genoemd. Het verwijst naar de glibberige onverharde weg
naar de Molenbeek toe. Langs deze weg staan er veel braambessenstruiken. Zowel groot als
klein plukten gretig de rijpe vruchten, die als tussendoortje heeriijk smaakten. Toen we bijna
helemaal beneden waren, toonde een man uit onze groep een fossiel van een vos die op de
verhoogde berm in de linkse bocht duidelijk te zien was.
Op het einde komen we in de Beekstraat terecht die uitkomt in de Moortselestraat, die vroeger
de Stationsstraat heette (verderop ligt inderdaad de treinstopplaats van Moortsele).
We blijven links wandelen in de Moortselestraat tot we rechts, rondom "de Wellington" aan
een open ruimte komen, namelijk het vroeger Tramplein (11). Toen was er een tramstation,
laad-en loskaaien en een waterbevoorradingstoren voor de stoomtram. In de periode tussen
1909-1959 kruiste de tramlijn Gent-Geraardsbergen de spoorlijn Gent-Zottegem, wat dus voor
een dorp als Moortsele een belangrijk verkeersknooppunt was. Dat valt ook af te leiden uit de
verschillende borden van bier- of andere namen boven de huisdeuren die verwijzen naar café's
van weleer.
We steken de straat over en slaan de
Kasteelstraat in. Evenwijdig met de Kasteelstraat loopt de Molenbeek. Het ge-

m

^ ? > i i ^ i 1

I

bied tussen de Molenbeek en de evenwijdige spoorweg (ongeveer 50 m. verder)
l

wordt door de dorpelingen "Sudeten-

t

land'X12) genoemd (naar door Hitier
veroverd gebied op Oostenrijk). Voor
Moortsele betekent dit: gebied veroverd
op Scheldewindeke. Hier vormt de beek
de natuuriijke grens van de gemeente en
wordt gevoed door talrijke bronnen, o.a.
de Ginstbronnen.
Zoals de straatnaam doet vermoeden,
treffen we links in de Kasteelstraat het
KASTEEL VERSCHAFFELT
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kasteel (13) met zijn park aan, dat oorspronkelijk een bos was, dat in de 17de E. het "Lange
Jansbos" heette. In 1885 werd het verkocht aan Ambrosius Verschaffeit, die er in 1869 een
kasteel bouwde om er zijn vrije tijd door te brengen.
Ambrosius Verschaffeit is geboren op 11 december 1825 en overleed te Gent op 16 mei 1886.
Toen zijn vader overleed nam hij de toen reeds vermaarde bloemisterij van zijn vader over en
behoorde bijgevolg tot de Gentse bourgeoisie.
Eén van zijn ambities was het im- en exporteren van planten met betrekking tot Engeland en
andere overzeese gebieden.
In 1869 heeft hij zijn tuinbouwbedrijf verkocht, maar bleef tot aan zijn dood ondervoorzitter
van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Tuinkunde.
De architect van het kasteel was Th. Bureau en het werd opgetrokken in een soort late Renaissancestijl.
Merkwaardig aan dit kasteel is de baksteen waaruit het gebouw is opgetrokken, omdat die ter
plaatse werd gemaakt door het persen van klei in vormen. De klei werd opgegraven rechtover
het kasteel. De ontstane put werd uiteindelijk omgevormd tot vijver die nu nog steeds te zien
is.
Naast het kasteel werd een ruim dienstgebouw ( nu een bewoond huis ) met aanhangende
paardenstallen opgetrokken.
Helemaal rechts, aan het uiteinde van het kasteeldomein was er een fruit- en groentetuin
voorzien, wat eigen was aan de I9de tijdgeest, met ook een druivenserre, beplant met de
druivenvariëteit "Frankental".
Het kasteel zelf konden we niet bezichtigen, maar van de nieuwe eigenaar verkregen we wel de
toestemming om het park te bezichtigen. Zoals we konden veronderstellen en wat ook bevestigd werd door de nieuwe eigenaar, die ons even te woord stond, was het park destijds een
pareltje.
De kasteeltuin werd ontworpen door E. Pynaert, leraar aan de Rijkstuinbouwschool te Melle
en eveneens internationaal bekend. Ter gelegenheid van de Floraliën werd het park bijgevolg
bekroond met een eerste prijs op de Internationale tuinbouwtentoonstelling van Gent in maart
1873.
Uniek voor dat park was de inplanting van een pinetum, dat uitzonderlijk een zo volledige
verzameling sparren bezat. Daarnaast beschikte het ook over zeldzame en dure exotische
naaldsoorten en verschillende soorten sierheesters.
Naast klimatologische oorzaken van de teloorgang van het pinetum en het beukenbestand, is er
toch ook een menselijke factor die een rol heeft gespeeld in het verder verdwijnen van de
oorspronkelijke pracht van het park. In de jaren tachtig is het park verhuurd geweest aan een
persoon die er een "wildpark" heeft onder gebracht. Toch vinden we er nog zeer prachtige
exemplaren. Typisch voor dat park waren ook de perken met winterharde azalea's en grote
rododendrons, waar van deze laatste nog enkele zijn overgebleven.
In een bijgebouw blijkt er ook een ijskelder aanwezig te zijn met een grondoppervlakte van 80
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m^. In die tijd werd het gebruikt als koelkast. Het is een eivormige constructie met de top van
een ei naar onder gericht, die voor een deel bovengronds en voor een deel ondergronds gebouwd is. Het bovengrondse deel werd met een dikke laag aarde bedekt. Een gang voorzien
van twee deuren biedt toegang tot deze constructie. Doorheen deze gang kon men met de
kruiwagen tot in de stapelruimte rijden. Het ijs werd in de winter op de vijver verzameld.
Onderaan de ijskelder werd een afloop voorzien die in verbinding staat met de vijver.
De uitgang van het park leidt ons naar het "Fazantenhuisje'' (14), dat in 1912 het aanzicht
kreeg van een typisch "Ancien Belgique" geveltje, dat eerder te zien was op de Wereldtentoonstelling van 1910. Oorspronkelijk waren het twee huisjes, die verbouwd werden tot één.
Op het einde van de Kasteelstraat komen we uit op de Rattepas. We staan op het hoogst
gelegen gedeelte van Moortsele dat bovendien drassig is, waardoor het in de volksmond
'1)askuur' (15) genoemd wordt (naar de beweeglijkheid van de grond ).
We slaan rechts af en als eerste gebouw treffen we het "Hof ter Rattepade'' (16) aan, waar er
vroeger een omwalling naar Frankisch model zou moeten geweest zijn.
Een honderdtal meter verderop hebben
we

een

prachtig

zicht van het kasteel, die van op onze

hoogte gezien

volledig in het dal
ligt.
Tegelijkertijd valt er
niet naast de bunker
(18) te kijken. Het
is één van de tientallen in de directe
omgeving, die gebouwd werden met
oogschijnlijke ven-

HOF VAN C A E L E N B E R G E N

sters en een deur
om vanuit de lucht de indruk te wekken dat het een huis was in plaats van een mogelijk doelwit. "Onze" bunker maakte deel uit van de verdedigingsgordel Asper-Wetteren gedurende de
tweede Wereldoorlog.
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Op het einde van de Rattepas komen we uit in de Rollebaan, (vroeger de Zandstraat genoemd
naar de aard van de weg) die naar Munte loopt. Enkele meters verder slaan we links af. In de
Boterhoek beland, zien we links een mooie hoeve liggen omwille van zijn verzorgde gevel met
zijn pittoresk trapje, dat we hier niet meer zo dikwijls aantreffen. Vroeger droeg het de naam
"Hof van Caelenbergen"(19), slaande op de kortgeschoren hoogte.
Op het hof konden we verschillende pasgeboren kalbes bewonderen wat voor de kinderen leuk
meegenomen was.
Nadat we op het erf nog enkele foto's genomen hebben, besloten we hier de wandeling te
eindigen, niet alleen omdat het al laat geworden was, maar ook omwille van de vermoeidheid
van bepaalde moedige stappers. We kregen zelfs de gelegenheid om afgehaald te worden door
een minibusje van één van onze elegante wandelaars om alzo vlugger ter onze eindbestemming te geraken, namelijk "het Neerhof', waar er zoals altijd gezellig nagekaart werd en
nieuv/e plannen werden gemaakt.
Rose VINDEVOGEL
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DE V R O E G E R E K E R K EN H E T V E R B L I J F
VAN DE H E R E N VAN MUNTE.

DE SCHENKING VAN DE KERK.
Over de schenking in 1129 van de kerk van
Munte aan de Sint-Pietersabdij te Gent door
Burchard, bisschop van Kamerijk, schreef Dr.
L. REYNTENS in zijn werk over: "Het
parochiedomein

van

de

Gentse

Sint-

Pietersabdij tot in de XlVe eeuw, dat toen de
zelfstandige persona tevens afstand deed van
zijn rechten. Hij liet in het midden wie dit
was, doch hij liet doorschijnen dat dit graaf
van Vlaanderen zou geweest zijn omdat de
heerlijkheid van Munte oorspronkelijk aan de
graaf

toebehoorde.

Doch

vervolgens

handelend over de schenking van het altaar
(kerk) van Steenhuize besloot hij: "Ook hier
is de oorspronkelijke bezitter onbekend" (1).
De aandachtige lezing van de oorkonde van
1129 laat nochtans toe meer klaarheid te
brengen. Ik laat hieronder het gedeelte uit die
oorkonde volgen dat ons aanbelangt:
Igitur reverendi fratris nostri Enmlfi de Sancta Petro Gandensi abbatis religiosae petiüoni,
assensu ecclesiae vestrae, condescendimus, et altare de Monthei, quod est dimidium ecclesie,
liberum et sim persona .... prefatae Sancti Petri Gandensis ecclesiae cui preest concedimus
(2y
In vertaling: Bijgevolg geven wij gevolg aan de vrome vraag van .... Amulf, abt van SintPieters te Gent,/aanvraag gesteld/ met instemming van uw kerk, en geschenken het altaar van
Munte, dit is de helft van de kerk/elijke inkomsten/ vrij en zonder/ afhankelijkheid van een/
persoon, aan voornoemde kerk van Sint-Pieters te Gent die hij bestuurt.
Het tweede gedeelte van die lange zin, die uit twee zinsdelen bestaat, is duidelijk: het altaar en
de helft van de kerkelijke inkomsten die voorbehouden zijn voor de bedienaar van het altaar,
de pastoor, worden aan de abdij geschonken. Door persona wordt bedoeld de oorspronkelijke
bezitter van de kerk en haar inkomsten. Deze stelde ook de pastoor aan.
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Wie die bezitter dan wel was blijkt uit het eerste gedeelte van die lange zin. De opbouw van
dit zinsdeel is zeer eigenaardig: spreekt de bisschop aanvankelijk over abt Amulf in de derde
naamval, dan gaat hij plots over Amulf in de vocatief, in de tweede naamval aan te spreken;
"assensu ecclesiae vestrae'\ met instemming van uw kerk. Werd hier de abdij bedoeld? Het
zou zeer eigenaardig zijn moest de abt voor zijn petitio de instemming nodig gehad hebben van
de abdij die hijzelf bestuurde!
Het zinsdeel in de vocatief verraadt twee zaken. Vooreerst komt de verspreking van de
bisschop over als de naklank van een voorafgaand (bevriend?) gesprek tussen de twee
gemijterde houders van de kromstaf. Sprekend over de kerk waarover dit voorafgaand gesprek
handelde, en die het voorwerp van de oorkonde uitmaakt, noemt de bisschop deze '^jw" kerk,
m.a.w. de kerk van Munte was tot dan persoonlijk bezit geweest van Amulf van Munte, de
abt. Dit is de tweede gevolgtrekking die hieruit af te leiden is.
Waarom was de instemming van die kerk vereist? Eenvoudig omdat de andere helft van de
kerkelijke inkomsten ook na de schenking in de handen bleef van een Van Munte, broeder of
zuster van abt Amulf

DE EIGENKERK VAN DE HEREN VAN MUNTE
Het kwam in die tijd meer voor dat het bezit van kerken door vererving ten deel was gevallen
van geestelijken. Zo bezat een Antwerps kanunnik Boudewijn als persona de kerk van
Leeuwergem. In 1192 schonk hij deze aan de bisschop om haar aan de Sint-Pietersabdij over te
maken (3).
De schenking van de kerk van Munte in 1129 zou, zoals hoger aangetoond, het eigenaardig
karakter hebben gehad van een schenking door Amulf van Munte, de abt. In zekere zin dus een
schenking aan zichzelf.
Was dit wel zo? Er zijn nog andere aanwijzingen dat dit inderdaad het geval moet geweest zijn.
het is bekend dat Arnulf van Munte abt is geweest van 1115 tot 1130. De vader van Amulf
was Ascric die in 1115 schenking deed aan de abdij van grond te Fronendike, een verdwenen
lokaliteit langs de Schelde, ergens tussen Temeuzen en de Braakman (4). Vijf van zijn kinderen
waren hierbij aanwezig en tekenden de schenkingsakte. Die schenking gebeurde toen de
toenmalige abt Ansbold op sterven lag ( t 10 april 1115), zodat het aan diens opvolger Amulf
toekwam de akte te zegelen als abt (5).
Dit samenvallen van de schenking door Ascric van Munte met de aanstelling van zijn zoon
Amulf geeft te denken! Vooral als wij zien dat na het overlijden van Ascric, in of kort voor
1123, de drie kinderen die in 1115 niet bij de schenking betrokken waren, de een na de ander
aan de abdij schenkingen deden uit hun erfdeel.
In 1123 schonk Zeger van Munte ''porüonem hereditatis meae'\ nl. gronden tè Munte en op
nog een vijftal andere plaatsen (6).
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In datzelfde jaar schonken de kinderen van Boudewijn van Melle, wiens onbekende vrouw een
Van Munte was, alle grond die zij in Munte bezaten. Het ging duidelijk om erfgoed langs hun
moeder om bekomen. Daar hun zuster gehuwd was met Hendrik van Heusden, tekende deze in
haar plaats (7).
In 1124 tenslotte deed Ascric dochter Uutberga, gehuwd mer Erpolf van Zwijnaarde, en zuster
van abt Amulf zoals duidelijk gestipuleerd werd, schenking van meersen, weiden en bossen te
Munte en op nog twee plaatsen (8).
Het is duidelijk dat al deze schenkingen "uit hun erfenis" te maken hadden met de aanstelling
van Amulf tot abt. Het lijkt er sterk op dat hun vader in 1115 een belofte heeft gedaan die ook
bindend was voor zijn erfgenamen.
Wat met Amulf zelf? Hij zal toch ook wel geërfd hebben van zijn vader? Nemen wij aan dat in
zijn erfdeel het altaar en de helft van de kerk besloten was, dan krijgt de schenking van 1129
een onverwachte bijkomende betekenis. Die schenking moet dan gezien worden als aansluitend
bij die van de andere erfgenamen van Ascric van Munte.
Een gevolgtrekking die hieruit voortspruit is dan dat de kerk van Munte tot dan een
"eigenkerk" was geweest van de heer van het domein.
Door de schenking aan de abdij werd ook gevolg gegeven aan de bulle van paus Urbanus I I
(1088-1099) behelzend dat leken geen altaren noch kerken mochten houden.

SINT BONIFATIUS PATROON VAN DE EIGENKERK
In 1108 waren reeds de eigenkerken van Schelderode
en van Bottelare aan de Sint-Pietersabdij toegewezen.
Dat dit eigenkerken waren geweest blijkt o.m. uit het
feit dat zij toegewijd waren aan Sint Maarten. Het is
bekend dat de heren van domeinen tijdens de
Merovingische periode de kerken die zij lieten
oprichten aan deze heilige toewijdden in navolging van
het Frankisch vorstenhuis. Sint Maarten was zowat de
nationale heilige.
Aangezien de kerk van Munte dus een eigenkerk was
zou men verwachten dat zij ook Sint Maarten
toegewijd was. Dit was niet het geval. De
patroonheilige was Sint Bonifatius. Ook deze heilige
(ca. 675-754), levend in een later tijdperk dan Sint
Maarten, genoot van een bijzonder aanzien. Als
cc
apostel van Friesland en van Duitsland", organisator
Vroegere kerk volgens Van Houcke en
Langerock,
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van de kerk in het gebied over de Rijn, kan hij beschouwd worden als de Duitse evenknie van
Sint Maarten. Op een van zijn tochten werd hij nabij Dokum in Friesland vermoord door
struikrovers in 754. Na zijn canonisatie werd zijn lichaam in 822 overgebracht naar Fulda waar
het met veel ceremonieel begraven werd in de Sankt-Michailkirche bij de abdij die naar hem
genoemd is geworden, de Sint-Bonifatiusabdij.
Aangezien de kerk van Munte aan hem toegewijd werd moet men tot het besluit komen dat zij
niet voor 822 is opgericht geworden. Het kan zelfs zijn dat zij slechts na 870 werd opgericht,
nadat door het Verdrag van Meerssen Lotharingen verdeeld werd tussen Karei de Kale en
Lodewijk I I de Duitser. Het Duitse rijk reikte daardoor tot aan de Schelde. Het zou aldus te
verklaren zijn dat een nieuw opgerichte kerk in dit rijk aan de Duitse heilige toegewijd is
geworden.

^

Was dit misschien eerst nog een kapel, mogelijks in hout? Volgens A. VAN HOUCKE en P.
LANGEROCK, die een architecturale beschrijving maakten van de vroegere kerk, zou het
oudste gedeelte ervan dateren uit de 11e eeuw (9). Wij weten nu dat die kapel of kerk
opgericht is geworden door de heren van Munte, en dat zij er de bedienaar van het altaar
aanstelden. Het is te verwachten dat de kerk nabij de woonst van de heren van Munte stond.

HET VERBLIJF VAN DE HEREN VAN MUNTE
Op een kaart van
1782

1 ©

door

Jac.

BENTHUYS,
gekopieerd
een
J

van

oudere van
o

h

.

FAUCONIER van
1718

(10),

ziet

men de vroegere
kerk
staand

afgebeeld,
in

een

cirkelvormige lus
die samen met een
tweede lus een 8vormig

geheel

vormde. Dit ziet
men ook op een
nog oudere kaart van 1565 (11) waarvan een detail hoger te ziet is. Op geen enkele kaart ziet
men in de tweede lus enig bouwwerk staan. Toch mag men aannemen dat daar vroeger de
woonst van de heer van Munte gestaan heeft, in analogie met wat bekend is over dergelijke 8-
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vormige omwalde verwezenlijkingen, bijvoorbeeld te Eine en in Petegem bij Oudenaarde (12).
Op de kaart van 1782, en ook op het kadastraal plan van P.C. POP? van ca. 1850 staat de
tweede lus veel kleiner afgebeeld dan de lus waarin de kerk stond. Op de kaart van 1565 echter
bemerkt men dat de lus waarin de kerk stond 40 roeden (= 1230 m2) groot was, en de andere
67 roeden (= 2060 m2). De grootste lus zou echter reeds in de 13e eeuw verlaten zijn (13).

DE KALVARIEBERG
Volgens de kaart van 1565 stonden toen reeds drie kruisen op de omwalde plaats waar ooit de
woonst van de heren van Munte had gestaan. Blijkbaar bestond toen nog geen kapel.
In 1641 werden de beelden van O.L.V. en van Sint Jan toegevoegd nadat burggraaf van
Nieuport, die de heerlijkheid van Loore te Munte in bezit had, de "omwalden berch", waarop
de kalvarie stond, aan de kerk in gebruik had gegeven.
In 1738 schonk Abraham van den Bemde, heer van Brouchom of de Zink, een nieuwe
gekruiste Christus, vervaardigd door de Gentse beeldhouwer J. Cnudde.
Vermoedelijk bestond toen reeds een kapel: wij zien haar aangeduid op het kadastraal plan
voor 1867 uitgegeven door P.C. POPP (14).
Toen DE POTTER en BROECKAERT hun geschiedenis van Munte schreven, ca. 1867-1870
(15),moet die kapel in erbarmelijke toestand geweest zijn, wat hen de wens ontlokte dat een
"doelmatiger bidplaats, in de trant der oude kerk" zou voorzien worden (15).
In 1879 of 1881 werd tenslotte de huidige kapel in neogotische stijl gebouwd voor de familie
Godtschalck als graftombe voor Sofia T.T. Godtschalck-Vergauwen ( t 15 april 1879) en voor
haar zoon Raymond ( t 17 september 1881), gehuwd met burggravin M . de Moerman.
d'Harlebeke.
In 1983 werden berg en kapel aangekocht door de gemeente van Merelbeke, onder de
voorwaarde, gesteld door het Bisdom, beide in goede staat te onderhouden.
Hoewel aldus het onderhoud ervan verzekerd is, zou die plaats als historisch landschap dienen
erkend te worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het was de woonplaats
van een belangrijke familie, minstens sinds de 10e eeuw, waarvan een bruggraaf was van Gent,
en vier andere abten van de Gentse Sint-Pietersabdij, en waarvan een ander lid zo verminkt
terugkwam van een overzeese tocht tegen de ongelovigen dat de Graaf van Vlaanderen in zijn
onderhoud diende te voorzien in 1368.
K.G. VAN ACKER
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NOTEN
1.

De samenvatting van de thesis van Dr. L. REYPENS verscheen in: Sylloge excerptorum e
dissertationibus ... Leuven, 1949-1951, deel XXI-XXII, blz. 28.

2.

VAN LOKEREN, A., Chartes et documents de ... Saint-Pierre...Gent, 1868-1872, 2 bdn.
Zie I , nr. 207.

3.

Ibid., I , nr. 366.

4.

Over de datering van deze oorkonde, zie mijn artikel: De heren van Munte in een
bewogen tijd, 962-1150. In: Merelbeke, geschiedenis en heemkunde. Merelbeke, 1988.
Zie blz. I

5.
6.

De vijf aanwezige kinderen waren: Boudewijn, Willem, Ascric, Vivian en Jonas.
VAN LOKEREN, a.w., I , nr. 199.

7.

Ibid., I , nr. 194.- Voor de datering zie mijn artikel: Neen toch, opnieuw Walewein van
Melle? In: Handel. Mij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, NR, 1986, blz. 41-46.

8.

Ibid., i , nr. 202.

9.

Bibliotheca sanctorum. Rome, 1964. Zie op Bonifatius. Het zou interessant zijn te
onderzoeken of niet meer heren van domeinen die een "eigenkerk" bezaten, deze nalieten
aan een erfgenaam-geestelijke. Aldus zouden zij de kerkelijke inkomsten tijdens hun leven
nog hebben kunnen behouden.

10. RijksarchiefGent, kaart nr. 1897.
11. Ibid., kaart nr. 2174.
12. BERINGS, G., Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse. Oudenaarde
1989. Zie afbeeldingen op blz. 65 voor Petegem, en op blz. 76 voor Eine.
13. Gesteld door Prof Dr. E. THOEN in: Papers from the 1990 meeting of the Standing
European Conference for the study of the rural landscape. Ed. by A. VERHOEVE and
J.A.J. VERVLOEI, Brussel, 1992. Zie blz. 341.
14. POPP, P.C., Atlas cadastral .... Commune de Munte. Brugge, z.d./voor 1867 aangezien
hij de nieuwe kerk niet kende/
15. DE POTTER, F. en BROECKAERT, J., Geschiedenis .../van/ Munte. Gent, 1864-1870.
Zie blz. 38. Aangezien zij de nieuwe kerk reeds kenden dateert hun geschiedenis van
Munte tussen 1867 en 1870.

28

WAT W E M O E T E N W E T E N O V E R
KEIZER KAREL V
D E E L 5 (laatste)
In deze reeks artikelen is het absoluut niet de bedoeling
geweest een volledig overzicht van het leven, de politiek
van Karei V te geven, maar eerder een aantal argumenten
om er verder informatie over in te winnen en er meer over
op te zoeken.
De resultaten van de regeringsperiode van Karei V zijn
uiteindelijk voor Gent op een paar punten positief
geweest. Hij brak de macht van de gilden waardoor er
meer vrijheid ontstond voor de handel en de nijverheid.
Hij liet ook de Sassevaart - de voorganger van ons
kanaal Gent-Temeuzen - graven.
Voor België betekende zijn regering dat voor het eerst
al onze streken, de Lage Landen, als een geheel
verzameld werden in de Bourgondische Kreis. Die werd
één en ondeelbaar bij het overlijden van de vorst en de delen konden niet meer weggeschonken
worden als bruidsschat.
Hij zette de centralisatie van de Bourgondiërs verder waardoor we een voor die tijd zeer
moderne administratie moesten krijgen met representatieve instellingen. (Deze voordelen
gingen echter verloren onder de regering van Philips I I door zijn onwrikbaar godsdienstig
standpunt dat het Noorden en het Zuiden uiteendreef en veel dynamische krachten in
ballingschap joeg.)
Toen Karei naar Spanje vertrok, nam hij heel wat Vlamingen en Bourgondiërs mee. Zij werden
hogere officieren, raadslieden., aan het Spaanse hof met passering van plaatselijke
dignitarissen wat heel veel kwaad bloed zette (o.a. bij de hertog van AIva om er maar één te
vermelden ) wat de latere hardheid van de Spaanse repressie voor een deel kan uitleggen.

Om te eindigen, een bibliografische lijst die zeker niet alle belangrijke werken bevat:
-Vorsten en prinsen van de Lage Landen, Tabel van de vorstenhuizen,Pierre Rouart &
Drhist.J.L.Jonckheer, Gulden Vlies Brussel 1977.
-Atlas der algemene geschiedenis en der Belgische geschiedenis,
Paul Schmets, Verzameling Roland, Ad. Wesmael-Charlïer Namen 1954.
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-Cultuurhistorische atlas, diverse auteurs, Wesmael-Charlier Namen 1970.
-Wereldgeschiedenis, 10 dln, diverse auteurs. De Haan-Standaard Zeist-Antwerpen 1965.
-Carolus, Keizer Karei V 1500-1558, Catalogus n.a.v. Tentoonstelling te Gent.,
Gemeentekrediet-Snoeck-Ducaju 1999.
-Keizer Karei, Wandtapijten en wapenrustingen uit de Spaanse koninklijke verzamelingen.
Catalogus n.a.v. Tentoonstelling KMKG Brussel, Gemeentekrediet-Snoeck-Ducaju 1994.
-Het Gulden Vlies, Vijf eeuwen kunst en geschiedenis.
Catalogus n.a.v. Tentoonstelling Groeningemuseum Brugge, Stad Brugge-Lannoo Tielt 1962
-Het Spaanse portret. Van de X I V tot de X I X eeuw.
Catalogus n.a.v. Tentoonstelling PSK Brussel, PSK-Laconti Brussel 1969.
Voor jongere lezers (??):
-De strip van Gent A.Capiteyn, M . Musschoot, Stad Gent 1990.
-Keizer Karei, De Laatste Bourgondiër, Hec. Leemans, Uitg. VZW Gent 1500-2000, Het
Volk Gent 1999
Het is ook interessant, indien men de regering van een vorst wenst te analiseren, eerst het
werk
- I I Principe (de heerser) van Nicolo Machiavelli te (her)lezen vertaald door H. A.M. Van Der
Heijden, Klassieke galerij, De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1955.
Machiavelli werd geboren in 1469 en overleed in 1527 en bundelde eigenlijk de systemen die
in zijn periode en dus ook die van Karei V een positief resultaat hadden bewerkt.

Peter ANDRIES

T E NOTEREN
WOENSDAG 7 F E B R U A R I 2001
(zie blz. 40)
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DE S C H E L D E .
H E T V E R H A A L VAN E E N R I V I E R
"De Schelde. Het verhaal van een rivier belicht de ontstaansgeschiedenis van de rivier, die
door Frankrijk, België en het zuiden van Nederland stroomt.

"GESCHIEDENIS VAN DE SCHELDE^'
Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen
Paddestraat 7 - VELZEKE
- NOG TOT 4 F E B R U A R I 2001 Een overzicht van de evolutie van de Schelde, die ruim 15.000 jaar terug ontstond,
opgebouwd rond gevonden voorwerpen bij baggerwerken, enz.
Open van 09.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 18.00 u.
Toegangprijs 100 BEF - Gezinskaart 150 BEF

De expositie wordt ingedeeld in zeven fases, die overeenstemmen met de geografische
levensloop van de Schelde.
Fase 1 : voor 13, 000 BP
De verwilderde rivier: relatief weinig sporen van bewaard, behalve voor de regio ten noorden
van Gent in de streek van Evergem. Weinig sporen van menselijke occupatie, de
herkolonisatie van onze gewesten begint pas ca. 13.000 B.P. Archeologische vondsten te
Lillo, Merelbeke en Noord-Frankrijk.
Fase 2:13.000- 10.300 BP
Grote paleomeanderfase met informatie voor Overmere-Donk en het duingebied van
Uitbergen. De archeologische sites worden teruggevonden aan de rand van het Scheldealluvium.
Fase 3:10.300 - 5,500/5,000 BP
Oerwoud of veen-rivier. Periode van rust met afzettingen beperkt tot de opvulling van de
geulen. In de bovenloop van de Schelde zijn er sporen van veen, moerassen en kalktuf
Archeologische informatie over de exploitatie van het Schelde-alluvium is beschikbaar voor
Oudenaarde-Donk (bovenloop) en Melsele-Hof ter Damme. Laatstgenoemde site is belangrijk
voor de relatie met het natuurlijke landschap. Aan de rand van het alluvium situeert zich de
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belangrijke mesolithische vindplaats van Verrebroek (wordt momenteel verder onderzocht
t.g.v. bedreiging door de nieuwe dokken).
Fase 4: 5.500/5.000 BP - ca. 1.000 n. Chr
De ontginningsrivier: het begin van deze fase is gradueel en verschilt tussen de beneden- en
bovenloop. Restanten daarvan zijn terug te vinden aan de meanders van de Schelde te Heume
en/of Zevergem. Er treden verschuivingen op in het gebruik van de Scheldevallei door de
ontginningsrivier in vergelijking met de laatglaciale rivier. Bijkomende informatie over het
fenomeen van de afzettingen van rivierleem is afkomstig van Ename (b.v. niveauverschil van 1
m tussen de neolithische en de Romeinse periode).
Op archeologisch en historisch vlak is er vanaf deze fase meer informatie beschikbaar en wordt
er gewerkt met subperiodes.
- Neolithicum (ca. 5000 - 2.100 v.Chr.): informatie over het economisch gebruik van het
alluvium te Oudenaarde-Donk, de Michelbergnederzetting te Spiere-Heikijn aan de rand van
het alluvium, het fenomeen van de opgebaggerde hertshoornen hakken.
- Metaaltijden (2.100 -ca. 50 v. Chr): de baggervondsten van ritueel gedeponeerde bronzen
objecten in de Schelde binnen het kader van sociale competitie in de bronstijdmaatschappij, het
bronstijddepot van Port Arthur te Gent, de urnenvelden nabij de Schelde met als voorbeeld
Destelbergen, bewoning in de ijzertijd op de zandruggen naast het Schelde-alluvium (vondsten
van Berlare en Wichelen).
- Romeinse periode (ca. 50 v. Chr - 406 n. Chr.): diverse archeologische sites langs de Schelde
die een voorbeeld zijn voor een bepaald aspect van deze periode. De steles gewijd aan de
godin Nehalennia in Zeeland als religieus site. Doornik als voorbeeld van het stedelijk
fenomeen in de Romeinse periode. Kleine locale havens van regionale nederzettingen met
Kerkhove (economisch-bestuuriijk aspect), Melden en Pontrave. Eke is een voorbeeld van een
landelijke rurale nederzetting nabij de rivier.
- Vroege Middeleeuwen (5de eeuw - ca. 1.000): Doornik is een typisch voorbeeld voor de
overgang van de laat-Romeinse periode naar de Merovingische fase met de figuur van
Childerik. Kerkhove fungeert als type van landelijke nederzetting in deze période. Het
fenomeen van de Vikinginvallen via de rivieren in onze gewesten.
Belangrijk is ook de rol van de Schelde bij de verspreiding van het christendom in het noorden
van Gallië.
Fase 5: 1.000 -1.200 n. Chr.
De overstromingsrivier gekenmerkt door veelvuldige vorming van oeverwallen. Het begin van
deze fase is vrijwel gelijktijdig in de boven- en benedenloop, maar de oorzaak is anders
(bovenloop: ontginningen, benedenloop: getijden).
Historisch-archeologisch wordt het accent gelegd op het ontstaan van de stedelijke
nederzettingen aan de Schelde. Aandacht voor de geografische lokalisatie van deze steden (vb.
Antwerpen). Het accent komt ook op de pre-stedelijke kernen zoals Ename, dat bovendien
een grenspost vormde aan de Schelde tussen het Duitse keizerrijk en het Franse koninkrijk.
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Fase 6:L200 - ca. 1850 n. Chr
De bedijkingsfase. Grotendeels menselijk beïnvloed door de bevolkingsexplosie en de - druk
op beschikbare landoppervlakte.
Historische informatie voor het verhaal van de bedijking en veenontginningen ten noorden van
Antwerpen. De overstromingen uit deze periode en het fenomeen van de "lost villages" o.a. in
Zeeland. De impact van de godsdienstoorlogen op rivier en mens.
Fase 7: ca. 1850 n. Chr. tot het heden
De antropogene invloed op de rivier. De kanalisering en rechttrekking van de Schelde met de
invloeden op het huidige rivierlandschap (probleem van overstromingen en nieuwe
dijkenbouw). De baggerwerken waren vanaf het einde van de vorige eeuw verantwoordelijk
voor de ontdekking van honderden archeologische voorwerpen. De geschiedenis van het
ontstaan van de archeologische collecties van baggervondsten. het einde van het verhaal vormt
de uitbreiding van de huidige haven te Antwerpen en de impact daarvan.
Tentoonstelling loopt nog tot 4 februari 2001.

SINT-APOLLONIA VIERING
in de PAROCHIE SOMBEKE te WAASMUNSTER
Naar aanleiding van de restauratie van het Sint-Apolloniavaandel van de parochie
SOMBEKE te Waasmunster zijn een aantal activiteiten gepland in de SintRochuskerk die volkskundig interessant zijn:
- Zondag 11 februari 2001
- 09.30 wijding van het gerestaureerde vaandel
- 14.30 tot 18.00 tentoonstelling:
- Sint-Apollonia in de volksdevotie;
- Religieuze meditatieve kunst door pater
Maur O SB van de abdij van Zevenkerken;
-15.00 lezing over de '''Religieuze kumf' en
toelichting werk pater Maur OSB
- Zondag 18 februari 2001
- 14.30 tot 18.00 tentoonstelling;
- 15.00 lezing door volkskundige Mark ADRIAEN
over de " Devotie tot de heilige Apollonia in Vlaanderen'\
Tijdens de tentoonstelling kan het ambachtelijk gelegenheidsspeculoos met de
beeltenis van de H. Apollonia aangekochte worden.
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UITSTAP naar KASTEEL van ATTRE en STAD DOORNIK
Niet alleen in sprookjes begint de dag bij een door mistsluiers omzwachteld kasteel. Ook een
uitstap met de 'Vriendenkring Art-Defo' kent soms zo'n start. En zo geschiedde op een druilerige
zondag 15 oktober te Attre.
Het kasteel van Attre in haar huidige vorm stamt uit 1752, toen
François-Philippe de Gommegny (Franeau d'Hyon) het liet
optrekken -op de grondvesten van het middeleeuws kasteel dat hij
eerst liet afbreken (toen al problemen met de bouwvergunning ?)-;
hoofdzakelijk volgens de toen geldende stijlkenmerken,
neoklassiek en een sobere Lodewijk XV-stijl, net voor de opkomst
^ ^ ^ K ^ M®^ van de rococo in onze gewesten. Verschillende elementen dateren
echter nog van de vroegere era. Zo werd de, reeds in 1636
ingewijde, kasteelkapel netjes (onopvallend) verwerkt in de entreehal
De Gommegny's zoon François-Ferdinand, staatsraad en kamerheer van keizer Jozef I I voltooide
de binneninrichting; rococo in combinatie met geraffineerd neoclassicisme. Onder begeleiding van
een prima gids bezochten we de salons en vertrekken, rijkelijk voorzien van het originele, 18eeeuwse meubilair, handgeschilderde Chinese wandbekleding, schilderijen van diverse meesters,
Saksisch en Doorniks porselein, zilverwerk,... Elke ruimte wordt nog steeds met de nodige zorg
onderhouden. Bij het staatsiebed lijkt het alsof de Franse koningin Maria-Antoinette nog ieder
moment kan binnenschrijden om er haar gasten aan te ontvangen.
Een 17 hectaren groot park, voorzien van diverse verrassende bouwsels, omringt het kasteel. Deze
bizarre 'tuinomamenten' vormen nog steeds de stille getuigen van een zorgeloze periode. Vanop
haar 24 m hoge rots in het park, door 40 werklieden tussen 1780 en 1788 geconstrueerd en meer
kostend dan het kasteel zelf (kostprijs van de rots : 288.000 pond), schoot aartshertogin MariaChristina van Oostenrijk er op de konijnen die haar richting werden uitgedreven; vanaf een elegant
badpaviljoen met zuiltjes van roze marmer, afkomstig uit de abdij van Cambron-Casteau, voer men
op de (Oostenlijke) Dender en een kasteelheer liet er, na een bezoek aan het land van Wilhelm
Teil, door Zwitserse timmerlui een origineel bergchalet optrekken. Romantiek troef Andere
opmerkelijke elementen zijn de restanten van een door de Noormannen in de 1 Oe eeuw gebouwde
toren die als schuiloord diende voor de beruchte bandiet Vignon en een schandpaal, overgekomen
van de marktplaats van Attre. Verschillende bronnen rond 1520 maken ook gewag van een ronde
duiventil met zo'n 3600 hokjes, wat overeen kwam met de 900 ha grond van de toenmalige
eigenaar, de Engelsman Freneau (het aantal duiven dat men hield stond toen in verhouding met
het grondoppervlak dat men bezat).
Tegenwoordig is de familie de Meester de Heyndonck eigenaar van dit domein.
Na het middagmaal kon de verovering van Doornik beginnen. Onze gids Roland Tilman - zelf
inwoner van de stad - leidde de groep eerst rond in de omgeving van de kathedraal en het belfort
(het oudste van België). De kathedraal vastpinnen op één tijdstip is onmogelijk. Het is een
verzameling bouwstijlen (5 verschillende torens!), beginnend in de 12e eeuw toen met de
constructie werd aangevat tot aan versierselen uit de 17e eeuw. De huidige domkerk is trouwens
het derde exemplaar op deze plaats, in de loop der tijd werden delen afgebroken, bijgebouwd,
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vervangen of brandden af Clovis, in Doornik geboren, liet er de eerste versie optrekken op de
plaats waar toen een heidense tempel stond. Sedert november plaatste de UNESCO trouwens de
kathedraal op haar lijst van beschermde monumenten. Niet enkel het gebouw op zich is
indrukwekkend (alhoewel het momenteel flink in de steigers staat), ook haar inhoud, en meer
bepaald deze van de schatkamer, doet menig kunstliefliebber versteld staan van zoveel moois. 2
Reliekschrijnen uit de 13e eeuw en diverse kelken, rijkelijk voorzien van edelstenen en edele
metalen, op meesterlijke wijze gesmeed, bewijzen de kunde en kennis van de ambachtslui uit die
tijd.
Een korte impressie van Doornik middels een audiovisuele voorstelling van de Toeristische Dienst
was de brug naar de volgende en laatste halte; het Museum voor Schone Kunsten, In 1928 (17
juni) huldigde men het museum in, een creatie van Victor Horta. Binnenin vindt men een schat aan
schilderijen en beelden, gaande van de 15e eeuw tot heden. Van Bruegel over Rubens, Jordaens
naar Manet, Monet, Seurat en Van Gogh. Velen van deze meesterwerken werden door Henri Van
Cutsem ( t 1904) aan het museum nagelaten. Een gids, eveneens met een goede vakkennis,
loodste ons, meestal met een originele anekdote, langs echte en 'minder echte' pareltjes van de
schilderkunst. Enkele werken kwamen ons zelfs vertrouwd voor, wegens ooit uitgeleend voor
grote tentoonstellingen in het Genste ('Keizer Karei', 'de 19e-eeuwse schilderkunst').
Aangezien het die dag droog bleef, moesten we ons uiteindelijk na het museumbezoek zelf nog
van een natje voorzien, hetgeen geen moeilijke opdracht was in een van de vele gezellige tavernes
op de markt die Doornik rijk is. Ook op deze uitstap konden we tevreden terugblikken.
Michel CORNETTE

s

Groepsfoto aan hel Kasteel van Attre (Foto Leo Warmoes)
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Siervaas in de Diepestraat
te Bottelare
Wanneer je langs de Diepestraat afdaalt naar de Driesbeekvallei, kom je in een van de 10 stilste
gebieden van ons land. Tegenover de dreef die leidt naar het voormalig karmelietenklooster
(huisnr 11) staat een reusachtige siervaas op een al even indrukwekkende sokkel. Door het
achterliggend weidse landschap met de Bottelaarse kerktoren op de achtergrond valt het niet
meteen op dat de afmetingen zo enorm zijn: de voet is 2m70 hoog en de vaas is zelf ook nog eens
2m70 hoog. Samen dus hoger dan een huis met een verdiep. Door die afmetingen is deze vaas
uniek in België.
Het 'monumentje' behoort bij de tegen overliggende dreef naar het voormalig karmelietenklooster
dat er gebouwd werd in 1763 ter vervanging van een ouder klooster. De 12 à 15 paters kwamen
daar om de 3 parochie-priesters bij te staan bij de grote toeloop van bedevaarders naar St-Anna.
De voet is (wellicht plaatselijk) gemaakt
van de gewoonlijk uit blauwe
De vaas is in zandsteen, die er door de
nu grijs uitziet. Omdat ze een deksel
een urne. Ze is in de typische Lodewijk
van 1780, die na de weelderige barok
uit de Griekse oudheid. Je ziet dat aan
alle elementen: de geometrisch oren, de
laurierbladen, het parelsnoer en de
guirlandes.

in een betonnen nabootsing
hardstenen gekapte sokkels,
verwering en de zure regen
bevat spreekt men ook van
XVl-stijl (neo-classicisme)
teruggreep naar elementen
de volledige symmetrie van
band met halfverheven
drapering in de vorm van

Hoe het enorme object op deze plaats
terecht kwam is nog een
mysterie. Door de Franse Revolutie
^•:'y^-j^^M:^^^)r:^ •
werden de paters in 1797 uit
hun klooster verdreven, het domein
w e r d d o o r de s t a a t
aangeslagen en openbaar verkocht. Het is sindsdien in privé handen. Op de weide tegenover de
dreef stonden in 1852 nog 5 gebouwen. Op het kadasterplan van 1863 blijkt nog een gebouw te
zijn bijgekomen precies op het stuk waar nu die siervaas staat. Tegen 1874 waren alle huizen
verdwenen. Een bijna 100-jarige buurtbewoner weet van zijn ouders dat ze het stuk daar altijd
hebben weten staan. Van 1850 tot 1913 werd het domein bewoond door achtereenvolgens vader
Gustave en ongehuwde zoon Femand Scribe. Femand Scribe was een industrieel en een van de
grootste mecenassen van Gent, die in 1898 de Vriendenkring van het Museum oprichtte en graag
vrienden en kunstenaars in Bottelare ontving.
Wie kan helpen het mysterie van de herkomst van deze vaas op te lossen, kan terecht bij
Leo WARMOES - Werkgroep Geschiedenis Merelbeke
Bergstraat, 30 9820 MERELBEKE « 09/230.92.95
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BOEKEN
B I N N E N DE P O O R T E N V A N G E N T
De oude stad GENT in één boek!
'"Binnen de poorten van Gent" verscheen vorig
jaar in een oplage van 1000 exemplaren. Meer
dan 700 hebben reeds de weg gevonden naar
evenveel liefhebbers van wat dikwijls wordt
genoemd "de mooiste stad van Vlaanderen".
Het boek bevat naast uitgebreide teksten ook
630(!) oude foto's en andere illustraties. Een
vernieuwde en prachtig versierde wandeling door
het oude Gent. Een bijna volledige kijk op de
toenmalige hoofdstad van het

Graafschap

Vlaanderen.
Inhoud
i

Het Gravensteen, de Graven van Vlaanderen, de
poorten van Gent, abdijen, de eerste kerken, de
vier hoofdgilden, de neringen, godshuizen voor
zieken, godshuizen voor wezen, begijnhoven,
kloostergemeenschappen,

de

belangrijkste

gebouwen, starten en pleinen en in bijlagen: de
kazernes en de spoorwegstations.
Te verkrijgen bij: Marcel De Bleecker, M. Verdoncklaan 40, 9050 GENTBRUGGE en bij de
Standaard Boekhandel te Gent - St-Baafsplein 70. Prijs: 1.580 BEF (39,17 Euro)
Garengenaaid, harde kaft en stofwikkel - 378 bladzijden Samenstelling Marcel De Bleecker/fotoproductie Willy Devos.
EEN WERK DAT NIET MAG ONTBREKEN IN UW BOEKENKAST!
EEN BOEK OOK ALS KOSTBAAR GESCHENK!
EIGEN UITGAVEN
Zijn nog te verkrijgen:
- Het nummer 100 van ons tijdschrift (196 blz.) met als thema: "DE HEREN EN VROUWEN
VAN RODE" aan de prijs van 300 BEF.
- Brochure "FEODALITEIT TE SCHELDEWINDEKE" (51 blz.)aan de prijs van 100 BEF
- Jaarboeken van het Genootschap aan 200 BEF stuk.
- Prachtig boek "Geschiedenis van MELSEN" (541 blz.) door Jozef DE COCKER (gewezen
bestuurslid Land van Rode), met kaarten in kleur, uitgavel988, aan de prijs van 1.900 BEF.
Bestellingen door storting op nr. 880-2732621-81 HG Land van Rode 9050 GENTBRUGGE
met vermelding van het gewenste.
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TENTOONSTELLINGEN
KUNSTHAL SINT-PIETERSABDIJ.
"DE VLAMINGEN OP DE TITANIC»
Sint-Pietersplein van 9 december 2000 tot 1 april 2001 Op 14 april 1912 raamde de Titanic een ijsberg en zonk. Meer dan 1500 van de 2223
passagiers lieten het leven. Zevenentwintig landgenoten, waaronder 25 Vlamingen waren aan
boord. Slechts 7 van hen overieefden de ramp. Deze tentoonstelling brengt hun verhaal en de
invloed op hun verder leven.
Dagelijks open van dinsdag tot zondag van 9.00 tot 17.00 u
Gesloten op maandag, op 25 en 26 december en op 1 en 2 januari.
'••^ f.-^

ga ga

VRAAG en ANTWOORD
De heer Marcel De Bleecker vraagt:
Weet iemand van onze leden hoe ik de "geschiedenis" kan te pakken krijgen van de MUZIKAAL
DOOR HARMONIE OF FANFARE begeleide groepen, zoals er er nog na Wereldooriog II waren
: "De Volendammers", "De 0-Gusten, "De Piraten", "De Bengalen" en misschien nog andere en
niet enkel uit Gent ? In feite zoek ik een korte samenvatting over ALLE MUZIEKMAATSCHAPPIJEN (harmonie, fanfare, brassband...) die ooit bestonden of nog bestaan in de provincie
OOST-VLAANDEREN.
Ook kopij van bladzijden uit geschiedenisboeken over gemeenten en muziekmaatschappijen zijn
uiteraard welkom. Of waar zijn deze boeken te lezen, hetzij eventueel nog te kopen ? Namen,
adressen en telefoonnummers van verantwoordelijken HAFRABRA kunnen ook zeer nuttig zijn.
Onkosten worden graag terugbetaald en ik dank nu reeds diegenen die mij bij dit werk willen
helpen. Telefoneren en/of schrijven kan naar:
Frans (Marcel) De Bleecker, Maurice Verdoncklaan, 40 9050 Gentbrugge - Tel. 09-230 80 27.

De heer VAN DER Z W A L M vraagt:
In ons tijdschrift nr. 111 van september, in het artikel GENTBRUGGE TIJDENS DE
EERTSE WERELDOORLOG, op blz. 11, vermelden we in de lijst 'T)OODGEMARTELDE WEGGEVOERDEN" onder het nummer 120 - VAN DER Z W A L M Louis, Heidestraat 30.
Wie kan ons iets meer vertellen over deze persoon?
Telefoneren of faxen kan naar: Dhr. VAN DER ZWALM, Tel: 055/42.37.68 Fax: 055/42.04.88

De heer Jean M E R C K X vraagt:
Wie kan meer uitleg verschaffen over de papierfabrieken: Papeterie de l'Escaut en de papeterie
die gelegen was in de Sint-Jozefsstraat te Sint Amandsberg. Deze gegevens dienen voor het
afwerken van een studie over de papierfabrieken in Vlaanderen.
Alle inlichtingen zijn welkom bij: Jean MERCKX, Europalaan 49, 2830 WILLEBROEK
Tel: 03/886.93.76 of email: jeanmerckx@beIgacom.be
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HERONTDEK DE BALEGEMSE STEEN
EEN NIEUWE THEMATOCHT
m ZUID-OOST VLAANDEREN.

Duivelskapel Bnlegem

De naam Balegem is onafscheidelijk
verbonden met de buitengewone
zandsteen die nog steeds ontgonnen
wordt in de steengroeve van dit
landelijke gehucht. In samenwerking
met Toerisme Oost-Vlaanderen
stippelden vier gemeenten
(Oosterzele, Gavere, Zwalm en
Zottegem) een nieuwe thematocht uit
langs waardevol cultuurhistorisch
erfgoed en recente kleine monumenten in Balegemse steen, een echte verrijking voor het
toeristisch-recreatief aanbod in de regio.
De nieuwe tocht start en eindigt op de '"Berg" te Balegem, in de onmiddellijke omgeving van
de "steenkapperij" zoals de steengroeven in de volksmond nog steeds genoemd worden. Zij
zijn een bezoek overigens meer dan waard. Vervolgens gaat de tocht langs oude en recente
monumenten in Balegemse zandsteen in Elene, Zottegem en Sint-Goriks-Oudenhove.
Via Velzeke, Dikkele dorp en de Lange Munte gaat het vervolgens naar de "Steen van
Baaigem", in 1978 opgericht als protest tegen de fiisies van de gemeenten. Van Baaigem gaat
het nog naar Scheldewindeke, Landskouter; Oosterzele en de Duivelskapel in Balegem om via
de landbouwstokerij Van Damme te eindigen aan het startpunt. Neem daar zeker de tijd om er
rustig te genieten van een frisse Balegemse, een authentieke graanjenever, dar ander product
waarvoor Balegem wijd en zijd beroemd is.
De Balegemse steentocht, bestemd voor fiets en auto, is niet bewegwijzerd. Toerisme OostVlaanderen heeft wel voor een brochure gezorgd met een gedetailleerde kaart en een
uitvoerige beschrijving, zowel van de route als van de talloze toeristische
bezienswaardigheden en monumenten in Balegemse steen. Deze themabrochure kost slechts
50 BEF en kan bekomen worden bij de culturele dienst in het gemeentehuis (tel.
09/362.50.09) of bij Toerisme Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein te Gent (tel. 09/267.70.20)

ALGEMENE LEDENVERGADERING
LAND VAN RODE
WOENSDAG 7 FEBRUARI 2001 om 20.00
Kasteel de PELICHY te GENTBRUGGE
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ALGEMENE VERGADERING
HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE
Het is jaren geleden dat uw Heemkundig Genootschap nog een Algemene LedenVergadering heeft gehouden. Volgens de Statuten van de V Z W dient dit jaarlijks te
gebeuren. Daar het Heemkundig Genootschap sedert 1999 een V Z W werd is het dus
een noodzaak om ons eigen statuten te volgen.

WOENSDAG 07 FEBRUARI 2001 om 20.00
in het Kasteel de Pélichy te Gentbrugge

Volgens de Statuten kunnen alle leden aangesloten bij het Genootschap zich kandidaat
stellen voor één van de drie functies in de Raad van Bestuur.

AGENDA VAN DE VERGADERING
20.00

Welkomstwoord van de voorzitter

20.10

Videofilm over het Land van Rode

20.30

Verkiezing bestuursleden

20.45

Bespreking voorstellen

21.00

Uitleg documentatiecentrum, kennismaking bestuursleden en drink.

KANDIDATUREN
Voorzitter

: Lucien DE SMET,

uittredend en herkiesbaar

Secretaris

: Wemer CALLEBOUT,

uittredend

Kandidaat: Françoise VERHOOSELE
Penningmeester

: Nico DE SMET,

uittredend en herkiesbaar

* Daar alle bestuursleden "aangesteld" werden voor het oprichten van de VZW, zijn zij om die reden
ook allen uittredend.
De leden kunnen hun kandidatuiu* schriftelijk overmaken aan de voorzitter en dit voor
10 januari 2001.
Voorstellen tot wijziging van bepaalde artikels van de Statuten (zie blz. 41 en 42)
kunnen eveneens, voor 10/1, aan de voorzitter schriftelijke medegedeeld worden.
Iedereen die denkt iets positiefs te kunnen bijdragen, voor het Genootschap, moet dit
zeker en vast doen.
We hopen op een takijke opkomst en houden het gezellig met een drankje en een
versnapering. Het is een enige gelegenheid om uw huidige en nieuwe bestuursleden
beter te leren kennen.
HET BESTUUR
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STATUTEN VAN HET HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP "LAND VAN RODE"
De ondergetekenden,
Callebaut, Noël, maatschappelijk werker, Gentbrugge, Weverboslaan 2,
Callebout, Wemer, gepensioneerd, Gentbrugge, E. Hielstraat 48,
De Smet, Lucien, ambtenaar. Aalter, Sportlaan 83,
De Smet, Nico, jurist, Gentbrugge, F. Burvenichstraat 220,
Matthijs, Geert, maatschappelijk wericer, Gentbrugge, J. Delorilaan 2,
Roosen, Steven, docent, Gent, Zandpoortstraat 27,
Vindevogel, Rose, ambtenaar, Scheldewindeke, Roosbroekstraat 7,
Wamback, Dirk, verzekeringsmakelaar, Gentbrugge, Oude Brusselseweg 145,
allen van Belgische nationaliteit, richten bij deze akte een vereniging zonder winstoogmeric op,
waarvan zij de statuten vaststellen als volgt:
Artikel 1 -Het Heemkundig Genootschap *Land van Rode*, hierna te noemen *Het Genootschap*,
werd als feitelijke vereniging gesticht op vrijdag 7 juni 1968. Alle stukken van Het Genootschap
moeten haar benaming en logo bevatten.
Artikel 2 - De zetel van Het Genootschap is gevestigd in het Land van Rode.
Artikel 3 * Het wericgebied van Het Genootschap omvat het Land van Rode, dat de volgende
(deel)gemeenten telt: Balegem, Beeriegem, Bottelare, Gentbrugge, Gijzenzele, Gontrode,
Landskouter, Lettertioutem, Melle, Melsen, Merelbeke, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode,
Scheldewindeke en Vlierzele.
Artikel 4 - Het Genootschap heeft als doel:
- het beoefenen van de heemkunde in al haar facetten;
- het registreren en, waar mogelijk, het behouden en het beschermen van vroegere en hedendaagse
cultuurgoederen, gebouwen en landschappen binnen het grondgebied van het Land van Rode;
- het vrijwaren van historische waarden voor de huidige en de toekomstige generaties;
- het bevorderen en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving;
- het helpen uitgeven en het verspreiden van publicaties daaromtrent;
- het vooriichten van de openbare besturen over het belang en de historische waarde van het
plaatselijk
patrimonium;
- het vormen en het begeleiden van plaatselijke vorsers;
- het organiseren van activiteiten die het imago van Het Genootschap bevorderen.
Artikel 5 - Het Genootschap onthoudt zich uitdrukkelijk van elke partijpolitieke of
levensbeschouwelijke inmenging.
Artikel 6 - De Raad van Bestuur is gemachtigd alle maatregelen te nemen die nodig of raadzaam
bevonden worden om het in artikel 4 omschreven doel te bereiken en de regelmatige werking van Het
Genootschap te verzekeren.
Artikel 7 - Het Genootschap bestaat uit werkende leden en aangesloten leden. Zij moeten allen
akkoord gaan met deze statuten.
Artikel 8 - Het minimum aantal weri^ende leden van Het Genootschap is drie. Worden aanvaard als
nieuw werkend lid, alle personen die bereid zijn een taak op zich te nemen. Mits goedkeuring van de
Raad van Bestuur en het betalen van de jaariijkse bijdrage worden zij aanvaard.
Artikel 9 - Worden aanvaard als aangesloten lid, alle andere leden dan de wericende leden.
Artikel 10 - Zowel werkende als aangesloten leden kunnen om ernstige redenen worden uitgesloten
door de Algemene Vergadering. De agenda van de Algemene Vergadering moet de voorgestelde
uitsluiting van het betrokken lid uitdrukkelijk vermelden. Dat lid moet behooriijk worden opgeroepen
en vooraf worden ingelicht over de voorgestelde uitsluiting. De Algemene Vergadering kan slechts
geldig over de uitsluiting beslissen met een 2/3-meerderheid van de aanwezige stemmen.

Artikel 11 - Het Genootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die bestaat uit alle
werkende leden.
Artikel 12 - Op de jaarlijkse Algemene Vergadering stelt de Raad van Bestuur de werkende leden en
de volgende bestuursfuncties ter bekrachtiging voor:
de voorzitten
- de secretaris;
de penningmeester.
Artikel 13 - De Raad van Bestuur vergadert minimum 4 maal per jaar.
Artikel 1 4 - Op 31 december van elk jaar wordt de boekhouding afgesloten en is het boekjaar
beëindigd. De balans, opgesteld door de penningmeester, wordt onderzocht door de Raad van
Bestuur, die ze ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering, samen met de begroting voor
het komende boekjaar. Het batig saldo van de balans behoort toe aan Het Genootschap en wordt in
de reserve gestort.
Artikel 15 - Het Genootschap bezorgt minimum 1 maal per jaar een publicatie aan haar leden.
Artikel 16 - Daarnaast zorgt Het Genootschap voor of geeft het haar steun aan de publicatie van
boeken en brochures.
Artikel 17 - De activa van Het Genootschap zijn samengesteld uit:
de bijdragen en giften van de leden;
• de giften van gelijk welke aard. Deze giften moeten vooraf worden aanvaard door de Raad van
Bestuur;
de toelagen van publiekrechtelijke rechtspersonen;
.
de ontvangsten naar aanleiding van activiteiten van Het Genootschap.
Artikel 18 - De bijdragen van de leden zijn jaariijks inbaar en worden bepaald door de Algemene
Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. De inschrijving van een nieuw lid houdt de
betaling in van zijn/haar bijdrage voor het lopende boekjaar.
Artikel 19 - Bij ontbinding van Het Genootschap wordt het batig saldo van de gelden toegewezen
volgens de beslissing van de Raad van Bestuur. Het oudheidkundig bezit en het archief van Het
Genootschap worden, eveneens volgens de beslissing van de Raad van Bestuur, aangeboden aan
gelijkaardige instellingen.
Artikel 20 - Gevallen niet voorzien door deze statuten worden geregeld door het huishoudelijk
reglement.
Aldus opgemaakt in zoveel exemplaren als er oprichters zijn, te Gentbrugge, op woensdag 19 mei 1999
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Het Heemkundig Genootschap wenst een website te openen op internet wie kan
ons hierbij helpen ?
AUe hulp is w^^^
Volgende nummer verschijnt rond 15 maart 2001 !

HBK-SPAARBANK

Correcte bankservice. Punt uit.
Ver/.ekeringskantoor Wamback Dirk, Agcnischap HBK-Spaad)nnk
Oude Umssclseweg 145 • 9050 Gentbrugge - Tel. 09/230 19 99

LAND VAN RODE
S;iniand^b.er5-''
7

•

>
^ DestelbSrgen
"^^^^ ^^^^^^^^
V'**

GENT

,
Î*

entbruggè*'
n

O

Neusden •

Laarne

etteren
Melle
•-...Zwijn a ar
Merelbeke
^asseme^

ontroae

Zevergem

cWestrem
Oordegem

Bottelar

O

Moor

I

Bavegem

r- O

Wurste

Munte
VI i(
dte
^Zonnegèm

Scheldewindeke
L Baaigem
S*. L.Houtem
'X.pikkelvenne . /

Borsbeke
O

V O

.Oombi^rgen

MeHeöem

^Hillegém
Hund^lgem
0<* Velzeke

E{ene. •leeuwprgf^rn

O

Wie/ten S J

