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Voorwoord

Het is weer bijna Pasen: misschien de tijd om er eens op uit te gaan. Op zaterdag, 1 juni

plannen wij, samen met het gemeentebestuur van Oosterzele, een daguitstap naar Saint-Omer

in Frankrijk. De bijzonderheden van deze dagtrip zullen later meegedeeld worden. Indien u

mee wilt, moet u zieh inschrijven bij de secretaris. In het artikel "De feodaliteit in

Scheldewindeke" - die wij op algemene aanvraag in dit nummer hebben opgenomen - leest u

hoe de banden waren tussen Saint-Omer en het Land van Rode.

Wij hadden, zoals wij beloofd hadden aan onze Gentbrugse leden, reeds een artikel over

Gentbrugge maar wegens het overlijden van Pater Frans Van de Velde in februari j.l. hebben

wij het artikel over Gentbrugge moeten uitstellen tot in juni, om er een kleine biografie van

een van de beroemdste mensen uit het Land van Rode in de plaats te stellen. Maar uitgesteld

is niet afgesteld.

In dit nummer Staat ook een artikel over genealogie en stamboom: voor velen een interessant

gegeven en al wie aan zijn/haar stamboom wil beginnen vindt daarin de eerste beginselen. U

kunt over dit gegeven altijd vragen stellen aan de secretaris.

Verder wenst het bestuur van het Land van Rode u een

1
■

Paasfeest!

Wilt u Saint-Omer bezoeken, neem contact op met de secretaris Francoise Verhoosele,

Rollebaan, 101 9860 Moortsele (Tel. 09 362.69.95 - E-mail: landvanrode@advalvas.be
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Pater Frans Van de Velde o.m.i

Pater Ataata Vinivi

Frans Van de Velde te Landskouter geboren op 28.11.1909 en overleed te Lemberge-

Merelbeke op 22.2.2002.

Foto :Frans Van de Velde in 1964 met Gabriel Naluitok op zijn arm

Pater Frans was de zoon van Arthur Prosper Maria Van de Velde en Anna Joanna Gabriela

Henrica Lanens. Arthur Van de Velde werd te Landskouter geboren op 13.4.1867. Zijn ouders

waren Stephanie Van Müllern en Hypolite Van de Velde, burgemeester van Landskouter.

Anna Lanen was afkomstig uit Lier, ze werd er geboren op 3.10.1879. Op 2.5.1905 huwden

op Anna Lanens en Arthur Van de Velde te Lier.

Frans Van de Velde was het vierde kind uit een gezin van 8 kinderen, drie van hen werden

missionaris.

E.Z. Maria-Christina Gabriela Josephina

Kloosterzuster te Tours (Frankrijk)

Elisabeth Marie Aimee Joseph

Jean Honore Hyppolite Marie Joseph

Burgemeester, gehuwd met Marie Henriette Suzanne

Seraphine Romaine De Wulf.

E.H. Frans Marcellin Marie Joseph

Pater - missionaris te Canada

E.H.Pierre Emile Marthe Marie Joseph

Missionaris in India

Genoveva Celestina Maria Josepha

Gehuwd met Charles Alphone Marie Joseph Ghislain

Delcuwe

Cecilia Elisabeth Carolina Marie Josepha

Gehuwd met Willy Jean Verhelst

° Landskouter op 13.02.1906

° Landskouter 14.02.1907

+ Gentbrugge 30.01.1992

° Landskouter 14.4.1908

+ Zottegem 14.11.2000

° Landskouter op 28.11.1909

+ Lemberge (Merelbeke) 22.2.2002

° Landskouter op 19.11.1910

+ Gent 17.12.1982

° Domburg (NL) op 10.12.1915

° Landskouter 18.02.1919

+ Gent 8.2.1981
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Tijdens Wereldoorlog I vluchtte de burgemeester met zijn gezin naar Nederland. Genoveva

werd op 10.12.1915 te Domburg - Walcheren geboren. Terug thuis ging Frans op pensionaat

in Onze-Lieve-Vrouw Visitatie te Bottelare. Na de lagere school was hij retoricastudent aan

het St. Jozef College te Aalst.

Reeds op de leeftijd van 12 jaar raakte hij gepassioneerd over de Noordpoolregio. Ook

tijdens zijn collegetijd liet hij geen kans onbenut om een boek over de poolgebieden te lezen.

Zo kwam hij na zijn studies in 1929 terecht bij de paters Oblaten te Waregem, gespecialiseerd

in missiezendingen waar anderen liever niet naartoe gingen. Franz studeerde filosofie en

theologie te Jambes en te Velaines.

Op 29.06.1935 werd Frans Van de Velde te Velaines, door de toenmalige bisschop van

Doornik Mgr. Rasneur tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft hij van 1936 tot 1937

gedurende 6 maanden in Viaanderen aan missieanimatie gedaan.

Na het bezoek van Monseigneur Turquetil, die in Belgie op zoek was naar missionarissen

voor de Eskimo's van Noord-Canada, voelde hij zieh geroepen.

Op 23 mei 1937 vertrok van uit Le Havre het prestigieuze schip Le Normandia naar New

York met aan boord pater Frans Van De Velde.

Van uit New York ging het per trein naar Winnepeg. Eind april 1938: aankomst vanuit

Repulse-Bay te Pelly-Bay, een zeer moeilijke post in het noorden van Keewatin (Canada)

Deze tocht was een sledevaart van 300 km.

Foto: Pater Van de Velde in 1937.

Te Repulse Bay leerde hij de taal en de aard van de Eskimo's."Ik bekeek de sneeuwhut naast

mij, ...Korn binnen, kameraad, zegde Pater Henry. Hoe heet gij? vroegen de Eskimo 's toen ik

met hen kennis maakte. Van de Velde is mijn naam. Deze naam in hun mond nam weldra de

plaatselijke klank aan van VINIVJ. Dit was mijn Eskimodoopsel."

Eskimo's, mensen uit het hoge noorden van Canada, 300 km te noorden van de poolcirkel,

behoren tot het volk der Inuit, "mensen", zoals de Eskimo's zichzelf noemen.

De Eskimotaal is een gesproken taal. Dankzij de paters Oblaten, waar onder meer Frans Van

de Velde een bijzondere rol heeft in gespeeld, verspreidden zij het syllabisch schrift. Hoewel

het door blanken werd ingevoerd, beschouwen de Eskimo's het als een van de

verworvenheden van hun eigen eultuur.
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Van 1938 tot 1965 verbleef pater Van De Velde te Pelly Bay. In 1941 begon hij in Pelley met

de bouw van een kerk. In 1952 werd de kerk bekroond met en typische Vlaams torentje. Dit

kerkje is op dit ogenblik een Canadees beschermd monument dat in 1998 gerestaureerd werd.

In 1955 kwam hij, ter gelegenheid van de gouden bruiloft van zijn vader en moeder, naar zijn

geboortedorp Landskouter terug. Bij zijn terugkomst in de missie bouwde hij in 1957 met

olievaten een kruis van 6 m hoog. Dit kruis domineerde Saint - Peters Bay

Op diverse plaatsen van en naar zijn missiepost plaatste hij, soms op grote afstanden van het

dorp, Mariakapelletjes. Het zijn bakens die tevens getuigen van zijn diep Vlaams christelijk

geloof.

In 1958 verscheen zijn eerste boek "Vitipek": 25 jaar Eskimo met de Eskimo's. Het werd in

1987 heruitgegeven onder zijn Eskimonaam Vinivi.

In 1965 werd hij zwaar ziek en kwam naar Viaanderen terug om er te herstellen.

Foto: De pater met zijn moeder broers n zusters in 1966.

In deze periode zag hij zijn broermissionaris en zijn zustermissionaris voor het eerst terug,

meer dan 30 jaar missiewerk.

na

Land van Rode - jaargang 30 - nummer 117 maart 2002



Van 1965 tot 1967 verbleef de pater op de missiepost te Igloolik en sinds 1967 was hij

werkzaam in Sanerajak-Hall Beach aan de oevers van de Foxe Basin ten noorden van de

Hudson Bay.

AI die jaren was hij vertrouwd met de sociale en culturele problemen van een volk dat in de

confrontatie van de Eskimocultuur met de Zuiderse technologische wereld spijts alles zijn

eigenheid wil bewaren.

Hij leefde er in armoede en ontbering Daarbij nam hij de dagelijkse zorgen van Inuit en

blanken op zieh die in de Canadese Arctica leven en sterven en er blijven zoeken naar de zin

van leven en dood.

De meeste nomaden hadden niet het minste benul van tijd en ouderdom.

Door de oprichting van parochies kwam daar verandering in: er werden registers geopend en

een schatting gemaakt van hoe oud iemand was.

Op 5 September 1981 onthulde prinses Margriet van Nederland en Pieter van Vollenhoven te

Landskouter in aanwezigheid van de pater en vele vrienden een standbeeld ter zijne ere,

waarop hij er samen met een Eskimovrouw in Balegemse steen is vereeuwigd. Het kreeg op 8

September zijn definitieve plaats in de buurt van de parochiekerk. Frans Van de Velde werd

de eerste ereburger van de gemeente Oosterzele. Hij was erekapelaan van de Orde van Sint-

Jan van Jeruzalem Commanderij Viaanderen.

In 1985 vierde pater Van de Velde te Landskouter zijn gouden priesterjubileum.

Het jaar daarop, in 1986, kwam de pater definitief naar huis terug. Hij verbleef enkele jaren

te Moortsele. Na een kort verblijf bij zijn confraters te Waregem verhuisde hij naar Lemberge

waar hij op 22 februari 2002 overleed.

De vzw Heemkundig Genootschap Land van Rode biedt längs deze weg haar deelneming aan

de familie Van de Velde en de paters Oblaten aan.

Lucien De Smet

Bibliografie:

Frans Van de Velde: Vinivi (1987) - Schaubroeck - Nazareth

Frans Van de Velde: Eskimo's mensen zonder tijd.

Omer Tanghe: Noordpoolmissionarissen (1980) - Lanno

Omer Tanghe: Nog even voor je sterft (1981) - De Riemaecker

Tentoonstelling sept 1981: Eskimo's, Mensen van het Canadese Hoge Noorden

Paul Cottenie, schepen van informatie: Oosterzele gedenkt Pater Frans Van de Velde -

Informatiemagazine van het gemeentebestuur Oosterzele, maart/april 2002.
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Genealogie, Stamboom en Tljdrekening

ENKELE NUTTIGE WENKEN VOOR DE FAMILIEVORSERS

Als men begint met het opmaken van een stamboom, streeft men er gewoonlijk naar om zo rap mogelijk tot

bij de oudste ascendant te geraken. Men begint met de grootvader, naamdrager, later kan men moederskant

opzoeken. Op het gemeentehuis van zijn geboorteplaats, kan men op de dienst bevolking, de geboorteregister

van de burgerlijke stand inkijken op zoek naar de overgrootvader en zo verder. Noteer zorgvuldig, in een

degelijk schijfboek alle gegevens en toevallige vondsten, betreffende uw stam, zodat U deze later niet terug

moet opzoeken. Om praktische reden gebruikt men de algemeen aanvaarde tekens als aflcortingen:

= Gedoopt ° Geboren X Gehuwd + Overleden (+) Begraven te

Er bestaan tienjarige registers van geboorten, huwelijken en overlijden. Alle registers bevatten een jaarlijkse

en tienjaarlijkse lijst van de erin vermelde akten. Deze registers werden door de gemeentebesturen

zorgvuldig opgemaakt vanaf circa 1792 tijdens de Franse revolutie. Vöör deze darum waren het alleen de

pastoors die de doopsels & geboorten, trouwbeloften & huwelijken en overlijden inschreven. Deze oude

parochieregisters worden bewaard in de rijksarchieven en zijn alle gekopieerd op microfilms door de

kerkgemeenschap van de Mormonen van Salt Lake City in de Verenigde Staten van Amerika. Men kan deze

films bekijken in de rijksarchieven of in sommige gemeentearchieven. De oorspronkelijke parochieregisters

krijgt men niet meer in handen.

Van de akten, die deze registers bevatten, werden er alfabetische lijsten aangelegd. Deze lijsten, die

samengesteld zijn in vorm van drie registers nl. Doopsels, Huwelijken en Overlijden, noemt men tafeis of

klappers. Zij werden tussen 1865 en 1890 in dubbel opgemaakt: een exemplaar voor het gemeentelijk archief

en een voor de rechtbank van eerste aanleg van het betreffende arrondissement.

In 1563 werden door het Concilie van Trente de pastoors verplicht de geboorten, huwelijken en overlijden in

te schrijven. De eerstvolgende jaren werd dit gebod niet overal strikt nageleefd. Het is slechts van ca. 1575

dat er parochieregisters, meestal kleine boekjes met zeer beknopte gegevens werden bijgehouden. Later

werden de Latijnse teksten meer uitgebreid, met vermelding van peter en meter. Altijd werd er duidelijk in

genoteerd of het kind wettelijk (legitime) of onwettelijk (illegitime) was. Een kind van een ongehuwde

moeder werd ook een bastaard genoemd, zoals in de geboorteakte van 1633 in Wetteren, waarvan kopie. Wie

in zijn voorouders een bastaard had kon geen priester worden. In de huwelijksakten werden ook de genügen

vermeld, later de ouderdom en de naam van de ouders.

Hier volgen een paar kopieen van doopakten uit parochieregisters. Met de passende transcriptie is het nog

een lesje in oud schrift.

De parochieregisters van Wetteren worden bewaard in het "stadhuis" van Wetteren. De heb deze in 1972

kunnen inkijken en de hierna vermelde, markante akte van een bastaard gekopieerd. Deze is opgesteld in het

Vlaams met een paar woordjes Latijn ertussen. In deze tijd werden veel verkleinnaampjes gebruikt, zoals

Hansken, Pierijntheken, Maaiken enz...
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WETTEREN: DOOPAKTE VAN 1633

Hier volgt de transcriptie van de oude tekst in goed leesbaar schrift:

Hansken Coolens, bastaard, zoon van Jan, de moedere Elysabettheken Goethals, dochter van Laura, welche moedere

dit kint heeft opgedragen, soo de vroevrauwe seyt aen zelven Jan Coolens. Ende was gheboren den llde ende kersten

ghedaen den 12 junius 1633. Ende was petere Jan Van Bockxtale ende was meiere Juffrauwe Marterellie echtgenote

van Servaes Triest, griffier.

SCHELLEBELLE: DOOPAKTE VAN 1710

Transcriptie

17janyl710

Baptizavi infra scriptus Mariam Annamfiliam Judoci Sanders et Maria Duquet cony natam anderdie circa

1 u nocturnam suscipientibus Guihelm Duquet et Maria Sanders.

Verlijsen P etpersona

Vertaling

17januari 1710

Ik, ondergetekende, heb gedoopt Maria Anna, dochter van Judocus Sanders en Maria Duquet, echtgenoten,

geboren gisteren te 1 mir 's nachts. Doopheffers, Guihelm Duquet en Maria Sanders.

Verlijsen Pastoor in persoon

Guihelm Duquet was mijn oud-overgrootvader.

In de doopakten van de parochieregisters werden hoofdzakelijk volgende gegevens vermeld: datum doopsel,

naam en familienaam van het kind, wettige of onwettige zoon of dochter, voornaam vader en naam moeder,

in huwelijken Staat, van hier of körnend van eiders, datum en uur van geboorte, namen van peter en meter,

soms hun verwantschap met het kind en hun woonplaats

Kinderen, geboren in de Beloken Tijd en waarover twijfel bestond of zij wel geldig gedoopt waren, werden

enkele jaren nadien, toen de priesters meer vrijheid genoten, nogmaals gedoopt.
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ST.LIEVENS-HOUTEM: DOOPAKTE VAN 1804

11 September 1804 gesuppleerd de solemniteyten des doopsels van Felix Van De Sijpe, oud salvojusto (ongeveer) vier

jaeren, gedoopt onder den troubelen tijddoor mijnheer Roelants, alhier als dem ondepastor. (Het Und) die sone was

van Jan-Baptiste ende van Govaert. Peter was Petrus Joannes Van de Sijpe

J. De Bruyn, pastor

Felix was geboren 6 april 1799 en de eerste maal gedoopt 10 april 1799.

HUWELIJKSAKTEN IN DE PAROCHIEREGISTERS

Gebruikelijke vermeldingen: datum, voorafgegaan van de trouwbeloften en de drie waardige roepen, zijn

zonder tegenspraak (bezwaren) gehuwd naam bruidegom - ouderdom zoon - van namen ouders - -

woonplaats - naam bruid - ouderdom - dochter van - naam ouders - woonplaats - namen van twee

getuigen.

Eventueel werd de graad van bloedverwantschap tussen de aanstaande echtgenoten en de verleende

dispensatie vermeld. Voor neef met nicht was het in de derde graad en moest de Bisschop dispensatie

verlenen. Voor de eerste en tweede graad moest de Paus toelating verlenen. Voor het verkrijgen van

dispensatie moest ook betaald worden

Een schoonzuster werd ook als bloedverwante aanzien en als peter met meter zou trouwen moesten zij ook

eerst dispensatie krijgen!

Als er spoed bij was om te trouwen, kon men tegen betaling van de drie roepen vrijgesteld worden en kon het

huwelijk drie weken vroeger plaatsvinden. Zo ontstond er ook de mogelijkheid, als het kindje geboren werd

het voor een zevenmaanderken te laten doorgaan.

De graad van bloedverwantschap werd door de kerk in rechte lijn gerekend. Voor het burgerlijk recht, klom

men trapsgewijs op tot het gemeenschappelijk zaad om dan af te dalen tot aan de verwante persoon.

Voorbeeld:

Neeftegenover Nicht; Voor de kerk: 3de graad; Burgerlijk: 4de graad

BENAMINGEN VAN ONZEVOOROUDERS ( ascendenten)

Graden van familieverwantschap:

lste Graad Ouders
2de Grootouders

3de Overgrootouders

4de Betovergrootouders

5de Oud-ouders

6de Oud-grootouders

7de Oud-overgrootouders

8*** Oud-betovergrootouders,

9de Stam-ouders

10de Stam-grootouders

1 lde Stam-overgrootouders

12de Stam-betovergrootouders

13de Stam-oud-ouders

14de Stam-oud-grootouders

ENKELE WOORDEN LATIJN , nuttig bij het opmaken van de stamboom:

Aetatis = ouderdom / Ambo = beiden / Ante = voordien, vroeger / Apru = bij, naast / Avunculus = oom aan

moederszijde / Avus = grootvader / Baptisatus, ta = gedoopt / Caelebs = vrijgezel / Commorare = verblijven

/ Coniuncte = gehuwd / Contraxerunt matrimonium = zijn in het huwelijk getreden / Coram me = in mijn

tegenwoordiheid, in eigen persoon, door mij / Defuncte of obiit = overleden / Dispensatie = vrij Stelling,

toelating / Eodem = hetzelfde / Etiam = ook nog / Factis tribus bannis = drie roepen gedaan / Filia = dochter /
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Filius = zoon / Heri = gisteren / Hodie = vandaag / Incola = inwoner / Matertera = tante aan moederszijde /

Matrimonio iuncti sunt = zijn door het huwelijk verenigd / Matrina = meter / Necnon = ook / Oriundus =

afkomstig van / Pater = vader / Patruus = oom aan vaderszijde / Post = na / Prae = vöor / Praevus tribus

bannis = voorafgegeaan van drie roepen / Proles = kind / Relicta = weduwe / Rubri sigilii = met rode zegel:

zonder drie roepen, tegen betaling / Sepultus = begraven / Sine = zonder / Sine obice = zonder tegenspraak of

bezwaar / Sponsa = bruid / Sponsus = bruidegom / Sponsalia = trouwbelofte / Sub conditione = onder

voorwaarde / Susceptores (Suse.) = doopheffers / Testes = genügen / Uxor = echtgenoot / Uxorius =

echtgenote / Vedelilicet = te weten / Vero = waarachtig /.

GEBRUIKELIJKE AFKORTINGEN

9 9
= Ver: -& Claeren = verklaren; -*3 straeten = verstraeten

Het teken 9 in het begin of in het midden van een woord = con

9ditione = conditione / 9uigum = coniugum = gehuwd / Ghe9dempneert = ghecondempneert

Het teken 9 op het ende van een woord = us

Fili 9 = filius = zoon / Baptisat 9 = baptisatus = gedoopt.

Een horizontaal streepje boven een woord betekent een weglating van een of meer letters:

Mre = meestere / Groon = groten / Va = van

Er zijn nog andere afkortingen met verschillende betekenissen: Hemlj = hemlieden / oostw,t = oostwaert

BIJNAMEN VAN DE MAANDEN

Januari = Loumaent, Lauwe

Februari = Sprockeile, Sporkele, Schrikkelmaand

Maart = Meerte, Lentemaand

April = Hoymaent, Grasmaand

Mei = Meimaand, Bloeimaand

Juni = Braeckmaent, Weidemaand, Zomermaand

Juli = Hoymaent, Hooimaand

Augustus = Oogstmaand

September = Herfstmaand, Pickmaent

Oktober = Wijnmaand, St. Baafsmaand, Zaaimaand

November «■ Slachtmaand, Windmaand, Horemaent

December = Hoornmaent, Wintermaand, Kerstmaand

GEBRUIKELIJKF AFKORTINGEN VOOR DE MAANDEN

7bris, 7ber = September

8bris 8ber = october

9bris, 9ber = november

Xbris, Xber = december
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ST. LIEVENS-HOUTEM: HUWELIJKSAKTE VAN 1826

Vertaling:

Jaar onzens Heer Jezus Christus 1826

Jaar des Heere 1826 9 januari, voorafgegaan door de trouwbelofte en ook de drie waardige roepen, zonder

bezwaren, zijn in de Heer getrouwd Joannes Baptista Mons uit Herzele oud 24 jaren, zoon van Petrus

Joannes uit Herzele en Agnes De Neve uit Aaigem en Rosalie De Cooman van hier, oud 22 jaren, dochter

van Franciscus uit Letterhoutem en Maria Bockstal uit Oosterzele. Getuigen waren Donatus Mons en

Melanie De Cooman.

L. Van Peteghem pastor

. tv,/r/A!t<f6,,/^ei/M*'./fytAM,«uc£&jq,er dcrfransche Republik, Un (,lV„S/ ureu
lYptn Av« n*tttt> dtn Bürge/ß/o,Ä<J'\Siy//~<S 8e4»?ß> »■'■ J>*bli<ken Oßcür dezer
tommunc, heeft, ingepolqedt sckikkingender Wct vaii dtn 20 Sealcmhcr 17$2 Jut Ruwe-
/)i afyehändigt hei welk voor htm /noft gcbturen den/,i)/W/'n</fs./* <)<m i<^vy<-.«v'A.V>,N5P<rv/~
C/ft„i,,,vC> /r/i C/>tj^ urc/./j/ts« (////JJ/v5 (T tutnhen jW'-dri/,;,/ /*t,Jrfu*'4A»rfrt

St.Lievens-Houtem, Burgerlijke stand Huwelijksregister, akte van Huwelijksbelofte met darum 7 april 1796.

Van het werkelijke huwelijk heb ik geen vermelding gevonden Hier volgt de tekst van deze akte:

Den achtiensten der maand germinal zesdejaer der Fansche republiek ( 7 april 1796) ten twaalfuren van

den noene den Burger Rochus Livinus De Taeye, publieken qfficier dezer commune heeft, ingevolge de

schikkingen der wet van den 20 September 1792, het huwelijk afgekondigd, het welk voor hem moet gebeuren

den twintigsten der gemeide maend germinal ten een ure naermiddags tusschen Judocus Cosijn, jongman

oud ontrent negenendertigjaeren, kleermaker van style wonende binnen deze commune van Sinte-Lievens-
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Houtem, sone van wijlent Antoon en de wijlent Marie Theresia Van Den Berge, beide binnen de gemeide

commune overleden van d 'een zijde ende Josepha Livina Schoepjonge dochter spinnesse oud ontrent

negenentwintigjaeren dochter van Jacobus ende van Joanna Veekman, herberghiers woonende binnen deze

commune van Sinte-LievensHoutem, canton van Herzele, departement van de Scheide met de voornoemde

haere houders van d'ander zijde en hebbe ikagent in uytwerkinge van de hier voren beroepen wet de

tegenwoordige qfkondiginge bij extrait doen aenplacken eren de voomaemste buytendeure van het huis der

commune deser gemeente. Gedaen tot Sinte-Lievens-hautem den dag, maend endejaere hierboven vermeld.

Was agent

Rochus Livinus De Taeye

De overlijdensakten in de parochieregisters bevatten vroeger zeer weinig gegevens. Hier volgt een duidelijk

voorbeeld genomen uit het overlijdensregister van Wetteren 1657-58

^&^~§z ',0^ß

j-ünJj JG5&-.- ■■;• v
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ST.LIEVENS-HOUTEM: OVERLIJDENSAKTEN VAN 1805

17 februari 1805 is overleden Joanna Petronella Van Durme van Baelegem huisvrouw van Joannes

Franciscus Van De Velde, oud sestigjaeren.

23febr 1805 is overleden Jan Baptista Wauters oud twee en twintig (ongeveer) jaeren, sone van Jan

woonachtig Baelegem.

ST. LIEVENS-HOUTEM: OVERLUDENS VAN 1810

7

*.'/**lM f£_. CV*i ./~*

Den 12 november 1810 is overleden in de ouderdom van 63jaeren Livinus De Groote zone van Martinus en

gemael van Marie Mennaers.

,_ h» Ja a&*

f1/

Den 29 november 1810 is overleden in den ouderdom van 78jaeren Jan Baptista De Cock sone van

Philippusjongman, ende van Petronella De Vos.
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Den 8 december 1810 is overleden (emmers versmoort) in den ouderdom van tweejaeren en ses maanden

Marie Theresia De Borelle dochter van Livinus Franciscus ende van Helena Sturtewagen.

LATIJNSE HOOFDTELWOORDEN EN RANGTELWOORDEN

1 Unus Primus / 2 Duo Secundus,Alter / 3 Tres,tria Tertius / 4 Quattor Quartus / 5 Quinqe Quantus / 6 Sex

Sextus / 7 Septem Septimus / 8 Octo Octavus / 9 Novem Nonus /10 Decem Decimus /11 Undecim

Undecimus /12 Duodecim Duodecimus / 13 Tredecim Tredecimus / 40 Quadraginta Quadrasimus / 50

Quinquaginta Quinquagesimus / 60 Sexaginta Sexagesimus / 70 Septuaginta Septuagesimus / 80 Octoginta

Octogesimus / 90 Nonaginta Nonagesimus /100 Centum Centesimus

DIERENRIEM OF ZODIAK

Ares = Ram Regeert hoofd

Taurus = Stier hals

Gemini = Tweelingen armen

Cancer = Kreeft borst

Leo =Leeuw hart

Virgo = Maagd ingewanden

Libra = Weegschaal lenden

Scorpi = Schorpioen schaamdelen

Sagittari = Schutter dijen

Capricorne = Steenbok knieen

Aquares = Waterman schenen

Pisces =Vissen voeten

21 maart-20 april

21 april-21mei

22mei-21juni

22juni-22 juli

23 juli-23 oogst

24 oogst-23 sept.

24 sept.-22 nov.

24 okt-22 nov.

23 nov.-21 dec.

22dec.-20jan.

21jan.-19febr.

20 febr.-20 maart

BRONNEN

Francis Goole; Ik maak ook mijn stamboom op. 1970

Donald Van De Candelaere: De tijdrekening.

Dr. Rembert Dodoens; Ahnanach ende Prognoticatie van 1558.

A. De Baets; Heemkundig tijdschrift " De Gonde " 1988

A. Deroiez; Inlijding tot de paleografie, Verbond Heemkunde 1978 Archief Wetteren.

Rijkserchief Gent.

Archief St.Lievens-Houtem. Snoek's ahnanach 1986

FRANS DUQUET
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De Feodaliteit te Scheldewindeke

WOORDVOORAF

De publicatie "De datering van de costumen ende usagen van den Lande Van Wiendicke" door

Prof. dr. Dirk Heirbaut kreeg onze bijzondere aandacht1.

"Den lande van Wiendeke" brengt ons naar de voormalige heerlijkheid en het leenhof

"Scheldewindeke, Balegem en Moortsele", een gebied dat lag binnen het voormalige Land van

Rode. Vandaar onze belangstelling.

In 1906 werden de Costumen gepubliceerd in de handelingen van de Koninklijke Commissie voor

de uitgave der oude wetten en verordeningen.2

Tijd, dachten wij, om alles van onder het stof te halen en het opnieuw in de belangstelling te

brengen, in de hoop dat historici en heemkundigen het document als onderwerp voor verdere Studie

zouden gebruiken.

Met de hulp van het personeel van het Rijksarchief te Gent, waarvoor onze oprechte dank, vonden

wij de oude tekst terug.3 Prof. dr. Dirk Heirbaut werd bereid gevonden om tijdens een referaat enige

toelichting te geven : "De feodaliteit te Scheldewindeke". Bij deze gelegenheid werd deze brochure

samengesteld.

Wij lieten dit hoofdstuk voorafgaan door de datering van Prof. dr. Dirk Heirbaut, een tekst die in

dank werd overgenomen uit het Tijdschrift van de Geschiedkundige Vereniging "Het Land Van

Aalst", 1997, nr 2.

De bijdrage over de heren en vrouwen van Windeke putten wij in hoofdzaak uit het werk van Dr.

Hist. E. Warlop "De Vlaamse Adel vöör 1300"4, aangevuld met enkele nota's van De Notterdame

en een bijdrage van Jan Anckaer5.

1 Prof.dr.Dirk Heirbaut, De datering van de costumen ende usagen van den lande vaan Wiendieke, Land Van Aalst,

1997, nr. 2, blz 128-134.

2 Berten D., Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van

Belgie,VII, 1906.

3 RAG-fonds Gent, nr. 171.
4 Dr. Hist. E. Warlop, De Vlaamse Adel vöör 1300.

5 Jan Anckaer, Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, VIII, 1997, blz 153.
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DE HEREN en VROÜWEN van SCHELDEWINDEKE

en OOSTERZELE vöor 1300.

De heren van Windeke en Oosterzele wiens namen teruggaan tot de lO06 eeuw, waren hoogst
waarschijnlijk afstammelingen van oude, vrije grondbezitters die in de loop der eeuwen hun

onafhankelijkheid wisten te bewaren.

De vroegste ontginningen te Scheldewindeke.

Een voorbeeld van vroegmiddeleeuwse ontginning.

In de vroege Middeleeuwen 5de - öde eeuw verwijzen kouterbenamingen naar oude woongebieden.
Het zijn kouters die ontstaan zijn uit een domein (hofkouter) of onder het impuls van de vrije

boeren (dorpskouter).

De curtis van de heer van Scheldewindeke bevond zieh in de buurt van de kerk.

Het centrale deel van de site was de motte. De site zelf bestond uit twee afgescheiden delen. Binnen

het ene deel stond het opperhof; binnen het andere deel het neerhof.

Het opperhof was een kunstmatige zandophoping,

met daarop een gebouw, meestal een toren die

hoofdzakelijk een militair doel had. Later werd

het omwald en straalde het meer prestige en macht

uit.

Een dergelijke bewoonde site bevond zieh dicht

bij de kerk van Windeke. Tot laat in de

middeleeuwse documenten is hiervan sprake:

"Een behuisde stede genaamd de motte".

De kouter, die vanuit het domein ontgonnen werd,

was de Hofkouter.

Ook te Oosterzele lag nabij de kerk een villa in

het bezit van de Sint-Baafsabdij. Na de inval van

de Noormannen raakte de abdij het domein

kwijt.De kans is groot dat het toen in handen.

kwam van de heer van Oosterzele.

De bijhorende kouter lag ten westen van de

dorpskom nl. de Windekekouter.
SCHELDEWINDEKE: Marktplein

Kaart uit het renteboek van 1735 van de abdij van

Ninove (R.A.G.).

Binnen het dorpslandschap waren deze kouters kleine stukken grond die in eultuur werden

gebracht. Zij werden met veel zorg afgeschermd met grachten of hagen.

De eigenlijke toegang werd door een hek afgesloten. Aldus werden de gewassen tegen het vrij

rondlopende vee af geschermd (Koutergat, Hekkerstraat)6. Van deze vrije grootgrondbezitters

stammen de heren van Windeke vermoedelijk af.

1 E.Thoen. Historisch - geografische tekst bij het kaartblad Oosterzele 1987.
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De oudst bekende heren van Windeke en Oosterzele waren voogd

van de Sint-Bertijns-abdij te Saint Omar7.

In 986 verschijnt een Gerbodo8 advocatus in een oorkonde voor de St. Bertijnsabdij. Ook in

1042,1056, en 1067 droeg de voogd die naam9.

Dezelfde naam, zelfde functie, zelfde omgeving: vermoedelijk zijn Gerbod I en II zeer nauw

verwant. Anderzijds komt in de getuigenlijst van een oorkonde voor de Sint-Pietersabdij te Gent

(993 of 994) een S.Arnulfi voor10. In de 12 eeuw werd deze naam aangevuld met de Wentica11 van

(Scheide) windeke.

7 Tekst overgenomen uit "De Vlaamse Adel vöör 1300" Dr. Hist. E. Warlop.

8 Dliaignere: Charters Saint-Bertin, I nr. 64, p 20-21.

9 Ibidem.
10
M Gysseling en A. Koch, Diplomata, I, nr. 78, p 184-185.
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In de 1 lde eeuw hebben de heren van Windeke allodiale goederen te Oosterzele en in de B*16 eeuw
voeren zij de titel van heer van Oosterzele12. Welnu, in 1063 vaardigt abt Bavo van SintBertijns een

oorkonde uit, waarin hij met vir illuster Arnulphus een overeenkomst gesloten heeft, waarbij Arnulf

tot aan zijn dood het vruchtgebruik zal hebben van het derde deel van het domein Oosterzele, zijnde

het erfdeel van zijn jongere broer Gerbodo, die dit derde deel tijdens zijn leven aan de abdij

geschonken had13.

Dit gebeurde in tegenwoordigheid van een reeks viri clarissimi. In 1114 gaf de abt van Sint-Bertijns

het domein Oosterzele terug aan Boudewijn VII in ruil voor schaapsgrond in Veurne-ambacht.

Hieruit kunnen wij concluderen dat de heren van Oosterzele dit domein destijds van de graaf in leen

ontvangen hadden.

De naam Gerbod klinkt bekend in de Sint-Bertijnsabdij : het is de naam van de voogd. Arnulf van

Oosterzele, vir dives et nobilis, was geen grote vriend van de geestelijkheid. Omstreeks 1067 legde

hij beslag op gronden van de Sint-Baafsabdij van Gent en ondanks alle vermaningen wou hij de

monniken hun bezit niet teruggeven. Een plotse dood was zijn straf. Enkele jaren later schonken

zijn verwanten de bewuste gronden opnieuw aan Sint-Baafs. De overdracht gebeurde door

Boudewijn van Gent en door Arnulf en Gerbod, neven of kleinzonen van de overledene14. Ook dit

broederpaar Amulf en Gerbod stond in nauwe, zij het niet steeds vriendschappelijke, betrekkingen

met de Sint-Bertijnsabdij. In 1087 eiste abt Jan dat zij het allodium dat de abdij verworven had te

Oosterzele zouden teruggeven15. Dit deden de gebroeders wel. In 1096 gaven zij ook hun allodium

in het domein Roquetoire. In hetzelfde jaar was Gerbodi de Winti een van de 5 wereldlijke edelen

die de stichtingsoorkonde van de abdij van Geraardsbergen ondertekende16.

AI deze gegevens doen vermoeden dat de voogd Gerbod de voorvader was van de heren van

Scheldewindeke - Oosterzele.

Gerbod II van Oosterzele

Gerbod II wordt er van verdacht in 1067 graaf Arnulf III te Kassel te hebben vermoord. Als berouw

om deze zonde trok hij naar Rome om er vergiffenis te vragen en werd later monnik.

17Gerbod III op kruisvaart noo-iioz

De verkoop van het allodia te Roquetoire in 1096 was vermoedelijk bedoeld om geld in te zamelen

voor de Eerste Kruistocht. Gerbod wordt in Palestina vermeld als Gerbodo de castello Winthinc. Hij

maakte samen met onder meer Radulfus van Aalst, kamerling van de graaf van Viaanderen, en

Boudewijn van Heestert deel uit van de tweede golf van kruisvaarders, de zogenaamde Kruistocht

van 1101, bestaande uit verschillende van elkaar onafhankelijke contingenten, die naar het Oosten

vertrokken om de consolidatie van de veroverde gebieden veilig te stellen.

Uiteindelijk bereikten slechts enkele honderden van deze vele duizenden kruisvaarders Jeruzalem.

Het gros van de respectievelijke legers (uit Noord-Frankrijk, waaronder zeer waarschijnlijk de

Viamingen, de Provence, Lombardije, Aquitanie, Bourgondie en Duitsland) werd reeds in Anatolie

afgeslacht. Gerbod van Scheldewindeke bereikte Jeruzalem waarschijnlijk in de tweede helft van

11 A.Van Lokeren: Charters Saint-Pierre, I, nr. 77, p 65.
12 C.Serrure, Cart. S.Bavon nr. 192, p. 195 en Arnulphus de Windeke miles dominus de Osterzele in 1254 (R.A. Gent,
fonds Rijke Klaren, oorkonden, doos I, onder datum 1254, 22 juli)

13 Difaignere, Chartres S.Bertin, I, nr. 80, p 30-31.
14 Mirac et Transl. S.Bavonis SS.XV, p. 598-599.
15 DHaignere, o.e., I, nr. 85, p 33.
16 Land Van Aalst, 1996, nr. 4.

17 Jan Anckaer, Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 1997, p. 153-154.
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1101. Zijn verblijf was echter van körte duur want op 17 mei 1102 sneuvelde hij, net zoals Radulfus

van Aalst, tijdens de tweede slag bij Ramla tegen het leger van de

Egyptische Fatimidin. De moslims, die de vluchtende kruisvaarders

tot onder de muren van de stad Jaffa achtervolgden, zwaaiden met

het afgehakte hoofd van Gerbod III van Scheldewindeke, in een

poging het te laten doorgaan voor dat van koning Boudewijn I van

Jeruzalem, broer van Godfried van Bouillon, die echter was kunnen

ontkomen

Mabilia II van Scheldewindeke (1269): Een rechtopstaande vrouw met in de linkerhand een

vogel en met haar rechterhand op de borst (ARA.S. nr 17948).

Foto ÄRA Brüssel.

Gerard III van Roden en Mabilie II van Scheldewindeke

(gehuwd tussen 1251 en 1260)18

Deze ridder was de zoon uit het huwelijk van Gerard van Rode, heer van Meile en Katharina van

Cysoing. Hij werd heer van Meile na het sterven van zijn vader in 1285. Hij trad in het huwelijk

met Mabilie van Scheldewindeke na 1251 en vöör 1260. Na 1251, omdat Gerard van Roden aan

Beatrix van Brabant, weduwe van graaf Willem beloofd heeft dat hij het huwelijk zou aangaan met

Mabilie van Winti en van Wede19 en vöör 1260 omdat beide reeds gehuwd waren zoals blijkt uit een

oorkonde van 1260 die begint met de woorden: "Gheraerd van Rode, oudstesoene mijn here

Gheraerd van Rode ridders ende Mabilie vrouwe van Wiendeke mijn wijf0". Daarnaast zijn er nog

ettelijke andere oorkonden die ondubbelzinnig aan beide echtelingen ten worden toegeschreven,

zoals deze uit de maand december 1268, waarin Geraard III en Mabilia, vrouw van Windeke en van

Wede de verkoop bevestigen aan de Sint- Pietersabdij te Gent van 5 bunder grond.

In 1272 keurde de ridder Godfried van Winti, heer van Oosterzele, de schenkingen goed die zijn

vader Godfried en zijn broers Arnulfen Jan hadden gedaan aan de abdij van Cambron. In december

1272 bevestigde Gerard van Rode en Mabilia de oorkonde van hun vriend en vazal Godfried van

Winti, heer van Oosterzele21.

Sint-Bertijnsabdij

Deze benedictijnenabdij werd in 648 gesticht door Omaar, bisschop

van Terwaan (639). Hij Het Sint-Bertinus en zijn gezellen Nommelinus

en Ebertranus naar Vlaande ren komen om er een klooster op te richten

dat de naam zou dragen van "Vetus manastrum". Het werd gebouwd

op een eilandje in de Aa, waar het tot een machtig monasterium

uitgroeide en dat zieh tot aan de Franse Revolutie heeft weten te

handhaven. Thans resten enkel nog de ruines van een abdijkerk uit de

14*0115* eeuw.

18 De Nottredaeme, naar zijn onuitgegeven nota's.

19 Hyacinte de Groulart, a.w blz. 10 Wiesde,Weda,Wede lag bij Oudenaarde.

!0 Verslagen Vlaamse Academie, 1934, blz. 361 tot en met 363, met uitgave van twee oorkonden van Gerard van Roden
en Mabilie van Scheldewindeke.

21 De Smet, Cartulaire de l'abbaye de Cambron, blz. 928.
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Stamboom

De heren ran Windeke en Oosterzele22

1

Gerbod 1986

Voogd van St.Bertin

3

Arnulf II van Oosterzele

1063 - +circa 1067

5

Arnulf III van Oosterzele alias van

Scheldewindeke

(Circa 1067-1124/38)

x Adelaidis

8

Boudewijn I van Scheldewindeke

(1142-1179 "Baro"Ridder

11

Arnulf IV van Scheldewindeke

1190

x Mathilde? 1227

13

Boudewijn II heer van

Scheldewindeke (1212-1222)

Ridder

4

Gerbod II van Oosterzele 1063

Gerbod voogd van St.Bertin?

1042-1067 monnik na 1071?

6

Gerbod DI van Oosterzele

alias van Scheldewindeke

(Circa 1067- +17 mei 1102)

"Procer" "Optimas" Kruisvaarder

9

Goswin van Scheldewindeke 1169

14

Mabilia I Vrouw van

Scheldewindeke en ter Wede 1226 -

+ vöör april 1268

x Jan van Machelen

16

Mabilia II Vrouwe van

Scheldewindeke en ter Wede (1268-

1276)

x Gerard HI van Scheiderode

17

Codfried HI heer van Oosterzele

1272 Ridder

x Beatrix van Vierves

18

Arnulf V heer van Oosterzele

1254- +vöör 13.12.1256

Ridder

x Sofia

19

Jan

+ vöör december 1272

Clerus

2

Arnulf 993/94

Van Scheldewindeke

7

Albrecht van Scheldewindeke 1123

10

Leonius van Scheldewindeke 1179

Ridder

12

Godfried I van Scheldewindeke

(1195-1212)

"homo francus"

heer van Oosterzele? Ridder

15

Godfried II heer van Oosterzele

1218-1236 Ridder

x Jutta vrouwe van Naast van

Rumigy

20

Raas heer van Oosterzele

Scheldewindeke en Naast

(1280-1291)

Ridder

22
Dr. Hist. E. Warlop, De Vlaamse Adel vöör 1300.
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DE DATERING VAN DE "COSTUMEN ENDE USAGEN VAN DEN

LANDE VAN WIENDICKE9 (SCHELDEWINDEKE)

Dirk HEIRBAUT

Wie met stukken uit het verleden wil werken, kan niet rond het probleem van hun datering. Vaak

zorgt die voor weinig moeilijkheden. Een oorkonde kan bijvoorbeeld een bepaalde verkoop

beschrijven met een uitdrukkelijke vermelding van de datum waarop die verkoop gebeurde. De

meeste historische documenten zijn zoals de zonet vermelde oorkonde. De datum ervan is vlug

gevonden. Een klein aantal teksten valt echter moeilijker te situeren in de tijd. Een daarvan is de

Costumen ende usagen van den lande van Wiendicke23.

De Costumen ende usagen van den lande van Wiendicke behoren tot de categorie van de

rechtsaantekeningen. Rechtsaantekeningen zijn losse, ongeordende optekeningen van het

gewoonterecht door een private persoon. Met het oog op een niet-officieel gebruik schrijft iemand

de regeis van het gewoonterecht neer en het resultaat van zijn werk is een rechtsaantekening.

Dergelijke rechtsaantekeningen zijn in het oude graafschap Viaanderen onder andere opgemaakt te

Rijsel, te Kassel, te Brügge en... te Scheldewindeke24. In de veertiende eeuw zette een zekere

Arnout van den Kerchove het gewoonterecht van Scheldewindeke op papier25.

Arnout schreef echter niet het recht van zijn eigen tijd neer. Hij beweert het recht van

Scheldewindeke weer te geven, zoals dat reeds in een vroegere periode gold26. Hij pretendeert dus

dat het recht van Scheldewindeke, zoals het door hem opgetekend Staat, ouder is dan de 14^ eeuw
en om zijn aanspraken te ondersteunen, noemt hij zelfs met name enkele personen in wier tijd het

door hem neergeschreven recht zou gegolden hebben27.

Dat Arnouts tekst een recht van vöör de veertiende eeuw bevat, is niet zonder belang. Vooreerst is

een exacte datering sowieso nuttig voor wie onderzoek verricht naar of interesse heeft voor het

lokale recht van Scheldewindeke. Boven alles echter zou de Costumen ende usagen van den lande

van Wiendicke een van de oudste Vlaamse rechtsaantekeningen zijn, indien ze vöör 1300 kan

gesitueerd worden. Tot nog toe zijn slechts enkele Vlaamse rechtsaantekeningen bekend die

rechtsregels uit die periode bevatten. Zo bevat een Kasselse tekst rechtsregels uit de jaren 1276-

129228 en een Rijselse tegenhanger ervan gaat terug tot de periode 1283-130829.

In latere perioden zijn de rechtsaantekeningen minder belangrijk omdat een onderzoeker dan over

meer gesofisticeerde bronnen beschikt, maar in de periode vöör 1300 ontbreken die nog totaal. Een

uitzondering vormt wel het stedelijk recht, maar daarbuiten is het armoe troef. Dit kan alleen maar

bijdragen tot het nut van de Costumen ende usagen van den lande van Wiendicke. Beschrijven ze

een recht uit de periode vöör 1300, dan zijn ze niet alleen een van de oudste rechtsaantekeningen,

maar een van de oudste theoretische bronnen over het Vlaamse recht zonder meer. Dit alles echter

Staat of valt met de datering ervan, die des te meer noodzakelijk is.

23 Uitgave: BERTEN, D., Coutume de Scheldewindeke, in: "Handelingen van de koninklijke commissie voor de uitgave

der oude wetten m verordeningen van Belgie", VII, 1906, 249-277 (Verder geciteerd als: Scheldewindeke)

24 Zie VAN DEN AUWEELE, D., De evolutie van het recht in het Zuiden. 12de -14 eeuw, in "Algemene geschiedenis

der Nederlanden", III, Haarlem, 1982, 150-152. HEIRBAUT, D., Les lois, enquetes et jugements des pairs du castel de

Lille: een unieke getuige van het Vlaamse recht rond 1300 (in voorbereiding).

25 Scheldewindeke, 250.
26 Scheldewindeke, art. 2, 251.

27 Scheldewindeke. art. 1, 251
28 Uitgave: DE COUSSEMAKER, E., Loy et jugemens des hammes de le baillie de Cassel, in: "Sources du droit public

et coutumier de la Flandre maritime", in: "Annales du comite flamand de France", XI, 1873, 204-219.

29 MONIER, R, Les lois, enquetes et jugements des pairs du castel de Lille. Recueil des coustumes, conseils et
jugements du tribunal de la Salle de Lille. 1283-1406, in: "Documents et travaux publies par la societe d'histoire du

droit des pays flamands, picards et wallons", III, Rijsel, 1937. Enkel de oudste kern gaat terug tot de periode rond 1300,

zie daarvoor HEIRBAUT, D., Lois.
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Daarbij kunnen meerdere wegen gevolgd worden. Vooreerst kan onderzocht worden, wanneer de

personen leefden, in hun tijd, volgens Arnout, het door hem neergeschreven recht gold. Dit volstaat

echter niet. Arnout kan immers gewoonweg enkele oude oorkonden genomen hebben en de namen

van de daarin vermelde getuigen neergeschreven hebben, terwijl hij desondanks toch rechtsregels

van zijn eigen tijd optekende. De namen uit het verleden zouden dan gediend hebben om Arnouts

tekst een groter aanzien te verlenen. Om te controleren of Arnout niet op die manier gehandeld

heeft, moet ook nagegaan worden of de rechtsregels uit de Costumen ende usagen van den lande,

van Wiendicke wel degelijk kunnen behoren tot de periode waarin de door Arnout vermelde

personen leefden. Een inhoudelijk onderzoek is dus noodzakelijk om een betrouwbare datering te

bekomen.

1. Een datering op grond van de vermelde personen

Art. 1 van de Costumen ende usagen van den lande van Wiendicke vermeldt meerdere personen die

leefden ten tijde van de erin opgenomen rechtsregels. De eerste naam is die van de vrouwe zelf van

Scheidewindeke: Mabilia. De uitgever van onze tekst, Berten, verwijst in zijn inleiding naar een

oorkonde uit 1235, waarin een vrouwe Mabilia van Scheldewindeke vermeld wordt30. Het is echter

niet zeker of de vrouwe Mabilia uit 1235 dezelfde is als de vrouwe van Scheldewindeke uit art. 1

van de Costumen. De Mabilia uit 1235 is Mabilia I van Scheldewindeke. Zij leefde tussen 1226 en

1268 en had een dochter met dezelfde naam die eveneens vrouwe van Scheldewindeke was:

Mabilia II van Scheldewindeke. Volgens Warlop was zij in leven tussen 1268 en 127631. Zij komt

echter nog voor in twee oorkonden uit 129232, zodat zij zeker in dat jaar nog leefde.

De Mabilia uit onze tekst kan zowel de moeder als de dochter zijn. Om uit te maken om welke van

de twee het gaat, moeten de andere namen onder de loep genomen worden. Zij betreffen alle

vazallen van de vrouwe van Scheldewindeke. Een zoektocht in oorkonden uit de 13de eeuw levert

twee stukken op, waarin de aldaar genoemde vazallen van de vrouwe van Scheldewindeke

overeenstemmen met enkele personen uit onze tekst33. Het volgende overzicht geeft de namen van

de in art. 1 van de Costumen vermelde vazallen, gevolgd door de naam, waaronder zij in de twee

oorkonden verschijnen:

art. 1 van de costumen oorkonde 1 oorkonde 2

den houden Schoutheete Watiers Scotetus (?) Walterus Scouthete

Woutermanne van Badelghem Wautiers de Baudenghien

Soyhiere van Bethem Sohiers de Beiken Sigerus de Begge

Janne Caelberghe den houden Johannes de Calenbergh

Heinricke van Bethem

Janne den Scouthete Johannes Scouthete

Heinricke van Conincscouter

Jan Volcaerde Johannes dictus Volcart

Woutermanne van Heeseghern

den houden Rouc

Sovkine van Vriem

Heinricke van Berleehem

Janne den Nacht
Gillise van der Varent
Janne van den Heede Aeeidius de Varret

30 Scheldewindeke, 250.
31 WARLOP, E., De Vlaamse adel vöör 1300, IM, Handzame, 1968, nr. CLXVI/14 en 16, 419-420.
32 COPPENS, C, Cartularium Affligemense ab anno 1254 ad annum 1309, in: "Fontes Afiligemenses",XXII,
Hekelgem, 1977, nr. 274-275, 148-149.

33 Oorkonde 1: DE SMET, J., Cartulaire del'abbaye de Cambron. in: "Monuments pour servir ä l'histoire des

Provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg", II/2, Brüssel, 1869, nr. 35, 926-927. Oorkonde 2:

COPPENS, C, Cartularium, nr. 274, 148.
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den Jonghen Johannes Juvenis
Gillise van RattennaHe

Pieteren van Lusbeke
Janne van Lusbeke
Janne van Loe

Goessine van Gansberehe
Boudine van der Bloei Boidin del Bloucht Boidinus de Bloeit
.Tanne van den Houdenhuiis

Annekine van den Soieshele

Pauwelze van Odisem

den houden Vos Watiers Vois (?)

den Bacheleer

Ook al is in de hier gegeven lijsten de schrijfwijze uit de bronnen aangehouden, toch is duidelijk

genoeg dat enkele van de door Arnout in de 14^ eeuw vermelde personen effectief in vroegere
oorkonden te vinden zijn. De eerste oorkonde komt uit 1272, de tweede uit 1292. Dat laat toe

definitief uit te sluiten dat de vrouwe Mabilia van Scheldewindeke uit art. 1 van de Costwnen

Mabilia 1 zou zijn. Het kan alleen maar gaan om haar dochter Mabilia II. De Costumen betreffen

dus recht uit de periode 1272-1292. Ze kunnen niet ouder zijn dan 1272, want enkele vazallen uit

1272 komen niet voor in de lijst in art. 1 van de Costumen.

Ze kunnen al evenmin jonger zijn dan 1292, want die oorkonde vermeldt reeds enkele nieuwkomers

die ontbreken in art. 1. Bovendien treedt in de oorkonde uit 1292 Mabilia's zoon Raas reeds samen

met haar op. Omdat zijn moeder echter nog leeft, voert hij nog niet de titel van heer van

Scheldewindeke. Hij heeft echter wel reeds de investituur ermee verkregen. Het is ondenkbaar dat

de Costumen hem niet zouden gekend hebben, indien hij reeds actief was op het ogenblik van nun

ontstaan. Ze moeten dus wel ouder zijn dan 1292, maar jonger dan 1272. Vereenvoudigd kan men

dus stellen dat de Costumen van ca. 1280 dateren.

2. Een datering op grond van de inhoud

Zoals reeds aangegeven is, volstaat het niet dat de door Arnout vermelde personen effectief in de

1306 eeuw, meer precies ca. 1280, actief waren. Men moet ook nagaan of de rechtsregels uit de

Costumen daadwerkelijk hören bij die datering ca. 1280. Een analyse van de inhoud van de

Costumen dringt zieh dus op. Het is echter niet nodig daartoe alle artikelen ervan te analyseren. Dat

heeft in vele gevallen weinig zin. Is een rechtsregel dezelfde ca. 1280 en in de 14de eeuw, dan kan
men aan de hand ervan niet nagaan of de Costumen nu het recht weergeven van ca. 1280 of uit de

14de eeuw. Een onderzoek kan en moet zieh dus beperken tot rechtsregels die tussen ca. 1280 en de

14^ eeuw veranderd zijn.

A. De kerkbannen

Een voorbeeld daarvan vormen de kerkgeboden. Deze kerkgeboden zijn verbonden met het

nakooprecht. Verkocht een vazal zijn leen, dan onterfde hij daarmee in feite zijn familie. De

erfgenaam van de vazal kon eventueel wel het geld erven dat deze voor het verkochte leen

ontvangen had, maar niet langer dat leen zelf. Het Vlaamse leenrecht streefde er echter naar zoveel

mogelijk te bekomen dat het leen toch in de familie zou blijven. Daartoe gebruikte het verschillende

mechanismen. Een daarvan was de vereiste voor de vazal om bij de verkoop van het leen de

toestemming van zijn erfgenaam te vragen. Die was echter niet vereist, wanneer de vazal uit

financiele motieven zijn leen verkocht. Vervreemdde hij het wegens schulden of om het ontvangen

34 Zie over de kerkbannen en het nakooprecht in het Vlaamse leenrecht in de periode vöör 1300: HEIRBAUT, D., Het

vroege Vlaamse leenrecht (ca 1000-1305), n, Gent. 1996-1997 (onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Universiteit

Gent, promotoren prof. dr. D.Lambrecht en prof. dr. R. Van Caenegem); in de periode na 1300: OPSOMMER, R.,

'Omme dat leen goed es thooehste dinc van der weerelt'. Het leenrecht in Viaanderen en de 14** en 15^ eeuw, II,
Brüssel, 1995, 463-481 _
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geld in andere goederen te beieggen, dan had hij geen nood aan de toestemming van zijn

erfgenaam.

Dit zou betekend hebben dat de belangen van de familie in dat geval niet beschermd waren, als daar

niet het nakooprecht bestond. Dit nakooprecht gaf een verwant van de vazal het recht om de plaats

van de verkoper in te nemen door deze te vergoeden, meer concreet door hem de koopsom en de

kosten te betalen. De verwant kon dit echter niet onbeperkt in de tijd doen. Na het verstrijken van

een jaar en een dag hadden de familieleden geen nakooprecht meer. De koper kon dan in alle rust

van zijn verworven goed genieten. Omgekeerd echter was hij nog niet helemaal zeker van zijn

nieuw bezit, zolang de termijn voor het nakooprecht nog niet verstreken was.

De koper kon echter dit nakooprecht reeds vöör het aflopen van die termijn uitschakelen door het

systeem van de kerkbannen. Gedurende drie opeenvolgende zondagen werden de familieleden

opgeroepen om hun recht uit te oefenen. Gingen ze daar niet op in, dan konden ze hun nakooprecht

niet langer uitoefenen. Interessant genoeg verändert het recht op dit punt. Aanvankelijk grepen deze

kerkbannen plaats voor de verkoop. Dit was overal in Viaanderen nog ca. 1280 het geval. Op het

einde van de 13de eeuw hield men op sommige plaatsen reeds kerkbannen na de verkoop en in de
14de eeuw was dit de regel35.
In de Costumen komen de kerkbannen nog vöör de verkoop, zoals blijkt uit art. 32: "Ende leene die

buten den lande van Wiendicke licghen die men vercoepen wille, die moet de bailliu ghebieden met

tween mannen ter prochikerken daer sij licghen, ..."36. Er worden kerkbannen gehouden, wanneer

iemand een leen wil verkopen en niet wanneer iemand een leen verkocht heeft, zoals in de H06
eeuw. Hieruit mag men afleiden dat de Costumen inderdaad een recht weergeven dat zeker niet in

de 14de eeuw thuishoort, maar wel ca. 1280 mogelijk is.

B. De verderding

De vraag kan natuurlijk gesteld worden of het recht van Scheldewindeke niet ouder is dan ca. 1280.

Om een antwoord op die vraag te geven, kan het onderzoek van daarnet overgedaan worden in een

andere richting. Gekeken moet worden naar een rechtsregel die ca. 1280 verschilde van de periode

daarvoor. Een dergelijke rechtsregel betreft het aandeel van de jongere kinderen in de erfenis van

hun overleden ouder. In het leenrecht erfde de oudste in principe alle lenen. De jongere kinderen

waren echter niet zonder middelen. In de dertiende eeuw had de oudste de verplichting voor hun

onderhoud te zorgen. Deze verplichting was echter vaag. Nergens was bepaald hoe de oudste voor

dat onderhoud moest instaan.

Men kan begrijpen dat een dergelijke situatie tot onzekerheid leidde. Betwistingen konden

vermeden worden door vast te leggen hoe de oudste precies zorg moet dragen voor de jongere. Dat

gebeurde op het einde van de 13 e eeuw. De vroegere vage verplichting wordt geconcretiseerd. De

oudste geeft aan de jongere kinderen een vast aandeel in de lenen. In Rijsel was dat een vijfde,

eiders in Viaanderen een derde. In dat laatste geval waren er twee Varianten. In Kroonvlaanderen

moesten de jongere kinderen in ruil voor hun derde in de lenen verzaken aan de niet-feodale

goederen uit de nalatenschap, in Rijksvlaanderen was dat niet vereist37.

In de Costumen komt het aandeel van de jongere kinderen in de feodale nalatenschap aan bod in art.

29. De oudste zoon krijgt te Scheldewindeke twee derden van het leen. Het overblijvende derde

gaat naar zijn broers en zussen, die daarin gelijk delen en niet aan hun rechten op de niet-feodale

goederen moeten verzaken38. De Costumen behoren daarmee op dit punt tot Systemen met

verderding zonder verzaking, wat gezien hun ligging in Rijksvlaanderen te verwachten viel. Voor

dit verhaal telt vooral dat de Costumen, aangezien ze de verderding met verzaking bevatten,

thuishoren in de laatste decennia van de dertiende eeuw en niet vroeger mögen gesitueerd worden.

35 Scheldewindeke, art. 32.263.
36 HEIRBAUT, D., Leenrecht, I, 294-315. Zie ook OPSOMMER, R., Leengoed, I, 273-298 voor de situatie in de late

middeleeuwen.

37 Scheldewindeke, art. 29, 262-263.
38 OPSOMMER, R, Leengoed, IL 670-675. __^_
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C. Besluit

Een onderzoek naar de inhoud van de Costumen bevestigt de datering op grond van de erin

vermelde personen. De Costumen dateren van vöör 1300, want de kerkbannen in de Costumen

komen vöör de verkoop en niet erna, zoals in de 14de eeuw. Ze zijn echter niet ouder dan de laatste
decennia van de dertiende eeuw, want de in de Costumen opgenomen verderding bestond voordien

nog niet. Dat ze een recht van ca. 1280 bevatten, kan dus niet langer betwist worden.

3. Het belang van deate datering

Zoals eerder vermeld, maakt deze datering ca. 1280 de Costumen een van de oudste theoretische

teksten over het Vlaamse recht. Voor heel wat rechtsregels zijn ze de oudste bron waarover we

beschikken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het kamerlinggeld. Na het overlijden van een vazal,

betaalde zijn erfgenaam allerlei taksen. De belangrijkste daarvan was het relevium, het verhefgeld.

De vazal betaalde dit aan zijn leenheer. Daamaast bestond nog een andere taks: het kamerlinggeld.

De erfgenaam zou dit oorspronkelijk aan de kamerheer van zijn heer betaald hebben. Het was

immers de kamerheer die de erfgenaam ontving en bij de heer bracht, wanneer de erfgenaam

manschap kwam doen voor het leen dat hij geerfd had.

Voor de late Middeleeuwen zijn er genoeg gegevens over dit kamerlinggeld39. Vöör 1300 ontbreekt

elk spoor ervan. De enige zekere vermelding ervan is te vinden in art. 31 van de Costumen. Te

Scheldewindeke ontvangt de kamerling ca. 1280 20 schellingen40. Dit tarief van 20 schellingen is

ook later nog in Viaanderen het gebruikelijke tarief voor het kamerlinggeld. Dit is slechts een enkel

voorbeeld van een rechtsregel waarvoor de Costumen een onmisbare bron vormen. Er zijn er nog

veel andere. De Costumen ende usagen van den lande van Wiendicke verdienen dan ook de

aandacht niet louter van wie interesse heeft voor het recht van Scheldewindeke, maar zonder meer

van elke onderzoeker naar het oude Vlaamse recht.

D.Heirbaut Evangeliestraat 161 9220Hamme

39 Scheldewindeke, art. 31, 263.
40 OPSOMMER, R., Leengoed, II, 670.
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DE COSTUMEN VAN WIENDICKE

1. Dit sijn de costumen ende usagen van den lande van Wiendicke, bij mer vrouwen tiden ver Maben daer God

de ziele af moet hebben; bi der Gillise van Badelghem, bi den houden Scoutheete; bij Woutermanne van Badelghem,

Soyhiere van Bethem; bij Janne Caelberghe den houden; bij Heinricke van Bethem; bij Janne den Scoutheete; bij

Heinricke van Conincscouter; bij Jan Volcaerde, der Wouttermanne van Heeseghem, bi den houden Rouc. Soykine van

Vriem, Heinricke van Berleghem; bij Janne den Nacht; bi den heer Gillise van der Varent; bij Janne van den Heede; bi

den Leenheere, ende bi den Jonghen; bi den heer Gillise van Rattenpade; bij Pieteren van Lusbeke ende Janne; bi den

heer Janne van Loe; bij Goessine van Gansberghe; bi den heer Boudine van der Bloet; bi den heer Janne van den

Houdenhuus; bi den heer Annekine van den Spieghele; bi den heer Pauwelze van Odisem; bi den houden Vos; bi den

Bacheleer.

2. Chelijc dat de costumen die hier naer ghescreven staen sijn, so hildense dese vorseide Hede, sij ende hare

nacommers; ende dit heeft Arnout van den Kerchove ghedaen maken in beternesse van den heere, ende van den mannen

ende scepenen, ende van den goeden Heden.

3. Int eerste, te Kersavonde, so ontfaet men de rente van den lande; in St-Stevijns daghe, die van Badelghem,

ende dan machmen,eenen. capoen verdinghen omme vi d. par., ende een oen iii. d. par ; ende alse die twee daghe, sente

Stevijns ende S. Jansdach liden, so staet ter ontfanghers wille; ende in St-Jansdaghe so ghelden die van Wiendicke ende

verdinghen den capoen, ende toen alsoet vorseit es; ende Hjdt de dach, so eist ter ontfanghers wille; ende die van

Moertzele alsoe up den selven dach. Ende dan esser de scoutheete sculdich bij te sittene met ii. scepenen, ende daer

tontfane sine ghifte; ende de scepenen de hare van verstorvenen goede, ende kennesse te draghene' wie daer gheldt.

Ende wie sine rente biedt sinegroete den ontfanghere, es verleden vander boete, ende de ontfanghere moet de rente

scheeden, up dat ment heescht ende de ghene diere toebehoeren voer oeghen sijn.

4. Dit es der vrouwen voerdeel, na de doet van hären man jeghen hare ghedeele: haer beste cleedere, hären

besten caproen ghelijc dat soe te brude ende te like gaen soude; ende daer na haer beste bedde, ghelijc dat soere up

slapen gaen soude, met hären hoercussine, haer tafle, haer scraghen, haer beste aemlaken, hären besten biernap, haer

tafelmes, hären zetel ende een cussijn daer in. Men heeft ghezien in die stede dat de wapine hadde doer, daer jeghen,

ghelijc dat hy ten orloghe gaen soude.

5. De hougstboete es iij. Hb. par. Een zwert te treckene iij Hb., in felheden ende in nide; den cnijf aldierghelike,

ende bloet te makene met terbrokender huut in felheden ende in nide, iij. Hb. Den colfslach in felheden, x. s. Den

vustslach in felheden, v. s. De boeten daer men pandt, ij. s., ende daer men beclaeght, ij. s. Verloofde wapine diese

draeght, up de boete van xx.s. ende de wapine verbuert, en wäre die dicker ter peers rydt dan gaet, hij mach up den

wech draghen een steczweert.

6. Eene pike es verlooft; eene paffuse, eenen cnijf, eene misericordie, eene colve die boven iij. dumen den

pinne lanc heeft, ende daerna alle andre wapine die sculdich sijn verlooft te wesene, ende die schuldich verbuert te sine,

alse de heere vindt draghende als sij verboden sijn.

7. Voert, aldertier spei daer men ghelt mede Verliesen mach verbiet men up de boete yan xx. s., huutghedaen

rendelen ende scieten metten boghe, ende worptafel spei. Die ten andren speie huus leent of berdere, of terlinghe, alst

verboden es, maegt de, heere bevinden metter wet, ofwerdt hijs bedreghen, so es hij inde voorseide boete.

8. Voert, te sente Marien lichtmesse moet men de renthevene ontfaen ende betalen met grane dat up dland wast

daer soe ute gaet, int verzien vander wet.

Van der heinloke.

9. Voert, tafmaerte esmen sculdich verde te doene, ende den heemloke te stoppene, ende dat te ghebiedene,

uter kerken, te doene binnen .iij. werkenden daghen, up de boete van ij. s. ende heckine te hanghene aldierghelike; ende

dat mach de heere driewaerf begaen, ende ten hende vanden drien waerven es hijt sculdich, metgaders den scoutheete,

te doen bestoppene, ende heckine te hanghene up sgoeds cost; ende waert alsoe dat men een gat open vonde, ofte

heckijn ute gheworpen, dienst wäre, durfte hij houden bij sinen heede dat hijt ghestopt hadde ende niet en wiste dat

open was, so wäre hy sculdich quite te gane. Ende an een stic lands eenen man toebehoerende, daer niemen tusschen en

hadde, daer en mach maer eene boete an vallen, al vondemer meer gate an. Ende ten vorseide tide verbiet men

ongherechteghe weghe up de boete van v. s., ende elc machse houden up t sine ende levren den heere over de boete.

Van den weghen te makene.

10. Tusschen Sinxsenen ende S.Jansmesse, alsoe der wet redelic dinct, naer den gheleghenen tijd, wijstmen

ende ghebiedt men de weghe te makene ende waterganghe te rumene, elken voer sijn voerhoeft, ende dat binnen drien

werkenden daghen ghelijc dat voeren van der eemloken gheseit es. Ende waer so eenich wech verwaelt es, jeghen wies

voerhoeft hij leegt, up dat hijt toeghe sinen heere te tide, de ghebuere sijn hem sculdich dien wech te helpen makene.

Ende elc die huutghevaren es, dat hij invare alsoet gheuseert, alsment ghebiedt.
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Van den weghen.

11. Een erwech es sculdich wijt te wesene xl. voete, ende dier leeght een boven bracht (?), ende een boven der

varent. Een peertwech es sculdich wijt te wesene xx. voete. Ghebuerweghe xiiij. voete. Een kercwegh v. voete. Een

ghemeen manpat iij. voete. Een coutergat x. voete. Een borneganc iij. voete.

12. Dit syn de waterganghe: de Molenbeke, binnen canten; es wijt te wesene v. voete. Eene andre beke, binnen

canten, iij. voete. Ende andre watergangbe, iij.voete. Ende die te rumene dat merre gheene scade af en hebbe. Ende eis

mach water slusen up tsine indien dat hire niemene scade mede en doe.

Van den waterganghen.

13. Dit sijn de waterganghen. Int eerste, ter Zwaseneden beghinnende, ende dien commende al onder de

Meentocht ende onder de Doerent, ende ter Asselt toe, ten Houmersche vallende inde Molenbeke. Voert, vanden Houte

uten vivere, een waterganc al by joncfrauwe ineten commende, te Wlfram Parys vallende in de Molenbeke. Voert, i.

waterganc van Philips van Berleghem commende al ter Meere, ende an Berleghem Steenkijn lidende by sLeenheeren,

vallende in den waterganc die comt van den Houte waert. Item een waterganc van den Vrancken broucke. Item een

waterganc van Crix, commende te Pollinaes ende die gaet toet Vriem in de beke. Item een waterganc van sMeesters ten

Broucke commende te Hemelghem, ende ter Maerct duere. Item een waterganc commende van Willems goede van

Badelghem ten Broucke, die valt in den andren ant hofland onder Heedisem. Item i. waterganc sommende huut

Heeseghem al tote Badelghem inde beke. Item i. waterganc uten Lusbroucke die valt te Badelghem inde beke. Item i.

waterganc die comt van Sueden Guchte die valt te Bechern inde beke. Item i. waterganc die comt duer sJoden hof ten

Houte, ende uter Langher haghe ende valt bachten Vosbrouc in de beke. Item een waterganc die comt van Bracht waert

ende valt beneden Buxstalle. Item een waterganc comt van Hijshoute, ende gaet te Buxstalle waert. Item i. wat ergane

comt van Bottele waert, die comt te Walseghem ande beke neder. Item een watergane comt van Wauters van den

Hecke, ende loept nederwaert in de beke. Ende alle andre waterganghe aldaer sij sculdich sijn te gane, ende mense

bevinden mach bij wette daermen de weghe mede sculdich es te makene ende te betrene.

Gruut te lesene.

14. Voert, in tiden van den jare alsmen verbiedt cruut te lesene int coeren, diet dade wäre inde boete van v. s.,

enden sac verbuert.

15. Ende elc mach scutten up tsine ende nemen sine scade vergolden, ende waert dat men hem sine scade niet

en golde ende de beesten niet en haelde, so wäre hise sculdich den heere of den scoutheete te leverne, ende dan soude

hem de heere sine scade doen ghelden, also groot als de ghene hilde up sinen heet dien de beesten toebehoerden.

16. Ende niemen en mach haut laten hanghen over anders erve hij en eist sculdich te rumene, alst de ghene

begheert dies de herve es; ende waert dat hijt dan niet en ruumde, so mochter trecken anden heere, ende dan waert hem

de heere sculdich te doen rumene binnen derden daghe, up de boete van iij.lib.,als de derdedach overlede. Ende so wie

dat andren Syn sco name, syns ondankens, ende dies bedreghen werde, wäre in de boete van iij. lib. parisis.

17. Ende die huus heeft, oft houdt staende oft lieghende up anders erve, dat es men hem sculdich te rumene, up

dat hijs begheert; ende en willijs niet rumene diens thuus ofthout es, so mach dander trecken anden heere, ende dan eist

hem de heere sculdich te doen rumere. Ende niemene en mach anders erve naere planten dan up eenen voet. Ende elc

mach sine ervachtichede winnen ende afgraven talven pale; ende etc mach behoeren palinghe ieghen sine ommezaten,

jeghen leen, jeghen eyghijn, ende jeghen, erve, up dat hijs versouct anden heere. Ende de heere esse hem sculdich te

doen hebbene, ende te ghebiedene uter kerkert, ende ter. stede te daghene de ghebuere ende de ommezaten, metter wet.

Ende daer es elc sculdich van der partien te stekene sinen stecke, waer sine ervachtichede sceedt, up sinen heet, naer

sine vroescepe. Ende daer esmen sculdich te hoerne de ghebuere ende de ommezaten, ende te gane naer doerconscepe

ten scoensten rechte, ende daer sijn de heere ende de scoutheete ende de wet sculdich te hebbene hären cost, ende dien

moeten partien ghelden; ende etc mach hebben van sinen heede eene serkemanage daer hij negheene af ghehadt en

heeft.

18. Elc mach houden up sijn leen de huse bij prise, of sij laghen ter erden in cnieghespanne, die ten leenen niet

en behoeren. Huus ende hout, dat men metter valbrucghen besluit, ende de poerte ende thuufhuus, behoeren ten gronde

van den leene. Ende waer dat water es, daar in salmen trecken drie trocken, met eenen nette; ende dat men uptrect es

cateile ; ende datter in blijft behoert ten leengronde. Ende elc die ervachtichede heeft - ende die andre in bilevinghen

hilt, staen daer huse up, die huse mach dervachteghe behouden, up den prijs of sij oec ter erden laghen in

cnieghespanne.

19. So wie bij voerwaerden up bilevinghe comt, eist up leen, eyghijn of erve daer behoudt de plouch haer

recht, dats de heelft van den grane. Elc meinsche die bilevinghe houdt, als hem therte breect, es drect vander

bilevinghen doot, behouden den plouchrechte naar usage van den lande. Wintercoeren es cateilee naer halfmaerte ende

zomercoeren naer Sente Jansdach, ende tgoed moet sinen tijd ute staen. Heeken ende appelboeme, onghesnoyde kersers

ende prumers, mespeleers, troncwulghen ende popelliers beneden xij. voeten lanc, daar gheen aex over gheloepen en

heeft, behoert ten gronde van den leene. Loke van iij. jaren houdt - ende haghen van iij. jaren syn catellen. Bosch van

zeven jaren es cateile, ende elshout van v. jaren es cateile; ende eist daer onder houdt, so behoeret ten gronde van den
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leene. Ende zaethelse in broucke staende, up xl.voete na, behoeren ten leene, ende hout dat men overspannen mach met

beeden anden staende, daer Negheen aex over gheloepen en heeft, behoert ten leene, ende al dander houd es cateile.

Negheen man mach houden bilevinghe in wedewen leen na de doot van hare, ende negheene vrouwe mach houden

bilevinghe an wedewers leen, naer de doot van hären man.

20. Int eerste, die coutergate up breect daer men scade alheeft ende niet en stopt, es in de boete van xx. s. Die

jareghe voline laet volghen ende die scade doen, es in de boete van xx. s. Die vremde hoesters herberght als sy

verboden sijn, es in boete van v. s. Die by nachte inder lieder boemgaerde gaet daer hy scade doet, es in de boete van x.

s.; bij daghe eist up v. s. Ende die anders sijn graen manghelt dan met xxj. scoeven, es in de boete van xx. s. Ende diet

anders cuseelt dan met x. scoeven, es inde boete van xx. s. Ende die sijn coeren invoert en wäre ghemandelt of

ghetienscoeft, hy es in de boete van xx. s. Ende elc mach sine erweten ende sine vitsen miten up t feit, maer als hise

invoert moet hy afwerpen den xi sten scoef den tiendenere, ende alle ongherechte scoevers esmen sculdich te

verbiedene up de boete van xx. s. en wäre die den tafelscoef gadert, of de costere.

21. Als de houst in es, so mach de heere doen drie waereden ende dan sijn de manne sculdich te vraghene van

aldertiere onghereke dat binnen den jare ghevallen mochte sijn sidert dat dandre wareden ghehuut waren. Int eerste sijn

sij sculdich te vraghene den ghenen die heet ghedaen hebben ende voer hemlieden commen, of sij eeneghe zwerde, of

cnive, ofwapine hebben sien trecken in felleden ende in nide. Item, of sy hiemene hebben sien slaen, met eenegherande

wapine, of met vusten, of bloet maken met tebroker huut, in felleden of in nide; of coutergate upbreken die hij niet

weder en stopte daer men scade af hadde, ofjareghe voline volghen, daer men scade af hadde. Of sij hiemene weten die

vremde housters hebben gheerbeert. Of hiemene in andre Hede boengaerde zien gaen bij nachte of bij daghe daer hij

scade dede. Of hiemene ghezien anders mandelen dan met xxi. scoeven, of cuzeelen dan met x. scoeven. Of hiemene

ghezien sijn coeren invoeren en wäre ghemandelt of ghetienscoeft. Ofhiemen bien vonden heeft. Of men hiemene weet

die quaet ende onnutte es den heere van den lande, of den goeden Heden. Ende of men hiemene weet die ballighe heeft

gheherbeerght, of ghehaet, of ghedranct. Ende of men hiemen weet die scade heeft ghedaen inder lieder coeren ende

hout, bij daghe of bij nachte. Ende of men hiemene heeft zien dobblen of huus of terlinghe daer toe leenen, ende

queeken, ende dbert daer toe leenen, sidert dat tspel verboden was. Ende of men hiemen weet die beclaeght goed

gheanthaeft heeft sonder versekerthede. Ende ofmen hiemen weet die der Hede huus of zolders up te broken hebben, of

eenegherande cracht ghedaen. Of hiemen die diefte ghedaen heeft boven v. s. parisis. Ende of men hiemen weet die den

Heden thare ontenseert heeft. Ende of men hiemen weet die roef of moerdaat ghedaen heeft, of eenich vilain fait. Of

men hiemen weet die quade tonghen hebben die den Heden hare heere nemen, of minghelinghe maken daer manslacht

ofte vernoy af commen mochte. Ende of men heimene weet die ghestolen goed coepen tseghen der Hede meyseniede, of

tseghen der Hede kindre, of scouders sijn van eenegheer dieften. Ende of men eeneghe ebreye weet die der Hede kindre

ontspaent of quade erberge houden. Ende of men hiemene of hiet weet daer sheeren recht in leeght, ende der goeder

Hede pays. Ende wie uter wetteliker wareden wet heescht daer soe ontploken weertt, ende bedreghen es, de heer es hem

sculdich wet te doene stappans daer ter stede.

22. Ende wien men bedraghen sal daer lijft, ban ofte boete an leeght, die moet bedreghen syn met ij.

manhoefden of van meer, van hoerne of van ziene, of van hoeren verliene. Ende niemene en mach men sijn Hjf

ontwisen, bij rechte, van dieften hij en hadde ghestolen goed dat weert wäre v. s. ende iiij. d. par. of meer.

23. Dits alsmen spreect te meinschen live uter wareden, te mans ofte wyfs live weert, die bedreghen sijn in de

warede; alse de bailfiu dan sinen heesch ghemaect heeft te hemlieden waert, dan maent hij de manne wats sculdich es te

wesene met eenen rechte; dan wisen de manne dat hij hemlieden dach doe up den derden dach achter noene te

Wiendicke int hof, of sij jeghen den heesch hiet seegheh willen; die derde dag ghehouden wettelic, so maent hij de

manne van den rechte; dan wisen de manne, up dat de bailliu ter boete spreect, rechte voert van derden daghe te derden

daghe, sonder smorghijns weder te vergaderne. Eist dat de baillu te live ofte banne spreect, so wisen de manne dat men

de manne sander daeghs tilic te gader doe, sij sullen recht vonnesse seeghen; dan wisen sij dat men partien dach doe te

Wiendecke int hof van dien daghe up hären eersten derden dach; dat gebod doet de bailliu daer ter stede. Die dachvaert

vulhouden wettelike, dan maent de bailliu voert van den rechte; dan wisen de manne dat men hemlieden te gader doe

sander daeghs tilike sij wullen recht seeghen. Daer wisen sij dat men partien dach doe te Wiedickc int hof, van dien

daghe up hären anderen derden dach na de noene. Ende dese ghelike commende tote up den uterste derden dach, daer

moeten partien in hove commen, daer de baillui toe sprect; ende dan sijn sy sij sculdich te commene te rade, ende te

taelmanne, ende dan mach hem den bailliu heesch leveren sonder verdiepinghe van sinen eersten heesche. Ende

tusschen tale ende wedertale es sculdich vonnesse te strikene, up dats de manne vroet sijn, als van boeten. Ende alse van

live of van banne, wisen de manne dat mense sanders sdaghs tilike te gader doe, sij sullen dan recht seeghen. Ende

sander daeghs, als sij te gader sijn, sijn sij sculdich vonnesse to gheyene, up dat sijs vroet sijn; ende en sijn sijs niet

vroet, so moghen sij verste nemen ende belet, alsoe ghehuseert es; ende die niet te rechte en commen, werden

werwonnen van sbaillius heesche.

24. De banne sijn ghecostumeert te sine L. jaer ende i. dach, of x. jaer, of Hj. jaer, of een jaer, ende alsmen

hiemene band dat es men sculdich te ghebiedene uter kerken.

25. Dit sijn de jaercueren die men sculdich es te leeghene ende te doen ghebiedene up den eerste zondach als

de jaerwaerede ghehuut es. Int eerste, redelike te backene om den penninc, up de boete van xx. s., ende dbroet verbuert.

Ende die prouve daert de bailliu mede prouven wille mach hij halen in vrien steden, met tween seepenen, ende prouvent

also diewile als hij wille. Item dat hij doe ghebieden redelike mate te houdene, ende den stoep ten nappe te bringhene

alsmens begheert, ende eenen mite te winnene anden stoep, sonder meer, van biere dat men hadt te Ghend oft Herzele,
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of nare. Ende al dit up de boete van xx.s. Item dat men verbiede alderande verloofde wapine, up de boete van xx. s.

ende de wapine verbuert. Item alderande spei daer men ghelt mede Verliesen mach, huutghedaen scieten metten boghe,

redeleken sie ende worptafelspel, ende dit al up de boete.van.xx s.; ende datter niemene huus, noch terlinghe, noch bert

toe en leene up de selve boete. Item, ongherechteghe wege te gane up de boete van v. s.,ende, dat se elc mach houden

up tsine, over de boete, ende leverense den heere. Item dat men gerechte mate houde ende die doe gaen daer men mede

levert ende coept ende vercoept; ende dier maten gerechten brant te ghevene, ende die te prouvene alse dicke alse de

heere wille ende telken dat se in fauten vonden werd bi der wet, diese houdt es inde boete van xx. s.

26. So wie de wet in wette wederseght, up dat de bailliu calengiert, es in de boete van iij. Lib. jeghen den

heere, ende tjeghen elken man of seepenen wien dat het toebehoert ende die t vonnesse ghevollecht hebben, oec

dierghelike iij. Hb., ende dat also diewile alsmense wederseeghen sal.

27. So wat leene dat weerd es den heere te dienne met eenen paerde, die ten leene comt, sij van vadre, sij van

moedre of andermans doede, dies beste paert ende beste wapine es sculdich te houdene dien d leen toecomt, sonder

hiemene eenich ghedeel afte doene.

28. Elc kint dat leen houdt daer vader of moeder bilevinghe an houdt, tkint machse huuthusen ten verrensten

van sinen leene met eenen huse van x. lib. parisis.

29. So wat hoyre dat leen versteift van vadere of van moedere, daer meer kindre sijn dan een, douste zone es

sculdich te hebbene de tweedeel van den leene ende datter toebehoert, ende terdendeel es hij sculdich sinen broedren

ende zusteren huut te leeghene, ende ten verrensten van sinen leene ; ende daer in en deelt hij niet. Ende eist dat hij

wille dat sine ghedeele dit derde van hem houden, of van sinen heere daer hij dit leen af houdt, daer af heert hij euere;

ende dit moet hij kiesen binnen xl. daghen na dat hem sine ghedeele versoucken sullen; ende kiest hij dat ment van hem

houde, so en heeft hire negheene naerhede an, noch in versterften, noch in coepe. Ende jeghen dese euere, hebben de

ghedeele euere van wien sijt houden sullen, weder dat sijt willen houden in leene so in erven. Ende wille douste sijn

leen te gader houden, so mach hij de weerde van dien derdendeele utelecghen met erven hüten selven boeseme

verstorven, up dat soere es ende evengoed ghemaect.

30. Ende alle leene die versterven van overzide of eyghijn, die leene ende eyghijn sullen toecommen den,

naesten houdsten hoyre dut van wetteliken bedde commen es sonder hiemen hiet te deeine, ende al eyghijngoed dat

versterft van vadere of van moedre, dat es ghedeelich ghelije erven.

31. Ende alle de leene die lieghen tusschen Aelgheers eckijn ende Reynaerds dijc die versouet men beede ten

versoucke often orlove met xl. s. par., öfter bester vromme van drien, öfter ghenadicheden, ende xx. s. den camerlinc;

ende de leene die daer buten lieghen sijn sculdich, ten versoucke often orlove, x. Ib. par., ofte ter ghenadicheden. Ende

alle leene ende erve die men vercoept daeraf heeft de heere te coepe ij. s. van den Hb., ende dat mach elc selve

ghebieden.

32. Ende leene die buten den lande van Wiendicke lieghen die men vercoepen wille, die moet de bailliu

ghebieden met tween mannen ter prochikerken, daer sij lieghen, ende van elken ghebode heeft de bailliu x. s. ende elc

man v. s.

33. Alle de ghene die manne sijn ten huus van Wiendicke die en sijn negheene courweide sculdich; ende waer

sij ghemaent sijn buten dingdaghe, daer sijn sij sculdich te hebbene hare coste, en wäre van sheeren warede ende van

indaghinghen sprutende uter wareden.

34. In vierscaren daer tale ende wedertale loept tusschen partien dat den mannen vonnesse toebehoert, daer

moghen sij nemen drie wettelike versten, ende ter derdere moet sij behalen tharen hoefde an de manne t Aelst. Ende dan

moet de bailliu nemen iiij. mannen of meer die gheene partien en sijn, die t Aelst ten hoefde varen sullen, ende daer

moet de bailliu bidden de stede te leenene om de manne te manene dat sij tghedinghe vertrecken sullen alsoet, voer hem

commen es, omme recht hoeftvonnesse af te hebbene. Ende als sij vanden mannen van Aelst hoeftvonnesse hebben, so

esse de bailliu van Wiendicke sculdich te manene dat sij dat vonnesse onthouden sonder af of toe te doene, tote dier tijd

dat mense maent daer mense sculdich es te manene ende diese sculdich es te manene om dat vonnesse te ghevene; ende

van alle dachvaerden dat sij omme thoeftvonnesse uten heerseepe varen, es hemlieden de bailliu sculdich hare coste,

ende die coste moet de partie ghelden die tvonnesse jeghengaet.

35. Seepenen van Wiendicke moghen nemen drie wettelike versten elke te xiiij. nachten in vierscaren; ende ter

derder versten, up dat sij niet vroet en sijn vonnesse te ghevne, so maentse de scoutheete dat sijt gheven den mannen

van Wiendicke als hären hoefde sonder af oftoe te doene, up dat sijt tharen hoefde bevaen; ende dan maent de bailliu de

manne dat sij recht vonnesse gheven sullen van dien dat voer hem commen es of daeztoe doen dat sij vermueghen; ende

en sijn sijs niet vroet, so moghen sijs nemen iij. versten; ende ten hende van drien versten, moet sij vonnesse maken ofte

haer hoeft nemen ande manne van Aelst alsoe vorseit es.

36. Voert, daer seepenen erven ende ontherven daer hebben sij.xiiij. d. parisis van elker gijften daer sij verdeelt

sijn; ende daer men t goed versouet, daer hebben sij, van elken xiiij. d. parisis. Ende die onverdeelt sijn ontstaen met

eere ghiften toter tijd dat sij verdeelen. Ende aldierghelike heeft de scoutheete viij.d. parisis van elken, dats te verstane

van erven die men houdt van den huus van Wiendicke, of vander abdessen van der Haghe, dwelke nu toebehoert

jonevrouwe Kateline van den Pitte.

37. Eies leenencets late hebben, daermen heerft oft ontheerft, ofte goed versouet daer sij lantghenoete af sijn,

xiiij. d. parisis ghelije dat seepenen doen

38. Vader of moeder die haer kint hebben binnen hären broede, up dat hiemen den kinde ghifte gheeft, die

ghifte es sculdich te wesene sfader ende der moeder.
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39. Ende elc man mach sijn kint goeden ende doen huut sinen broede, ende gheven hem also vele goeds als

hijs hem gheven willeende hij vermach; ende dan moet hijt doen xiiij. nacht huut sinen broede ende huut sinen huse,

ende ten hende. van den xnij. nachten so mach hijt bij voerwaerden ghediensten ende doen hem goed up dat hy wille.

Ende alle de ghene die over goedinghe van huwelicke staen die sijn alle ghelije wethouders in die zake, ende van

zoendinghe dierghelike; want in huwelic ende zoendinc en es sculdich noch scamp noch begrijp te sijne.

40. So wie dat verde versouct anden bailliu hij essene hem sculdich te doen hebbene ende te gane ten huus daer

de persoen woent daer men verde af begheert. ende metten mannen; vindt hij den persoen, so es hij sculdich den verde

de stadene; ende vindt hijs niet, so es hij sculdich de manne te manene wat hire toe sculdich es te doene. Ende de manne

wisen dat hij den verde bringhe binnen derden daghe, int hofte Wiendicke, up de hoegste boete. Ende ten derden daghe

moeten de bailhu ende de manne den verde wachten na de noene, tote dat de sonne te Gode gaet, ende also langhe so es

de verde ghestade; ende daer de bailliu ende de manne om den verde gaen, moeten sij hebben hare coste van den

ghenen die den verde begheert.

41. Teerste verde es sculdich te sine xiiij. nacht lanc ende dander verde xiiij. nacht lanc, ende de derde xiiij.

nacht lanc; ende alse dese iij.verden leden sijn so moet sijn ten derden deele van den jaere; ende alse drie derden deel

jaers leden sijn, so moet menne maken van jare te jare, also langhe alst sverden noet es ende ment versouct. Ende alle

goede Hede moghen verde maken daer menne gheven wille, ende alle goede Hede diere over sijn, manhoefde, moghen

verde kennen ende dats van weerden; ende wie dat verde breect, dat es up lijf ende up goed, up dat hijs bedreghen

werdt. Ende wie dat zoendinc breect, dierghelike. Ende niemene en mach verde noch zoendinc breken hij en sloughe of

stake sine wederpaertie in felheden ende in nide.

42. Tusschen zustere ende ghebroedere en es gheen begrijp sculdich te wesene in ghedeele; daermen begrijp

toeghen mach van den vierendeele van den goede metter selver plaetsen of van den selven sticken, daer salmen se

onbegrepen stellen alsoet der wet redelic dinct. Waer dat men deelt van vadere of van moedere,of tusschen partien

metter wet, van erven ende van haven, daer hebben bailliu, scoutheete ende scepenen hären cost; ende dat doetmen van

derden daghe ter derden daghe; ende wat ter manne vonnesse behoert, daeraf hebben de bailliu ende manne hären cost.

43. So wie up ervachtichede commen es in coepe of behuwet of verstorven es, ende hij dat behouden heeft bij

tenuren - ende in possessien jaer ende dach ende tijd meer, sonder wettelike calaenge, ende heeft daer af ghedaen te

brude ende te like, te ringhe, ende te ghedinghe, thove ende van hove, ende upvaert ende afwaert ghedaen sonder

voerwaerde van pachte, dat es hij sculdich te behoudene ghelije sinen andren propren goede ende erve, en sij dat men

toeghen mach wettelike calaenge daer up ghedaen van jare te jare metter wet; ende de possessie sal ingaen, alse de

heere vernought es van sinen rechte.

44. Negheenen man noch gheen wijf mach men panden die sine scult loechent ende ervachtich es ende hem

biedt te wette ende te vonnesse, dan es hem de baillliu sculdich dachvaert te makene ten ghedinghe. Negheenen man,

nochte negheen wijf ie mach ne mach men vaen over sine scult die ervachtich es ende hem biedt te wette ende te

vonnesse; ende dan esmen hem ooe sculdich dachvaert te makene ten ghedinghe. Ende elken man dien men pand

binnen den seependomme van Wiendicke sittende, die pande es de scoutheete sculdich te bewetteghene met tween

ervachteghen Heden ende die te ghebiedene te houdene iij. daghe binnen den herseepe; ende ten hende van den iij.

daghen, so machse doen ter naester maeret diese heeft doen panden daer hij wille, ende souckeren sijn ghelt up te

leenene iij. waerven; ende wilmens hem niet daer up leenen, so mach hise bieden te coepe, ende nemen af ten derden

ghebode dat hij hebben mach; ende heeft hij meer ghelds dan daer over dat sij ghepandt sijn, dat sal hij wederkeeren;

ende heeft hij te lettel, trecke anden heere, ende an de wet, de heere moet hem doen sine hand vervullen; ende dit moet

hij doen met tween ervachteghen Hede of met meer up sgoeds cost. Ende men mach negheere vrouwen haer bedde

nemen in pandinghen over scult noch datter toebehoert, dats te verstane een paer slaplakine ende eene saerge.

45. Wie die van buten comt ende doet eenen meinsche panden, moet men houden binnen de heerseepe xiiij.

daghe eer hise ter maeret doet, al waert dat hij ervachtich wäre; ende so wien men pand te Moertsele, die pande moet

men houden binnen den heerscepe.xüij daghe eermense ter maeret doet al waren sij bewetticht.

46. Ende alle wette die men doet te Moertsele die doet men metten mannen, en wäre van vrien erve. Daermen

heerft ende ontheerft, daer gaen derfghenoete mede. Ende te Moertsele es eimloke tusschen wintercoeren ende

zomercoeren ende tusschen brake ende zomercoeren daert sculdich es te wesene inde coutere; ende leghet in steden dat

vrie erve es, nochtan ghevet den heere rente, ende daer mach oec elc erven met sinen laten ende daer erftmen ende

ontherft wedewen ende wedewers, en wäre dat thoyr calengierde.

47. Ende int seependoum van Wiendicke ne mach men negheenen wedewere no wedere ontherven, en sij bij

consente, van hären haudsten hoyre, of dat sij toeghen. noet ende commer. Maer elc meinsche mach scult maken ende

die sal men hinnen up haer goed; ende de meinsche mach sine erve ende sijn goed bewisen over commer ende over

scult, voer goede ervachteghe Hede, ende dat moet ghehouden sijn. Ende niemene en mach up ervachteghe oerconden,

hij en sij ervachtich. Ende niemene en mach oerconseepe draghen van eenegher zake daer hij selve windere of

verliesere af es, ende alle de ghene die in verden staen, deen jeghen den andren, die en moghen elc up andren negheene

oerconseepe draghen die van weerden es.

48. Ende daer de heere hiemene calengiert als dienstman, of dienstwyf, daer doer af seeshen wille dat hij goet

ghemitte heeft, dat ghemitte es hij sculdich te toeghene mettten selven gheslachte ende ten selven ghemitte behoerende,

up dat hise heeft; ende en heeft hise niet, so sal hijt toeghen met goeden Heden, manne ende vrouwen; dats te wetene dat

men van eenen man noumen soude vu. persoene, vier mannen ende iij. vrouwen, ende van eere vrouwen soude men

noumen iiij. vrouwen ende drie manne; ende blijfer ij. mede van den zevenen, so blivet tghemitte van weerden.
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49. Taelman die men int hof vindt en mach nemmeer winnen an eene partie dan ij. s. par., ende hij moet elken

dienen diene heescht, of hy verbuert t hof een jaer; ende wiene eerst heescht van partien daert de wet kent, die essene

sculdich teerst te hebbene; ende een taelman en mach partien in beeden ziden niet dienen up datter, meer talmans int hof

sijn, ende en sijnre nemermeer taelmans in, so moetene partien in beeden ziden behouden.

50. Kindre die van wetteliken bedde commen sijn, staen in sfader stede ende inder moeder daer hem goed

versterft,want en es gheen keeskint vander moeder weghen. .

51. So waer dat de heere eenen bastaert deelt, daer moet hij sine scult ghelden eer hy t goed wech doet.

52. Ende waer dat meinsche versterft die kindre heeft, djoncste kint sal hebben de hofstat up dat soe

cheinsgoed es, ende de husinghe, up den prijs of sij laghen ter erden in cnieghespanne, in manieren datter so vele goeds

wäre dat de joncste dandre huut goeden mochten, erve jeghen erve ende den prys van den huus ghelden mochte met

cateilen.

53. Niemen en mach cost doen, noch dinghen up sinen laet om cheins, maer hy machene panden metter boete

alsoet ghehuseert es, dats den heere te sinen huus ende den leenenecht up derve dat men van hem houdt.

54. So wie andren scult heescht dier hy loechent, daer mach daenlecahere den andren costboden ende dan

mach hij kiesen, ende eist dat hij den heet kiest te doene, ende hine doet, ende hij hem wettelike mede blijft, so behoudt

hij sine zake; ende dander es in eene boete van ij. s. Ende al dierghelike waert dat hij den heet den aenlecghere liete,

ende hij hem mede bleve.

55. Men mach niemen te campe raupen, die camp vechten sal ende niet vechten en «ille ende scamps ontgaen

wille; ende niemene en es sculdich tamp te vechtene die verminet es of boven Ix. jaren houdt es, up dat hijs ontgaen

wille; ende niemene en es sculdich tamp te vechtene hij en sij vuljaert.

56. Negheen muelre en esse meer te nemene van multere dan van den mudde eene viertale ende alsoe int

avenant.

57. So waer dat man doet es, daer es sijn wijf sculdich de kindre te houdene in vooghdien daer soese

verzekeren mach; ende de man aldierghelike daer sijn wijf doet es, daer hise versekeren mach, ende de kindre te

houdene metter bladinghen ende metter cateilen sonder minderinghe van hären goede, ende sonder bant van oerdinen

ende van huwelike, en wäre bij ghemeenen vrienden toter tijd dat sij vuljaert sijn. Ende dat es hise sculdich bij wette

tharen goede te doene, ende wäre haer goed gheherghert, ende sij daeraf bäte hebben wilden, die bäte soude hij moeten

heeschen binnen jare ende binnen daghe; ende niemene en mach onverjaerde kindere ontherven en wäre bij hem tween

van sfader, maghen, ende die moesten kennen bij hären heede dat profijt wäre, ende dat moeste oec sij biden heere ende

bider wet. Ende waer dat vader ende moeder beede dood sijn ende kindere bliven, daer es douste de naeste der

voegdien, up dat hise versekeren mach, ende hy selve vuljaert es.

58. So waer, dat sij twee land dinghen te coepe, of van naerheden calengieren, die evenna sijn van maegseepe,

die den eersten godspinninc gheeft ende die deerste calaenge doet, die es de naeste. Ende wie ervachtichede calengiert

van naerheden die vercocht es, ende de coepere den calengiere de naerhede niet en kent, ende de vercoepere anden

heere ende ande wet comt ende heescht dat men hem sijn ghelt doe hebben ende presenteert sire erven hüte te gane, de

heere es hem sculdich sijn ghelt te doen hebbene bij wette, anden coepere deene heeft, ende anden calengiere dan der

heeft; ende sijnre meer calangiezers, dierghelike int havenant. Ende so wie ervachtichede ontfaet te wette ende bij

coepe, die moet hij betalen binnen derden daghe, ende de coepere moet hem seker doen dien gront te ghebrukene jaer

ende dach paysivelike met sulker voerwaerden als de godspenninc in heeft.

59. Elc meinsche mach planten eene reeghe vulghen ende popeliers buten sinen voerhoefde jeghen sijn land,

ende eenen scadeboem voer sijn hof. Ende niemen en mach sinen mespoel leeden over anders erve daer hij hem of

hiemene stade mede doet.

60. Alle de ghene die ten hove te Windicke of ten heede toebehoeren, sijn sculdich, telken Kersavonde, St-

Kerstoffele elc eenen penninc, ende daer af moghen sij der gheenre beesten scutten ende jaghen diere niet toe en

behoeren.

61. So wie dat verwaten es dat men toeghen mach metten instrumenten, die en mach gheene oerconseepe

draghen die van weerden sijn, noch niemen diemen toeghen mach dat verzworene es diesghelike; ende negheenen

verwatenen meinsche en esmen sculdich te ervene, noch ballinc noch wetteloes man; maer me sal se onterven; omme

uter verwanessen weder te commene, de verwatene, ende dandere tharen lande.

62. So waer dat men zoendinc doet van wat zaken het sij, eist van, doede, of van mincken of van mindren

sticken daer men borchtocht af doet ten daghe van den paymenten te ghelieve, de ghene diet soendinc heffen sal alse de

dach commen es, ende men hem niet ghenouch en doet ende hij trect anden heere ende ande manne dat men hem

inninghe doe van sinen paymente, so maent de heere de manne van den rechte. Dan wisen de manne den bailliu te

treckene metten mannen toten principalen ofte daerna toten borghe, ende dat hij den claghere inninghe ende

antvervullighe stappenans doe hebben van den ghereedsten goede, bij prise van der Wet. Waert dat de principale niet

goed en hadde, ende men den borghen vollechte, ende de principale bode ghenouc te doene over sine borghen, so soude

de heere den principael int yser slaen, ende hem ysers andoen also vele als hijs draghen mochte an beede sine been,

tusschen cnoesele ende cnie. Ende dan soudene de heere leeghen x. voete hoeghe van der herden ende leveren hem stroe

onder hem eenen voet dicke, ende gheven ende leveren hem des sdaghs een lib.broeds, ende i. lib burrens te sire

sustenanchen, ende leverne den beclaghere dien paiement van den zoendinghe ghebrect; ende in deser manieren moet

hine houden toter tijd dat hij vul betaelt es. Ende so waer hiemen doot ghesleghen werd, ende hem bliven iij. sonen, so

mach douste tsoendinc doen ende de moetzoene heffen, dats de heelft van der zoene; ende dandre ii. moeten den
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houdsten volghen om te hebbene haer recht uter moetzoenen. Ende dan mach de hoemszone hebben de maghezoene

daer ute, dat hij sculdich es de maghe te vernoughene, ende aldus huut elken vierendeele, na de quantiteet van der

zoenen ende van den maghen.

63. Waert alsoe dat de bailliu van Haelst, of sine boden, int land van Wiendicke quamen om te calengierne

eenichs mans goed die ghediede meinsche es, ende newerincs in verwijst en es om faite die men hem aneleide, ende sijn

goed daeromme anthaven wilde, ofte weddeboden daer in lecghen wilden up sgoeds cost, dat es de bailliu van

Wiendicke sculdich te weerne ende versekerthede te nemene soffisante, omme van dien goede elken te hebbene, eist

minen heere van Viaendren, of den heere van den lande, dat hij sculdich es te hebbene metten rechte. Ende in manieren

dat men tgoed versie, ende dat niet ghemidert en worde. Ende waert dat die ghediede meinsche ghevaen worde van den

bailliu van Aelst, of van sinen boden, heer hy hiewerinics in verwyst worde, dien wäre de bailliu van Wiendicke

sculdich te haelne ende te hebbene, ende te behoudene omme elken daeraf te hebbene dat hij sculdich wäre te hebbene.

64. Voert, so wat meinschen die bider wet van Wiendicke quite werdt ghewijst van wat zaken dat sij ende daer

te wette behoert, dien es sculdich de heere quite te houdene; ende wier de heere vaet van tiemente, ende de

ghevanghene wet ende vonnesse heescht of vriend van sinen weghen, in presencien van den mannen, de heere es hem

sculdich wet ende vonnesse te doene; ende waert dat hine daer naer pijnde, of dade pinen, ende dat den mannen kenlic

wäre, wat hij daer naer verlide dat en soude hem negheene onscade doen van live, banne, noch van lede.

65. So wie dat water of weede up theerscep van Wiendicke neemt, ende der binnen woent, die moet eenen

dach siaers thove helpen hoyen, ende dierghelike eenen dach helpen messen; ende wie dat paerde ende plouch houdt

ende waghene, die moet ter mesleeden eenen dach helpen met paerden ende met waghen, dits te verstane die negheene

manne en sijn; ende die ter mesleeden, helpen, moeten in thof hebben een mael tetene, ende savonds de een broedekijn,

ende de hoyers syn sculdich te hebbene haer noenbroet.

66. So wie sheeren dienstman of dienstwijf sijn, die en moghen haer goed niet wech gheven in hare ziechede

licghende binnen hären iiij. slecken, ende alse sij sijn ghevaren, van liveter doot, so haelt de heere de have die naer hem

bleven es, huutghedaen den husen ende houte dat den erve toebehoert daer gheen aex overgheloepen en heeft, die es de

heere sculdich v. s paris. teere lasten, sonder meer. Ende daer een bastaert steerft sonder wettelic hoyr te hebbene van

sinen lachame, daer heeft de heere have ende erve, ende daer ghelt hij de scult; ende bastaert die ten wettefken huwelike

comt, ende hem wettelic hoyr blijft van sinen lachame, die es ghevrijt jeghen den heere, up dat hij ghemitte heeft.

67. So waer dat ij. partien dinghen metten coste, die sijn ghedinghe verliest es ghehouden in de coste ende in

de boete; ende so waer de bailliu cost metter wet doet, daer es hij sculdich de wet te manene de wettelike costen te

scheedene, ende dan es de wet sculdich elken sinen cost te groetene.

68. So wie over eenen andren meinsche terde, men sal sine coste ghelden ende quiten bi der wet; ende wie dat

teerende pande stelt te teerre, of die men metten heere pandt of metten scoutheete, die coste salmen oec ghelden ende

quiten bi der wet.

69. So wie dat andren diefte uptijd openbaerlike, of leelic fait dat men niet goed maken en mach, de gheee diet

hem up gheteghen heeft es sculdich dat te beterne jeghen den heere ten secghene van der wet, ende aldierghelike es hijt

sculdich te beterne den ghenen dien hijt gheteghen heeft, bi der wet, sine leelichede.

70. Elc meinsche mach sine scult ghelden niet sinen goede bij prise van goeden lieden - of van der wet, voeren

niet haven ende cateilen, eist dat hij gheen ghelt en heeft; daar na met erven, daerna met eyghinen, ende daerna met

leenes ende dachterste sal sijn huus ende hofstat, up dat hijt toten achtersten onthouden wille.

71. Ende de meinsche mach gheven sine erve ende sijn eyghin terveliken pachte van jare te jare te gheldene,

onghevraeght den heere daer hise afhoudt, up dat hijs niet wettelic en wille huutgaen; ende waert dat hijs ute ginghe, so

moeste de heere daeraf hebben sijn recht, ende leen en esmen niet sculdich terveliken pachte te stellene sonder sheeren

recht; ende leen en mach men niet becommeren boven iij. jaren sonder sheeren recht.

72. Elc meinsche dien goed versterft moet zeker doen als sghedeels te pleghene na de herstede, ende te

gheldene dat hij sculdich es te gheldene, heer hij goed wech doet, up dats de ghedeele begheren ende niemene en mach

ghefte ende deel hebben, hij en moet seens afgaen.

73. Voert wat manne ende wive die in wetteliken huwelike sijn, ende de man ende de vrouwe hebben twee

kindere te gadre, of meer sij dat de vrouwe comme ende seeghe dat deen kind haers smans niet en es, ende ghevet enen

andren man, ende die man ontfaet, ende hare ghetroude man consenteret, ende dan die man leedt wech sijn kint eenen

langhen tijd, ende daerna ghevalle dat hare ghetroude man sterve, ende dat kint sal hem bedincken ende commen weder

ter ersteden, ende secghen dat in wettelicken huwelike ghewonnen was, ende dat daer sijn vader doot es, ende seeghen

dat het tgoed sculdich es te deeine jeghen sine zustere, ende jegen sine broedere, hoe dat sijn moeder up hem gram was

ende hem met hären woerden eenen andren vader gaf, ende mids dat tuwelic so sterc es, ende dat niemen met woerden

stören mach, es dat kint sculdich tgoed te deeine.

74. So wie die ni sheeren dienst es of sheeren cleederen draeght die en sal negheene oerconscepe secghen daer

de heere windre of verliesere are es tusschen hem ende sinen heden, ende hij en mach te gheenen vonnesse gaen

tusschen den heere ende sinen lieden, noch en es sculdich gheene warede te besittene, maer hij mach te vonnesse gaen

tusschene partien. So wie in wetteliken dachvaerden steect, es de dachvaert voerder noenen, so moet toter noenen

beiden up dat hij in hove niet comt, eermenne verwijst van der zake die in wette hanght; ende es de daehvaert na de

noene, so moet men beiden tote dat de sonne te Gode es, up dat hij in hove niet en comt, eermenne verwijst van der

zaken. Ende eist dat hy hem wettelic doet zinnen, eerstwaerven wegheziec, die sinne sal xiiij. nacht duren; ende dander

zinne es sculdich te wesene beddeziec, ende die sal oec xiiij. nacht duren; ende de derde sinne es sculdich te wesene
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qualeziec, ende, die sal duren, jaer ende dach, up dat men de zinne niet quaet en prouft, ende dese dachvaerde van elker

zinnen salmen laten weten bi den zinnebode, up dat de zinne goed ghewijst weerdt ende hij voer tfonnesse niet en

spreect noch hein onune en keert; ende so wanneer dat men den ghesinden meinsche anders betoeghen mach metter wet

dan de zinne ghedaen es, so es de zinne te nieute, ende dan salmen in wette voertgaen.

75. Int eerste van elken dienstmanne ofte diensrwive die van live ter doot gaet ende den huuse van Wiendicke

toebehoert, daeraf heeft de scoutheete van Wiendicke ij. s. parisis, en de coutheete moet se helpen halen ende deelen,

ende sheeren recht ondersoucken up sheeren cost.

76. Item van elken man ofte wive die ten besten hoefde staet, ende van live ter doot comt, ende den huse van

Wiendicke toebehoert van den hoefde. heeft de scoutheete ij. s. paris., ende dat beste hoeft moet hij mette heere helpen

halen, up sheeren cost.

77. Item van elken pande die sheeren bailliu van Wiendicke ofte scoutheete panden ende nemen binnen

Wiendicke of binnen Badelghem, daeraf heeft de bailliu xvj. d. panis, ende scoutheete viii. d. paris.; ende den pand

moet de scoutheete elpen halen metten heere ende selve nemen, ende ghevene den ghenen die panden doet, ende

wettegheve voer ervachteghe Hede naer usage van den lande, up dats de pandere begheert.

78. Item van elker claghe die ghestaedt werdt van den bailliu van den scouheete van Wiendicke binnen den

vorseide dorpen, daeraf heeft de bailliu xvj. d. par. de scoutheete viij. d. par, ende de scoutheete moet den beclaghere

de claghe sladen voer ervachtege liede als ment an hem versouct.

79. Item, van elken weghe die niet ghemaect en es na tvoerbot van den lande, diene sculdich es te makene ende

in de boete ghewijst werdt, daerafheeft de bailliu xvi.d par., ende de scoutheete viij. d. par.

80. Item, van elken waterganghe die niet gheruumt en es na tfoerbot van den lande, diene sculdich es te

makene ende inde boete ghewijst veert, daerafheeft de bailliu xvj. d. par. ende de scoutheete viij. d. par.

81 .Item, so weer dat eemloke es, ende die niet ghestopt en es na t foerbot van den lande ende inde boete

ghewijst werden diene sculdich es te toppene, daerafheeft de bailliu xvi. d. p. ende de scoutheete viij.d. par.

82. Item, van elken heckine, ende van elker hört die niet ghehanghen ende ghemaect en sijn na t voerbot van

den lande, ende inde boete ghewijst werden diese sculdich sijn te hanghene ende te makene, daerafheeft de baillui xiij.

d. par., ende de scoutheete vnj. d. par.; alsmen dese voorseide weghe, waterganghe, emloke, heckine ende horde ende

alle de rechte diere toebehoeren begaet ende besouct, dan moet de scoutheete metten bailliu ende metter wet ommegaen,

ende helpent besoucken, ende doen terdendeel van den coste.

83. Item, van allen den ghenen die erve versterft diemen houdt van den heere van den lande, of van der

abdessen van Axele, ende binnen de voorseide duerpen gheleghen es, daerafheeft de scoutheete eene ghifte van viij. d.

paris., also langhe als sy onverdeelt sijn; ende al sij ghedeelt sijn, dan es hem elc ghedeel sculdich eene ghifte van. viij.

d. par., ende te dien voorseide erve moet hise wettelike doen.

84. Item, so wie dat erve ontfaet dat men houdt van den heere van den lande, of van der abdesse van Axele,

daer af heeft de scoutheete eene ghifte van viii. d. paris., ende van den vorseide erve mach de scoutheete erven ende

onterven.

85. Item, so waer dat men eenen heet costbodt ende daer de heet wettelic ghewijst wert, so wien dat de heet

niet met en blijft daerafheeft de bailliu xvj. d. par. ende de scoutheete viij. d. par.

86. Item, so welken tijd dat een taelman of hiemen eis, so wie sij, boete verbuert van ij. S.par. in ghebannen

vierscaren, daerafheeft de bailliu xvj.d. par. ende de scoutheete viij. d. par.

87. Item, van allen cleenen boeten van ij. S. par. die ghevallen binnen den lande van Wiendicke, sonder over

de beke te Moertsele, daerafheeft de scoutheete terdendeel.

88. Item, es de scoutheete sculdich te ghevanghine toudene, die hem de heere levert, iij. daghe ende iij. nachte

up sine aventure, ende up haerlieder cost; ende als hise iij. daghe ende drie nachte ghehouden heeft, dan mach hise

weder leveren den heere wet doende; ende van elken ghevanghinne heeft de scoutheete ij. s. par, van yserghelde so wie

dattene houdt; ende dade hem lieden de scoutheete hären cost, daeraf moesten sij hebben sinen moet na usage van den

lande, dats te verstane elkes sdaghs nj.s. par; ende als de bailliu eenen meinsche ghevaen heeft, weder hine den

scoutheete levert ofte en doet, de bailliu moet den scoutheete ghenouch doen van den yserghelde.

89. Item, de scoutheete mach selve houden ende vaen, binnen den lande vorseit, eenen vluchteghen man of

wluchtich wijf sonder den bailliu ende leverne den heere, behouden sinen rechte.

90. Item, de scoutheete mach panden van sheeren rente sonder den bailliu alst de ontfanghere an hem versouct,

behouden s baillius rechte ende den sinen; ende dierghelike mach hij panden van s heeren coureweiden, ende die boeten

sijn sine alleene.

91. Item, de scoutheete mach hebben sinen coste so waer dat de bailliu ende scepenen hare coste hebben.

92. Item, als men sheeren rente ontfaet,dan mach de scoutheete zitten biden ontfanghere, omme daer te

wachtene, ende tebbene sij recht, dats te verstane van sterfcoepe ende van versoucke.

93. Item, de scoutheete mach hebben gaende eenen varre -ende eenen beer, in Wiendicke - ende in Badelghem,

in de coutren ende inder liede vrucht sonder eenich verbueren; ende dien varre ende beer vorseit mach weeren wie dat

wilt hüten sinen, sonder scutten ende sonder quetsen; ende diese scutte of quedste, up dat de scoutheete mochte

betoeghen, die wäre inde boete dieretoe staet; ende dien varre ende beer mach orboren wie dat wilt ende int heerscap

woent, daer hise vindt sonder hiewerincs te drivene; ende dreefse hiemen hiewerincs ende sij verloren worden, up dat

de scoutheete mochte betoeghen, die moestse ghelden.
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94. Item de scoutheete es sculdich tghedinghe te ghebiedene of te doen ghebiedene, ende alle sheeren ghebode

te Wiendicke, ende te Badelghem; ende alst comt up den dingdach datmen dinghen sal ende scepenen vergadert sijn,

dan es scoutheete sculdich vierscaren te bannene, ende scepenen te manene ende elken wet te doene met scepenen diet

versouct, sonder sinen cost.

95. Item wäre dat zake dat ghemeene orloghe ende huutvaert int land gheviele, dan moeste de scoutheete te

storme doen luden, ende varen theerscep duere, van straten te straten, ende blasen eenen storemhoeren, ende ghebieden

van sheeren weghen van den lande tfelt huut te vaeme; ende als men huutvaert, dan moet de scoutheete vorseit nemen,

sheeren baniere, ende vaerense toten bende van den lande vorseit, ende alsire toten hende van den lande mede es, dan

mach hise weder leveren den heere, ende dan moet de scoutheete vorseit den heere helpen beleeden tfolc, ende hij moet

voeren varen metten heere, omme te nemene herberghe ende velt, alst de heere begheert, alden volke van den vorseide

lande.

(Varia D. 1567. Archives de l"Etat, ä Gand, P 44 et suiv.)
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Voorwoord 
 

 

 

 
 

 

De zomer is in aantocht, een mooie zomer hopen wij. In ons vorig tijdschrift hadden wij 
het over de daguitstap naar Saint-Omer op 1 juni e.k. Sedertdien heeft de gemeente 
Oosterzele de datum veranderd: de daguitstap gaat door op zaterdag, 6 juli. Wie 
alsnog meewil: het is nog niet te laat! Daarvoor stort u 6,25 € op het rekeningnummer 
van het Land van Rode met als vermelding: Daguitstap en vertrekplaats (Oosterzele of 
Gentbrugge) en wel vóór 1 juli. 
 
Het programma van de daguitstap naar Saint-Omer op 7 juli e.k. luidt als volgt: 

- Vertrekplaatsen: - om 7.00 uur aan het Gemeentehuis in Oosterzele. 
                                      - om 7.20 uur op de hoek Brusselsesteenweg/Land van                                             
                                        Rodelaan onder de brug van de E 17 te Gentbrugge. 

- Wij bezoeken de stad, het park, de bibliotheek, de moerassen, de ruïne van de 
abdij. 

- Middagmaal: de prijs van de middagmalen is voor eigen rekening. Wij hebben 
een maaltijd met streekgerechten uitgekozen voor 13 € per persoon.  

- De busreis is inbegrepen in die 6,25 €. 
- Voor op de bus kunt u iets lichts en/of een drankje meebrengen. 
- De prijs van de boottocht op de moerassen is voor eigen rekening. 

Wij hopen op mooi weer die dag en op een talrijke opkomst. 
 
Het artikel over Gentbrugge gaat over de problemen met de „Palm Beach‟. Verder 
hebben wij nog een artikel over het gemeentehuis in Scheldewindeke, de wijkkermissen  
te Balegem en een artikel over de installatie van het elektriciteit  in de gemeenten van 
het Land van Rode. 
 
Het bestuur van het Land van Rode wenst veel leesgenot en een   
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De Geschiedenis van het Gentbrugse Zwembad 
"Palm Beach". 

 
 
Niet ver van het Gentbrugse Dienstencentrum in de Braemkasteelstraat en juist naast 
Sporthal "Driebeek" ligt het overdekte speelplein "Play Beach". Tot voor enkele jaren 
was dit gebouw echter alom bekend als het Gentbrugse zwembad "Palm Beach"; over 
de geschiedenis van dit lokaal zwembad handelt dit artikel. 
  

1. Ontstaan. 
 
Op het einde van de jaren „60 waren er in het Gentse slechts 2 overdekte zwembaden: 
het Van Eyckbad (gebouwd in 1878) en het Rooigembad. (Gebouwd in 1962). Dit werd 
algemeen als veel te weinig bevonden, zodat er ontwerpen werden gemaakt voor een 
zwembad in Sint-Amandsberg (Rozebroeken), Oostakker (Rosas) en Gentbrugge (Palm 
Beach).  
 
In Gentbrugge (dat toen nog een zelfstandige gemeente was; pas in 1977 zou 
Gentbrugge fusioneren met "Groot Gent") besloot de toenmalige coalitie van CVP (de 
christen-democraten van burgemeester Verhaest) en BSP (de socialisten van schepen 
van openbare werken Braems) in zee te gaan met de privé-sector: op 9 april 1969 sloot 
de gemeente een overeenkomst af met de Wortegemse bouwfirma N.V. Delmulle voor 
het oprichten en de exploitatie van een zwembad op grond die kosteloos ter beschikking 
werd gesteld door de gemeente.  
 
Als locatie koos de gemeente voor de "Lusthofwijk", zo genoemd naar de toenmalige 
Lusthofstraat. (Het huidige Ooievaarsnest). Op die plaats wou het gemeentebestuur 
immers het "recreatiecentrum" van Gentbrugge vestigen. (Het was de bedoeling om in 
de onmiddellijke nabijheid ook een nieuw administratief en cultureel centrum op te 
richten (het huidige Dienstencentrum), samen met een sporthal. (De huidige Sporthal 
Driebeek). 
 
Als tegenprestatie voor deze oprichting en voor de periodes van exclusief gebruiksrecht 
door de gemeente (onder meer voor het schoolzwemmen) voorzag de overeenkomst in 
de betaling van een jaarlijkse vaste vergoeding van 600.000 BEF, een jaarlijkse 
(geïndexeerde) vergoeding van 500.000 BEF en ten slotte, als tussenkomst in de 
bezoldiging van een redder, een jaarlijkse (geïndexeerde) vergoeding van 15.000 BEF 
per halve dag per week voorzien voor het schoolzwemmen, met een minimum van 
150.000 BEF.  
 
Gedurende de termijn van de overeenkomst zou de N.V. Delmulle instaan voor alle 
onderhouds- en herstellingswerken. Na het verstrijken van die termijn van 30 jaar 
zouden de gebouwen en de volledige inrichting, in de staat waarin zij zich zouden 
bevinden, zonder verdere kosten in volle eigendom worden overgedragen aan de 
gemeente.  
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In de lente van 1969 begon de N.V. Delmulle met de bouw van het zwembad. De 
werken liepen wel enige vertraging op door het overtollige water in de drassige grond 
(de nabijgelegen sporthal heet immers niet zomaar "Driebeek"), maar dankzij het 
gebruik van geprefabriceerde zwembadonderdelen werd de klus toch geklaard op 80 
werkdagen. Eind augustus 1969 kon een tevreden burgemeester Verhaest dan ook het 
zwembad "Palm Beach" openen; Gentbrugge werd hiermee de 1ste randgemeente van 
Gent met een overdekt zwembad.  

 
 



Land van Rode - jaargang 30 - nummer 118                                                                                                      juni 2002 4 

2. De eerste problemen. 
 
De exploitatie van het zwembad berustte bij een gerant, die ook financieel 
verantwoordelijk werd voor de uitbating.  
 
Reeds na enkele maanden deed zich een 1ste incident voor, toen de directeur van het 
zwembad enkele gehandicapten van het Sint-Gregoriusinstituut uit de Jules Destréelaan 
weerde uit het zwembad, dit op aandringen van enkele "normale" (sic) zwemmers, die 
hadden laten verstaan niet meer te komen zwemmen als nog gehandicapten toegelaten 
zouden worden…  
 
In de krant "Vooruit" van 2 oktober 1969 verdedigde de directeur zich als volgt:  
"Ik vind het wel bijzonder spijtig zulk een beslissing te moeten treffen. (…) U moet echter 
ook begrijpen dat ik er moet voor zorgen dat het bad rendeert. Als mensen zeggen dat 
zij niet meer willen komen zwemmen met gehandicapten in het water moet ik daar wel 
rekening mee houden. Ik sta hier niet als heer en meester. Moest dit een gemeentelijk of 
stedelijk zwembad zijn, dan zou ik daar GEEN rekening moeten mee houden. Maar dit 
is een privé-instelling."  
 
Enkele jaren later was het opnieuw prijs. In de krant "De Gentenaar" van 6 mei 1974 
verscheen er een artikel, met als titel "Zorgen om zwembad op gemeenteraad 
Gentbrugge", waaruit bleek dat VU-fractieleider Verpaele tijdens de gemeenteraad een 
interpellatie had gehouden "in verband met de onderhoudstermijn van het overdekt 
zwembad".  
 
Uit de interpellatie van Verpaele bleek dat het niet de 1ste maal was dat er zich 
problemen voordeden m.b.t. het zwembad: hij had vroeger al eens geïnterpelleerd "over 
de zogenaamde zwemleraar die niet anders was dan een redder, over de 
tekortkomingen op het vlak van hygiëne en veiligheid." 
 
Die interpellatie ging evenwel over de bedongen onderhoudstermijn van 30 jaar. 
Verpaele verklaarde immers:  
"Naast de officiële werd ook een geheime overeenkomst ondertekend die afwijkt van het 
eerste stuk dat veel nadeliger uitvalt voor de gemeente. Zo zou de bouwfirma na 15 jaar 
van alle onderhoudslasten zijn ontslagen terwijl de gemeente toch 30 jaar moet blijven 
betalen. Deze geheime overeenkomst werd noch aan de gemeenteraad voorgelegd, 
noch aan de Hogere Overheid. Het dokument werd getekend door het toenmalige 
schepencollege waartoe ook de huidige burgemeester behoorde. Het betreft hier een 
zware inbreuk op de wet en ik wens duidelijke taal." 
 
Fernand Van Belle, die in 1972 zijn overleden partijgenoot Verhaest was opgevolgd als 
burgemeester, gaf op diezelfde gemeenteraad toe dat destijds inderdaad een bijkomend 
akkoord getekend werd "omdat de bouw van het zwembad zelf op het spel stond", nog 
steeds volgens "De Gentenaar" van 6 mei 1974. Van Belle beloofde die zaak te 
onderzoeken in de volgende bijeenkomst van het college van burgemeester en 
schepenen en contact op te nemen met de N.V. Delmulle.  
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3. Arthur Van de Walle neemt over. 
 
Begin 1975 kreeg "Palm Beach" een nieuwe uitbater: de 55-jarige oud-wielrenner Arthur 
Van de Walle, op dat moment in sportkringen een bekende figuur. De krant "Vooruit" 
schreef op 16 januari 1975:  
"Veel ingewijden zijn ervan overtuigd dat hij aan een enorm waagstuk is begonnen. Een 
zwembad exploiteren is geen klein bier, zeker als men weet dat er weinig zwembaden 
zijn die financieel rond kunnen komen." 
 
In dat artikel zei Van de Walle zelf dat hij niet blind was voor de kostenverzwarende 
elementen:  
"Het bad heb ik overgenomen in volledig verwaarloosde toestand. De vorige uitbater 
heeft werkelijk gedacht om via deze instelling zo snel mogelijk een goed centje te 
verdienen. Wanneer hij bemerkte dat het niet lukte, heeft hij het bad maar laten gaan. 
Nu natuurlijk zit ik met de gebakken peren, al de herstellingen zijn voor mij. Hieraan is 
men nu volop bezig."  
 
De grote struikelsteen in heel deze onderneming bleek dat het zwembad ter beschikking 
moest staan voor de Gentbrugse schoolkinderen, dat de gemeente Gentbrugge hiervoor 
een huurprijs betaalde aan de N.V. Delmulle (zie hoger) en dat de uitbater moest 
instaan voor alle kosten, zonder daarvoor een frank te ontvangen.  

 
Niettemin had Van de Walle grote 
plannen: hij wou de cafetaria van 
het zwembad tijdens de namiddag 
als "clubhuisje" ter beschikking 
stellen voor de gepensioneerden, 
de cafetaria openstellen voor bals, 
recepties en etentjes, "het bad ook 
openstellen voor de 
gehandicapten" (sic), de Gentse 
Zwemvereniging zou er 
verschillende faciliteiten verkrijgen 
wat de trainingsuren betreft; ten 
slotte dacht hij aan het inrichten 
van verschillende "zwemfeesten, 
waar de vedettes van onze 
nationale zwemmerij op aanwezig 
zouden zijn", nog steeds volgens 
"Vooruit" van 16 januari 1975. 
 
 Foto: van Arthur Van de Walle.  
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4. Stad Gent erft het dossier.  
 
Op 1 januari 1977 nam de stad Gent, ingevolge de gemeentefusie, alle verbintenissen 
van de gemeente Gentbrugge over. Even was er sprake van dat de stad Gent het 
zwembad zou afkopen van de N.V. Delmulle, maar ze wou dit alleen maar doen 
wanneer het bad zich in behoorlijke toestand bevond. Uiteindelijk bleef Arthur Van de 
Walle uitbater van het zwembad, maar de lijdensweg van "Palm Beach" bleef duren. In 
1984 voerde de stad Gent wel besprekingen met de N.V. Delmulle (waarschijnlijk op 
basis van die "geheime overeenkomst" met een duurtijd van 15 jaar), maar de eigenaar 
hield vast aan de overeenkomst, ook met de uitbater.  
 
De inkomsten van het schoolzwemmen kwamen in de stadskas terecht, de baten van 
het "privé-zwemmen" (buiten de schooluren) en van de cafetaria waren voor de 
exploitant. Aanvankelijk kwamen er dagelijks zo'n 150 leerlingen over de vloer 
(ongeveer de maximumcapaciteit van het bad), maar toen er van overal scholieren 
kwamen zwemmen, ook uit de Gentse randgemeenten, kwamen er gemiddeld 300 
leerlingen per dag, met pieken van 400.  
 
Deze "overspoeling" moest tot problemen leiden. Zo werd eind 1989 het zwembad een 
tijdje gesloten ingevolge een verslag over de slechte bacteriologische kwaliteit van het 
water. Dit gebeurde nadat de uitbater reeds herhaalde malen verzocht was de nodige 
maatregelen te treffen.  
 
Van de Walle liet toen voor 1,3 miljoen BEF aanpassingswerken uitvoeren. Er werd 
onder meer elektronische bewakingsapparatuur geïnstalleerd, die de kwaliteit van het 
zwemwater voortdurend in de gaten moest houden.  
 
In augustus 1990 rezen er opnieuw problemen n.a.v. een verhoging van de tarieven 
voor een zwembeurt door de stad Gent. Omdat de stad Gent volgens Van de Walle het 
geld van zijn arbeid opstreek, drong hij er op aan een vergoeding te krijgen voor de 
duizenden schoolkinderen die tijdens het schooljaar gratis konden zwemmen. (De 
scholen stortten enkel een bijdrage in de stadskas, terwijl de stad zelf 3 miljoen per jaar 
betaalde aan de N.V. Delmulle voor het gebruik van het zwembad). Het stadsbestuur 
beweerde echter niet te kunnen tussenkomen in een overeenkomst die 2 particulieren 
afsloten. (De N.V. Delmulle en Arthur Van de Walle).  
 
 

5. De Vlarem-milieureglementering: het begin van het einde.  
 
Eind 1993 meldde de Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap dat 
dringende aanpassingen nodig waren om het zwembad verder te kunnen exploiteren. 
(Onder meer n.a.v. het in werking treden van de Vlarem-milieureglementering). Als 
uiterste datum om te voldoen aan deze normen werd 1 januari 1998 naar voor 
geschoven. En de brief besloot:  
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"Zo nodig, als de nodige aanpassingswerken niet of onvoldoende worden uitgevoerd, 
zal een verzoek ingediend worden om de vergunning te schorsen, zodat het zwembad 
kan gesloten worden."  
 
Gealarmeerd door deze berichten luidde de Deelsportraad Gentbrugge-Ledeberg eind 
1996 de noodklok. Vooral het feit dat het zwembad in april 1999 zou overgaan naar de 
stad Gent (toen verstreek immers de termijn van 30 jaar, zie hoger) baarde hen zorgen. 
Met die wetenschap in het achterhoofd stopte de N.V. Delmulle immers al geruime tijd 
geen geld meer in instandhoudingswerken, laat staan in renovatiewerken om te voldoen 
aan de Vlarem-milieureglementering. De stad zelf liet weten eerder te opteren voor 
financiële injecties in de andere stedelijke zwembaden.  
 
Als reactie hierop richtte de Deelsportraad het Actiecomité "Red Palm Beach" op. Nadat 
een onderhoud met de N.V. Delmulle op niets was uitgedraaid, startte dit actiecomité 
een petitieactie onder de inwoners van de Gentse deelgemeenten Gentbrugge en 
Ledeberg en de gebruikers van het zwembad, zowel scholen als individuen. Tevens 
werden verschillende politici aangeschreven.  
 
Op donderdag 26 februari 1998 overhandigde het Actiecomité "Red Palm Beach" op het 
Gentse stadhuis een petitie met 5.857 handtekeningen voor het behoud van het 
zwembad aan toenmalig sportschepen Jaak De Poorter.  
 
In juni 1998 kreeg het zwembad echter opnieuw een brief van de Gezondheidsinspectie 
van de Vlaamse Gemeenschap, waarin stond dat het zwembad op het einde van het 
schooljaar 1997-1998 dicht moest indien het op dat moment niet zou voldoen aan de 
Vlarem-milieureglementering.  
 
De actiegroep waagde nog een laatste wanhoopsactie en startte een affichecampgane 
met de niet mis te verstane boodschap:  
"Vlarem 2 kan ons niet bommen, wij willen ons zwembad verdomme."  
3000 affiches werden gedrukt, maar de actie kende weinig succes. De veer was 
gebroken en op 30 september 1998 ging het zwembad voorgoed dicht.  
 
Affiche zie blz. 8 
 
 

6. Een eerste alternatief? 
 
Ondertussen waren hier en daar al verschillende denkpistes gelanceerd over een 
mogelijke nieuwe bestemming van het gebouw. Zo hield de Gentbrugse CVP-afdeling 
op 18 maart 1997 een persconferentie, waarop zij haar visie bekendmaakte m.b.t. de 
toekomst van "Palm Beach".  
 
De Gentbrugse CVP stelde voor om het zwembad uit te bouwen tot een volwaardig 
recreatiebad, met glijbaan, zithoekjes, spuitkamer, waterparaplu, sfeerverlichting, 
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plantenbakken, bubbelbaden, Turkse stoombaden, cafetaria, plonsbad, instructiebad, 
whirlpool enz. Hierbij zou de bestaande kuip als structuur behouden blijven, maar de  
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rest van de accomodatie zou vervangen worden door een speelse constructie, die 
bovengenoemde mogelijkheden zou toelaten. Op termijn zou dit aan de buitenzijde nog 
verder uitgebouwd worden met buitenbad, ligweide, wildwaterbaan enz. En de CVP-
tekst besloot: "Dit oord van actieve recreatie zou aldus als het ware een verlengstuk 
betekenen voor de passieve recreatiezone aan de Gentbrugse Meersen." 
 
Zie schetsen blz. 10 en 11 
 
 

7. De toekomst: B.V.B.A. "Play Beach".  
 
Uiteindelijk zou "Palm Beach" een minder spectaculaire bestemming krijgen… 
 
Op 10 september liet de N.V. Delmulle aan de stad weten dat zij het zwembad met 
ingang van 1 oktober 1998 aan haar zou overlaten. De afrekening tot op die datum 
bedroeg volgens de N.V. Delmulle 2.234.187 BEF.  
 
De stad kon zich evenwel niet akkoord verklaren: om de eigendomsoverdracht zowel 
juridisch als praktisch te kunnen realiseren liet de voorgestelde datum van overdracht 
onvoldoende tijd. Bovendien was de stad van oordeel dat de exploitant in zijn 
contractuele verplichting van onderhoud en herstelling ernstig was tekortgeschoten; het 
zwembad vertoonde immers talrijke gebreken: het houtwerk van ramen, deuren van 
kabines en toiletten was rot; de steunpilaar in het zwembad, bepaalde radiatoren en 
roosters waren volledig verroest; de kaden in de zwembadhal waren gebrekkig en aan 
de randen van het zwembad bevond zich betonrot en roest; verluchtingsramen dienden 
hersteld te worden enz. De stad was dan ook niet bereid de afrekening te betalen.  
 
Na onderhandeling werd de N.V. Delmulle bereid gevonden om af te zien van de 
vordering; bovendien zou betrokken firma nog een aantal herstellings- en 
aanpassingswerken uitvoeren om te verhelpen aan bepaalde gebreken en het complex 
geschikt te maken voor een nieuw gebruik. De eigendomsoverdracht zou onder deze 
voorwaarden kunnen plaatsvinden op 1 januari 1999.  
 
Ondertussen had de B.V.B.A. Play Beach uit Zele op 19 oktober 1998 aan de stad 
voorgesteld om het te herbestemmen zwembad om te vormen tot een indoor-speelstad 
voor kinderen. Omdat dit project aansloot bij de visie van de Gentse Sportdienst "rond 
zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding voor kinderen in kwaliteitsvolle omstandigheden" 
besloot het stadsbestuur in te gaan op dit voorstel.  
 
Daarop sloten de stad Gent (sinds 1 januari 1999 de nieuwe eigenaar) en de B.V.B.A. 
Play Beach een erfpachtovereenkomst onder de volgende voorwaarden:  
- het gebouw zou worden aangewend als indoor-speelstad voor kinderen (in de kuip 

van het zwembad) en als cafetaria. Binnen de 5 jaar zou ook nog geïnvesteerd 
worden in een mountainbikepiste rond het gebouw;  

- de B.V.B.A. Play Beach zou een hele reeks werken uitvoeren met het oog op het 
behoud en de valorisering van het goed, dit ter waarde van 20.875.000 BEF; 
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- de erfpacht nam een aanvang op 1 januari 1999 (aansluitend op de beëindiging van 
de overeenkomst met de N.V. Delmulle), om te eindigen op 31 december 2026;  

- de B.V.B.A. Play Beach zou hiervoor een jaarlijkse "canon" (huurprijs) van 51.852 
BEF betalen aan de stad.  

 
Op die manier ontkwam de stad aan een netelige kwestie: een verdere bestemming van 
het goed als zwembad zou grote investeringen impliceren, terwijl de kost van het 
leegstaan of het slopen van het gebouw te groot was. Het feit dat er een cafetaria bleef 
bestaan voor de bezoekers en de sportbeoefenaars van Sporthal Driebeek was mooi 
meegenomen.  
 
 
                     
 
                                                                                                           Nico De Smet 
 
 
Bronnen: diverse documenten en krantenknipsels uit ons archief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zoeken nog medewerkers (auteurs, archivarissen enz…). Neem daarvoor contact op 
 
 met de secretaris op het nummer 09/362.69.95 of per e-mail 
 
 landvanrode@advalvas.be.  
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Een nieuw gemeentehuis te Scheldewindeke 1936 
 

 

Korte historiek 

 

De voormalige vierschaar van de heerlijkheid Balegem, Scheldewindeke, Moortsele was 
gevestigd op het dorp. Het stond op het dorpsplein waar voorheen het café Terminus 
stond. In de buurt stond de schandpaal en de gevangenis. In 1779 maakte de 
gevangenis deel uit van de herberg St. Hubert. 
 
In de loop van de 19de eeuw bevond het gemeentehuis zich te noordoosten van de kerk, 
bij de kerkhofmuur, en maakte deel uit van een reeks kleine woningen die omstreeks 
1960 verdwenen zijn. 
 

 
Het voormalig gemeentehuis van Scheldewindeke 

 

Het huidige gemeentehuis werd gebouwd naar een ontwerp van de architecten E. De 
Landsheer en A. De Buck en door de gebroeders Delaruelle opgetrokken.  Het is een 
bak- en natuurstenen gebouw, stilistisch en typologisch aansluitend bij de 
gemeentehuizen in neotraditionele stijl uit eind 19de eeuw.  
Van 1936 tot 1977 deed het dienst als gemeentehuis. Na de fusie van 1977 had  hier 
het OCMW zijn burelen.  
 
Een eerste uitbreiding van de site kwam er in 1981-82.  Naar de plannen van arch. P.  
Fovel werd er een moderne bibliotheek aangebouwd. De bibliotheek is nu aan 
uitbreiding toe. Op dit ogenblik staat het gebouw opnieuw in de steigers.  
De voorgevel wordt  bij de huidige ingrijpende werkzaamheden gespaard. Op deze wijze 
werd een dorpszicht toch enigszins bewaard gebleven. 
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Inzegening  
 

Als bij toeval vonden wij in het gemeentearchief een aantal foto‟s, afkomstig uit het 
voormalige gemeentehuis van Scheldewindeke. Een van de foto‟s werd genomen bij de 
opening van het nieuwe gemeentehuis in 1936. Burgemeester was toen Alphonse 
Lippens. 

 

 

 
Inzegening van het nieuw gemeentehuis 

 

Op 9 augustus 1936 werd om 13.30 uur het nieuwe gemeentehuis door pastoor E.H. 
Ronsse plechtig ingezegend waarna het door het gemeentebestuur plechtig in gebruik 
werd genomen. 
 
Het proces-verbaal van de ingebruikname vermeldt de genodigden die bij deze 
plechtige ondertekening aanwezig waren en bij deze gelegenheid geportretteerd 
werden. 

 

De heer arrondissementscommissaris              De heer De Vos. 
E.H. Ronsse, pastoor Lippens Alphonse, burgemeester 
E.H. Baten, onderpastoor Fruyt , eerste schepen 
E.H Van Poucke, rustend pastoor,     
 bestuurder van het sanatorium “Bethleem” 

Schelstraete, tweede schepen  
Dr. De Ganck, raadslid 

E.H. De Sutter Fr., seminarist De Witte A., raadslid 
E.H Jacobs, seminarist Dr. Van Cauter, raadslid 
Mijnheer De Wilde Ernest,                         
 provincieraadlid 

Van Parijs, raadslid  
Wijlock B., raadslid 

Mijnheer De Sutter Octaaf,  
 ere-gemeentesecretaris 

De Sutter Nobert, gemeentesecretaris  
Simoens, gemeenteontvanger 

 Gouret Gilbert, veldwachter 
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Hebben mede het proces-verbaal ondertekend: de aannemer Delaruelle, de koster 
Pourq, en A. Helderweird.  
 

Na de inzegening drukte de pastoor de wens uit: “Vrede aan dit huis en aan al zijn 
bewoners was hier een vraag naar vrede in de gemeente en onder alle inwonende. Als 
goede  herder drukte hij de hoop uit dat de raadsleden als voorbeeldige volksleiders, 
eendrachtig en in goede verstandhouding met de geestelijke overheid zouden 
voorwerken aan t’ welzijn van de gemeente. Namens de burgemeester uitte Dr. De 
Ganck de gedachte en de gevoelens van de burgervader, schepenen en mede 
raadsleden. Hij stelde terecht deze plechtigheid in de reeks dier verhevene 
gebeurtenissen onzer middeleeuwsche fiere vlaaamsche steden en gemeenten. Hij 
dankte elkeen en  noemde het gebouw een eerste voorbeeld van krachtige 
samenwerking, in steen vastgelegd en besloot met de verklaring dat voortaan in deze 
raadzaal onvermoeid zal voortgewerkt worden om Scheldewindeke te brengen tot 
volledig welvaren. 
De heer De Vos, in tegenwoordigheid van dienstdoende Gouverneur, sloot zich aan bij 
wat vorige sprekers gezegd hadden dat ook hij er ten zeerste aanhield dat de innige 
samenwerking tusschen Burgerlijke en Geestelijke overheid overal stevig zou bewaard 
blijven, daar ten andere toch alle werken eerst en vooral moeten in het teken van t Kruis 
gesteld worden. Aansluitend op wat Dr. De Ganck had gezegd over een kenmerk van 
echte Vlamingen nl. hun eerbied en liefde voor een goed gezag.  
Na enkele lofwoorden stelde de Heer Commissaris de heildronk in met “Leve 
Scheldewindeke”. 
Ondertussen had de veldwachter de Belgische vlag en onzen  Vlaamshe Leeuw 
gehesen”.  
 
In de namiddag werd onder grote belangstelling de wielerwedstrijd voor het Belgisch 
kampioenschap beginnelingen gereden. De plaatselijke elektricien A. Buyse-De Clercq 
had voor een feestelijke verlichting van het gemeentehuis gezorgd. De feestelijke dag 
werd met een prachtig vuurwerk afgesloten1.  
 

Lippens Alphonse, burgemeester van Scheldewindeke (1928 – 1937)2
 

 
Alphonse Lippens werd geboren te Munte op 23/01/1853.  Hij was de zoon van Charles 
en Eugenie Verhoeven. Op 18.8.1886 huwde hij te Balegem met Eliza De Mulder, 
dochter van August De Mulder en Camilla Cornewal. Na hun huwelijk gingen zij te Sint-
Lievens-Houtem wonen. In 1888 woonde de familie te Velzeke. In 1890 kwam Alphonse 
zich vestigen te Scheldewindeke, eerst als landbouwer in de Hemelstraat, later dan als 
herbergier in de Stationsstraat. 
 

                                                           
1
 GAO: Verslagen van de gemeenteraad  Scheldewindeke. 

2
 Lucien De Smet: Kroniek van de familie De Smet – Lippens.  
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Burgemeester Alphonse Lippens 

 

De familie Lippens-De Mulder werd  door heel wat zware tegenslagen getroffen, niet 
enkel op de boerderij naar ook in het gezin. Alphonse verloor 8 van zijn 16 kinderen en 
als dit nog niet voldoende was overleed op 11.10.1922 onverwacht zijn echtgenote 
Eliza. De in leven gebleven kinderen waren: 
 

Esther ° Balegem 5.1.1885 - + Gent 19.3.1952 
Charles Arthur ° St Lievens-Houtem 9.04.1887 - + Balegem                       

   30.7.1978 
Oscar ° Velzeke 20.04.1888 - + Oosterzele 6.12.1960 
Maria Celesta ° Velzeke 3.06.1889 - + Moerbeke-Waas 28.4.1989 
Raymond Joseph ° Scheldewindeke 27.05.1891 - + Gent 15.3.1960 
Julien Gustaaf Florimond ° Scheldewindeke 27.11.1893 - + Ninove      

   17.01.1963 
Anna Maria Gabrielle ° Scheldewindeke 23.09.1896 - + Zottegem  

   24.02.1974 
Irma Gabrielle Georgine ° Scheldewindeke 16.03.1898 - + Gent 24.02.1993 
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Zijn politieke loopbaan 
 

Sinds 1885 zetelde Alphonse als raadslid in de gemeenteraad van Scheldewindeke3. 
Onder het burgemeesterschap van Ernest De Witte werd hij op 15.11.1919 schepen en 
na de verkiezingen van 1921 eerste schepen. In 1928 werd hij na de dood van 
burgemeester Ernest De Witte waarnemend burgemeester. Op 27.11.1937 neemt de 
raad kennis van zijn beslissing om ontslag te nemen als burgemeester van 
Scheldewindeke.Hij was ziek en kon deze taak niet verder waarnemen. Dr. De Ganck  
volgde zijn oom als burgemeester op. 
Alphons overleed in zijn woning in de Stationsstraat op 6.3.1938. 
Burgemeester Dr. De Ganck zei van hem “Het was een echte brave man, een typische 
dorpsburgemeester, die door de ganse bevolking graag gezien was “ 
 
Uit zijn korte periode van burgemeester Lippens noteerden wij de volgende 
verwezenlijkheden: 
 
1930 De bouw van een nieuwe gemeenteschool 
1935 De bouw van een nieuw gemeentehuis 
1935 Verbetering van de weg Gavere -  Scheldewindeke 
1936 Verbetering van de weg Scheldewindeke -  Balegem 
1930-1937 Uitbreiding van de openbare verlichting en het elektriciteitsnet op de 
gemeente 
 

 

 

 

 

Lucien De Smet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Men hoefde die tijd de gemeente niet te bewonen om er als raadslid te zetelen. 
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En het licht scheen in het Land van Rode 
 
 

Inleiding 
 

In de tijd van computers en andere technologieën staan wij niet meer stil bij het feit  dat 
nog zo heel lang niet geleden de mensen alleen met kaarslicht, petroleum en gas 
verlichtten. Want wat is 100 jaar bij de duizenden jaren van de mensheid? Nog minder 
dan een fractie. 
Ik vond het dan ook een goed idee om eens na te kijken wanneer juist de elektriciteit in 
de gemeenten van het Land van Rode geïnstalleerd werd en de problemen die deze 
installatie met zich meebracht. 
Volgens de Code Napoléon moesten de gemeenten instaan voor de veiligheid van haar 
bewoners en hieruit afgeleid de elektriciteitsdistributie en elke gemeente moest zich 
uitspreken over het ter beschikking stellen van elektrische energie op haar grondgebied. 
Voor de grote gemeenten was de verspreiding van elektrische energie een commercieel 
interessante zaak, alhoewel de bedrijfsleiders van de elektriciteit soms grote 
inspanningen moesten leveren om de achterdochtige gemeentelijke mandatarissen te 
overtuigen van het nut van dit nieuw product. Maar in landelijke gemeenten vond men 
het alleszins niet noodzakelijk en overbodig en daar waren vooruitstrevende 
mandatarissen die zochten naar middelen om het “nieuwe licht” aan hun burgers aan te 
bieden. 
De verlichting in de steden en gemeenten kwam pas op gang toen bij het einde van de 
18de eeuw de explosie van de bevolking meer criminaliteit teweeg bracht. In die periode 
dacht men dat het enig middel om de orde te handhaven was straatverlichting 
aanbrengen. Op de straathoeken maar vooral bij herbergen en tavernen werden de 
zogenaamde  “réverbères” geplaatst om de personen die te diep in het glas gekeken 
hadden enigszins te beschermen tegen malafide personages.  Zo werd in 1786 door de 
Gentse stadsdiensten een lijst opgemaakt van deze lichtpunten. 
Bij het begin van de 20ste eeuw, toen de auto verscheen, waren de wegen en straten 
dermate slecht verlicht - eveneens door de onvoldoende lichtbron van de auto - dat de 
mensen zich niet meer veilig voelden. De industrie, met name de textielnijverheid in 
onze streken, zag het nut van een elektriciteitsdistributie in en heeft zeker de groei en 
bloei van elektriciteit bevordert. 
De eerste stad in Europa, waar elektrische lichtbronnen gebruikt werden, was Parijs in 
1877. Zo dankt deze stad haar naam “Ville Lumière”.  
Maar als het regent in Parijs druppelt het in Brussel. Zo kwam in onze hoofdstad in 1885 
een elektrische distributienet tot stand, en niet veel later de steden Antwerpen en Gent. 
  

1. Gentbrugge 
 
Verlichting werd dus door de overheid ten zeerste aanbevolen en zelfs verplicht, maar 
tegelijkertijd was het voor de gemeente een dure grap. Niet alleen wat de infrastructuur 
betreft, maar ook het personeel dat dag en nacht ter beschikking moest staan om 
lantaarns aan te steken of te doven. Voor Gentbrugge, waar de bodem van de 
gemeentekas altijd zichtbaar was, betekende dat enorme uitgaven. 
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In 1885, toen aan de burgemeester en schepenen werd gevraagd hoe het geld van een 
aangegane lening was besteed, werd o.m. geantwoord dat 845,76 franken waren 
gebruikt voor de aankoop van gaslantaarns voor de openbare verlichting. Twaalf jaar 
later kwam de vraag waarom de verlichting in de zomermaanden maar twee dagen per 
week werd aangestoken. „Het was te kostelijk, in de zomermaanden was het niet echt 
nodig en het bestuur moest spaarzaam zijn‟, klonk het antwoord van de betrokken 
schepen. Toch was er belangstelling voor openbare verlichting  in Gentbrugge. 

In 1891 waren er al voorstellen om Gentbrugge 
elektrisch te verlichten maar omdat de gemeente 
de centen niet had, moest zij de kans laten 
voorbijgaan. Dus hield Gentbrugge het daarom 
bij petroleumverlichting in de bijzonderste 
straten, met name de Kerk-, Pont- en Sasstraat, 
waar de lintbebouwing al een feit was. 
In 1898 werd er voorgesteld om dit onderdeel 
van de nutsvoorzieningen in openbare 
aanbesteding te geven. De gemeenteraadsleden 
waren het ermee eens, maar het liep niet van 
een leien dakje: één van de kandidaten had zich 
vergist in zijn berekeningen en moest het werk 
verzaken. Een tweede kandidaat moest na een 
jaar ook verstek laten gaan omdat de 
petroleumprijs fel de hoogte was ingegaan. 
Ondertussen werden de Gentbruggenaars 
geconfronteerd met de voordelen van deze 
nieuwe energiebron: immers in de nadien zo 
bekend geworden „Puntfabriek‟ werd het 
dynamopark uitgebreid en de werknemers ervan 
waren de beste propagandisten van wat er 
allemaal met „den elektriek‟ kon worden 

verwezenlijkt. De druk vanuit de basis werd steeds groter en ook van hogerhand groeide 
de interesse. Er waren veel voorstellen, de één al serieuzer van de andere.  
 

 

Uiteindelijk werd er op 7 mei 
1903 een overeenkomst 
gesloten met de heer Emiel 
Mertens, 
elektricienwerktuigkundige die 
werkhuizen had in de 
Magerstraat te Gentbrugge, 
maar in Ledeberg woonde. Er 
werd bepaald dat hij 49 straten 
moest verlichten met lampen 
van 32 bougies. Dat waren er 
samen 160, waarvan er 60 de 
ganse nacht brandden. 
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Toen de overeenkomst in kannen en kruiken was en het gemeentebestuur in de 
overtuiging verkeerde dat de oude lantaarns niet meer gebruikt konden worden, werden 
dezen openbaar verkocht. Ze brachten nog 200 fr op. 
In 1923 werd Mertens en Cie overgenomen door de „Centrale Gaz et Electricité‟, die op 
haar beurt werd overgenomen in 1939 door de „Algemene Gas- en 
Electriciteitsmaatschappij‟, die tot 1966 het monopolie kreeg van de verdeling van 
elektriciteit en gas te Gentbrugge. 
 

2. Melle 
  

Melle had op het einde van de 19de eeuw een apart uitzicht gekregen: naast de 
Brusselsesteenweg die het dorp een eigen karakter verleende, was er ook de Schelde 
maar vooral de „IJzeren Weg‟. Bovendien waren er talrijke kastelen en kende de 
bloementeelt een grote bloei. Op het eerste gezicht was Melle een gemeente met rijke 
inwoners, die het financieel aankonden om op het elektriciteitsnet aangesloten te 
worden. 
Daarom kreeg Melle heel veel aanbiedingen, maar aarzelde te lang om hierop in te 
gaan ook omdat de dorpspolitiek het burgemeester de Potter d‟Indoye niet altijd 
gemakkelijk maakte. 
Nadat enkele voorstellen afgewezen waren door het gemeentebestuur kwam er een 
nieuwe vennootschap op de proppen die een concessie vroeg aan Melle. Deze 
vennootschap was vertegenwoordigd door Jules Le Grand, agent van de vennootschap 
in Gent. Na onderzoek bleek dat de elektriciteit niet meer zou kosten dan de verlichting 
met petroleum en dat de lampen 900 uren per jaar langer konden branden. Bovendien 
zou de prijs die aan de particulieren werd gevraagd slechts een weinig meer bedragen. 
De gemeente wou elektriciteit over gans haar grondgebied, dus ook in de afgelegen 
wijken en slechts voor de duur van 15 jaar. De concessionaris moest ook het oude 

materiaal aan een redelijke 
prijs overnemen. 
Precies op dat ogenblik 
kwamen de Paters 
Jozefieten met een nieuw 
voorstel: Melle zou moeten 
gebruik maken van „le gaz 
riche‟ (gas met oliën). De 
paters beweerden dat dit 
gas sterker was dan 
elektrisch licht. De 
gemeente zou de 
mogelijkheden ervan 
grondig onderzoeken en 
had de laatste 

overeenkomst van Le Grand op de achtergrond verschoven. Twee maanden na hun 
voorstel zagen de paters van hun voorstel af en moest de gemeente weer toenadering 
zoeken met Le Grand. 
Op 17 oktober 1901 werd de concessie door de gemeenteraad goedgekeurd. Toch is 
het geen gedenkwaardige datum geworden: de „Société de Traction Electrique sur les 
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Voies Navigables‟, zoals die vennootschap in werkelijkheid heette, kon haar deel van 
het contract niet onmiddellijk nakomen, wat veel ontevredenheid opwekte in Melle. 
Anderhalf jaar later kwam er vrij onverwacht een voorstel van een Nederlandse 
vennootschap die Melle wilde gebruiken van pilootgemeente voor België. Het betrof hier 
een verlichting met „aërogeengas‟ waarvan naar het scheen goede resultaten werden 
bereikt. Melle wilde niet als eerste gemeente van België „aërogeengas‟ in gebruik stellen 
en wachtte af.  
In 1904 kreeg Melle twee andere voorstellen maar zij werden niet weerhouden. 
Vijf jaar lang werd er niet meer over elektriciteit gesproken. Melle betaalde de 
petroleumaanstekers en wachtte af wat komen zou. 
In 1911 kreeg Melle een voorstel van CEF. Toch aarzelde de gemeente en het zou nog 
tot 28 oktober 1915 duren vooraleer het contract werd ondertekend. Daarin was er 
sprake van de aanleg van het net langs de steenweg van Gent naar Brussel, in het 
centrum tot aan de Gondebeek, het kasteel de Potter, de Schelde en de spoorweg. Alle 
50 m zou er een lamp geplaatst worden. 
Omdat tijdens de oorlog vele kastelen in Melle werden gebruikt door officieren van de 
bezetter, en dezen het niet konden stellen zonder elektriciteit, hebben deze feiten de 
uitbreiding van het net in de hand gewerkt. 
Vanaf 1916 had Melle veel te lijden gehad van luchtaanvallen, waarbij vooral de 
spoorweg het doelwit was. Dat aan het elektriciteitsnet schade werd toegebracht is 
vanzelfsprekend. Maar naar het einde van de oorlog werd het een hele klus om de 
nodige materialen te bemachtigen voor de herstelling. En omdat de steenkoolprijs de 
hoogte werd ingejaagd, steeg ook de prijs van de elektriciteit, wat niet in dank werd 
afgenomen. 
 

3. Oosterzele 
 

De doorbraak van „nieuwe licht‟ kwam pas na de Eerste Wereldoorlog te Oosterzele op 
gang. In 1919 werd het contract van „La Dendre‟, een zeer actieve firma die ook poogde 
in de aanpalende gemeenten  de concessie voor verdeling van elektriciteit te bekomen, 
al ter goedkeuring voorgelegd. Maar deze was in het Frans opgesteld en dat bleek een 
hinderpaal te zijn bij 
de bespreking. 
Bovendien had de 
CEF van die 
voornemens lucht 
gekregen. Een 
verwijzing naar de 
afspraken die vóór de 
oorlog waren 
gemaakt, bracht de 
onderhandelaars rond 
de besprekingstafel. 
Daar werd beslist dat 
CEF het contract zou 
overnemen.  
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Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 maart 1921 werd de nieuwe versie van het 
contract goedgekeurd en er werd een lening aangevraagd aan het Gemeentekrediet om 
de kosten te dekken. 
Het eerste net voor de openbare verlichting werd 4,5 km lang met 50 lampen van 50 
bougies. De inwoners van het dorpscentrum en de wijken Keiberg en Schuurbroek 
waren de eersten die daarop konden aansluiten. Nadien volgden de andere delen van 
het grondgebied elkaar snel op. 
 

 

4. Melsen, Bottelare, Gontrode en Schelderode 
 

Omdat de voortdurende 
aanpassingen van de centrale 
van Langerbrugge meer 
mogelijkheden verschafte, 
volgden de aansluitingen van 
nieuwe gemeenten elkaar snel 
op. 
Zo kregen een aantal kleinere 
gemeenten ten Zuiden van Gent 
de volle aandacht: 
Melsen werd op 1 januari 1925 
aangesloten. Alleen beperkte 
zich de verlichting tot het 
centrum. 

 

 

 

 

 

In Bottelare werd diezelfde 
dag ook een overeenkomst 
gesloten maar net zoals in 
Melsen beperkte zich de 
verlichting tot het centrum en 
in de belangrijkste straten. 
 

 

 

 

 

 

 

  
In 1926 werden Gontrode en Schelderode aangesloten terwijl het jaar daarop  Munte 
volgde. Naast de woonkern van deze laatste gemeente kregen ook de wijken Zink en 
Asselkouter het „nieuwe licht‟ 
 

. 
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Schelderode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Balegem 
 

De eensgezindheid van het gemeentebestuur in Balegem was er soms zoek. Vandaar 
ook dat de elektrificatie er een moeilijke geboorte kende. 
Kort na de Eerste Wereldoorlog werd er een voorstel gedaan vanwege CEF die de 
goedkeuring van de gemeenteraad wegdroeg. Toen „La Dendre‟ dat vernam deed ze 
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ook een aanbod. Beide contracten werden vergeleken en CEF haalde het. Haar 
tegenstander liet het er niet bij en bood een nieuwe overeenkomst. Deze werd echter in 
het Frans opgesteld maar de avonturen met Oosterzele indachtig stuurde de firma een 
afgevaardigde om alles in het Vlaams uit te leggen. Hij kweet zich zo goed van zijn taak 
dat „La Dendre‟ weer in de bovenste schuif lag. De gemeente had al zelfs een lening 
van 50.000 fr aangegaan voor dit doel.  
De kink in de kabel kwam echter toen „La Dendre‟ haar plan voor de openbare 
verlichting op tafel legde en hieruit bleek dat niet al de inwoners van de gemeente van 
het elektriciteitsnet 
gebruik konden maken 
en het voorstel werd 
verworpen. Er werd dan 
een nieuw plan 
voorgelegd maar de 
realisatie daarvan zou 
125.000 fr kosten en dat 
vond dan de 
gemeenteraad 
overdreven. Er werd 
dan maar besloten om 
aan de inwoners te 
vragen wie er 
elektriciteit wilde. De 
belangstelling was maar 
matig want van onderhandelingen met „La Dendre‟ kwam er sedertdien niets meer in 
huis. 
Het duurde tot 1924 vooraleer de gemeente, onder druk van de bevolking, weer contact 
opnam met CEF. Mede samen met een vergadering van burgemeesters op 9 april 1925 
te Eeklo, waar de elektrificatie uit de doeken werd gedaan, kwam alles in een 
stroomversnelling terecht: enkele dagen later kreeg CEF de concessie en opdracht om 
een plan voor de openbare verlichting op te maken. Het werd uiteindelijk een net van 12 
km, zodat ook de wijken Rooigemdries, Issegem en Bracht buiten het centrum werden 
aangesloten. Vijftig lampen werden er geplaatst om ervoor te zorgen „dat er s‟avonds 
geen gevaar bestond voor voetgangers, geleiders van voertuigen enz…‟. 
 

6. Scheldewindeke 
 

Toen de gouverneur en de provincieraad van Oost-Vlaanderen zich na de Eerste 
Wereldoorlog volop inzetten voor de elektrificatie van alle gemeenten van hun 
grondgebied was Scheldewindeke het onmiddellijk eens om die stap te zetten. In 1921 
werd besloten dat de meeste inwoners van de gemeente moesten kunnen beschikken 
over elektriciteit. Zo vlug liep het echter niet van stapel want pas einde 1923 werd CEF 
aangezocht om de onderhandelingen te beginnen en het duurde nog tot april 1925 
vooraleer CEF twee concessies kreeg toegewezen. De uitvoering ervan stootte echter 
op een moeilijkheid: er moest een plekje gevonden worden voor de cabine en een stukje 
van de tuin van de pastoor werd hiervoor uitgekozen. De pastoor was echter niet 
akkoord en hij verwittigde het bisdom dat verzet aantekende. Als oplossing stelde de 
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gemeenteraad voor om de tuin van de oude gemeenteschool te nemen, maar daar was 
CEF het niet mee eens: het was te ver van de hoogspanningsleiding gelegen. En zo 
gebeurde het dan toch dat 25 m² van de pastorale tuin werden gebruikt. 
De onkostenraming bedroeg 170.000 fr waarmee de raad het eens was. Onmiddellijk 
werd bij het Gemeentekrediet een lening van 205.000 fr afgesloten want 
Scheldewindeke wilde snel overgaan tot uitbreiding van het net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Moortsele 
 
 

Op de Gondebeek , de beek die het water afvoert naar de Schelde, werkt sinds jaar en 
dag een korenwatermolen. Daar werd al zeer vroeg elektriciteit opgewekt, maar dan 
voor eigen gebruik van de boerderij, en als er genoeg water was. Soms gebeurde het 
dat die krachtbron ontbrak en werd er met CEF een overeenkomst afgesloten: er werd 
een cabine geplaatst 
op het erf van de 
molenaar en de 
molenaar mocht 
elektriciteit afnemen 
wanneer hij het zelf 
niet kon opwekken. 
Op de deur van de 
cabine stond een 
plaatje 
„doodsgevaar‟. 
Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd 
die cabine gebruikt 
om etenswaren in 
onder te brengen, en 
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zelfs een geslacht varken. 
Zo was elektriciteit in feite geen vreemd verschijnsel in Moortsele, wat echter niet 
betekent dat er al vroeg aan een uitbreiding van het net werd gedacht. 
Het duurde tot april 1925 vooraleer contacten werden gelegd. Dat gebeurde op 
aandringen van de provinciale technische diensten. Zonder moeilijkheden werd aan 
CEF een concessie verleend waarvan de verwezenlijking 29.000 fr zou kosten. De 
gemeente was het ermee eens. 
Toen bleek dat CEF een misrekening gemaakt had (er moest een onderaardse kabel 
onder de tramlijn getrokken worden en dat vroeg een grotere investering dan eerst was 
gedacht) waren de gemeenteraadsleden niet akkoord om meer te betalen. Zelfs nadat 
het provinciebestuur had bijgepast en er sprake was van een uitbreiding van het net, 
bleef Moortsele het deksel van de schatkist gesloten houden. 
 

 

8. Gijzenzele 
 

Deze kleine gemeente ten zuiden van Gent heeft in de loop van haar zelfstandig 
bestaan meer dan eens financiële moeilijkheden gekend. Zo ook, toen CEF in 1919 de 
concessie tot verdelen van de elektriciteit vroeg. 
In Gijzenzele oordeelden de gemeenteraadsleden dat dit een nuttige zaak kon zijn maar 
er moest vooraf goed onderzocht worden wat het nut van deze uitbreiding kon zijn. 
Er moest gewacht worden tot 1923, vooraleer het onderwerp opnieuw werd behandeld. 
Toen werd besloten om aan te sluiten aan de landbouwschool van Kwatrecht, die 
dankzij de steun van het provinciebestuur de beschikking had over elektriciteit. Maar 
eerst moest worden gevraagd, hoeveel inwoners bereid waren deze energie te 
gebruiken want zij moesten ook delen in de kosten. Dat plan zou uiteindelijk niet 
doorgaan. 

In de loop van 1925 
drong het 
provinciebestuur aan 
om tot elektrificatie over 
te gaan. De aanleg van 
het laagspanningsnet 
zou 34.000 fr kosten en 
dat leverde geen 
probleem. 
Toen CEF meedeelde 
dat ze een rekenfoutje 
had gemaakt (de 
openbare verlichting 
zou 350 fr per jaar aan 
stroomverbruik kosten) 
en dat het 

stroomverbruik in feite 850 fr per jaar moest zijn, kwam de gemeenteraad in spoed 
bijeen om zich daarover te bezinnen. Met eenparigheid van stemmen werd besloten 
„geen openbare verlichting te leggen in de gemeente omdat het te duur is‟. Onder 
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invloed van het provinciebestuur kwamen de gemoederen enkele dagen later weer tot 
rust en tekende de gemeente dan toch een overeenkomst met CEF. 

9. Vlierzele, Bavegem en Letterhoutem 
 

 

De laatste reeks gemeenten die voor 
aansluiting op het CEF-net in aanmerking 
kwamen lagen vrijwel allen tussen Gent en 
Aalst. 
In 1927 werd Vlierzele aangesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavegem volgde enkele tijd 
daarop. Vrijwel het ganse 
grondgebied van Bavegem 
werd aangesloten, alleen de 
wijken Hoogkouter, 
Neervelden en de „Luizenberg‟ behoorden niet tot de gelukkigen. 
 

 

 

Letterhoutem werd nog 
een beetje later 
aangesloten (ook in 
1927). 
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10. Landskouter 
 

Landskouter kon niet altijd meestappen in de pelgrimstocht naar de nieuwe tijd omdat 
het de middelen niet had. 
Toen er in 1927 vanuit het provinciebestuur een brief kwam waarin werd meegedeeld 
dat een ondergrondse kabel vanaf Moortsele en het  bouwen van een cabine te 
Landskouter slechts 70.000 fr zou kosten, werd met 5 stemmen tegen 1 de zaak 
verdaagd. Immers de gemeenteschuld van Landskouter bedroeg op dat ogenblik al 
65.000 fr. 
Anderhalf jaar later werd er een voorstel van de provinciale overheid gedaan waarbij 
geen geldelijke tussenkomst van de gemeente nodig was. Deze werd uiteraard 
aanvaard. De gemeentesecretaris kreeg toen de opdracht om een dankbrief over te 
maken. 
 

Begin 1929 begon de 
CEFB (het vroegere 
CEF) aan de realisatie 
en de pastoor vroeg een 
gemeentelijke 
tussenkomst voor het 
plaatsen van elektriciteit 
in de kerk. Dat werd 
geweigerd omdat de 
schulden van de 
gemeente al te hoog 
waren opgelopen en er 
meer dringender werken 
moesten worden 
uitgevoerd zoals het herstellen van de gemeentewegen „welke bijna onbruikbaar 
geworden zijn‟. 
 
 
N.B. Van Beerlegem hebben wij spijtig genoeg geen gegevens gevonden omtrent de aansluiting 
aan het netwerk. 

 
 
Françoise Verhoosele 
 
Bronnen 
 
Kerckhaert Noël en De Vleeschauwer Dirk: Het nieuwe licht uit Langerbrugge 1900-
1940, Lannoo – Tielt, 1990 
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Volksvermaak te Balegem 
 

De Wijkkermissen   
 

Aan de hand van deze bijdrage tonen we aan dat kleine aankondigingen in tijdschriften 
of kranten al eens een niet onbelangrijke heemkundige bijdrage kunnen hebben voor de 
plaatselijke geschiedenis van een dorp. 
Zo vond ik twee krantenknipsels  uit 1946 terug die, naast de aankondiging van de 
plechtige communie, de St Rochusgilde, landbouwtellingen enz. verrassend veel 
vertellen hebben over de wijkkermissen. 

 

In tegenstelling met de dorpskermis werden wijkkermissen georganiseerd op initiatief 
van de plaatselijke herbergier. De oorsprong van deze vorm van ontspanning op het 
platteland is meestal niet meer terug te vinden. Van een aantal hebben wij de oorsprong 
kunnen achterhalen; van anderen hebben wij enkel een vermoeden. 
Zo denken wij dat kermis Gootje zijn oorsprong kent na de bestrating van de weg 
Scheldewindeke, Balegem, Elene. De openbare aanbesteding van deze werken had 
plaats in mei 18581. Het nieuwe Gootje was het nieuw wegdeel vanaf de Kattenberg tot 
de aansluiting met De Molenstraat.  
Kermis Berlejan kent zijn oorsprong na de aanleg van de spoorlijn Gent-Zottegem- 
Geraardsbergen in 1867 en de oprichting in 1885 door het gemeentebestuur van een 
tolhuisje ter hoogte van het station Balegem-Zuid2.  
Alois Van Der Spiegel was de eerste en de enige die hier voor de gemeente Balegem 
tol hief en was ook de promotor van de kermis3. 
 
Een vaste attractie op de wijkkermissen waren de hondenkoersen. Na de 2e 
wereldoorlog werd het schieten naar de staande wip opnieuw populair Er werden toen 
nieuwe gaaipersen opgericht. De krant van 19 mei 1946 “begroet deze edele sport met 
veel vreugde”. De maand mei lijkt me de maand van de wijkkermissen te zijn. Geen 
zondag in mei of er was ergens wel een wijk die zijn kermis organiseerde. 
 

Kermis Gootje: 2e zondag van mei4  
 

Niet zelden regende het die dag en de kermis van 1946 zag er niet anders uit: de “goten 
stroomden”. Twee dagen lang stonden hier de hemelsluizen open en het was 
daarbovenop nog ijzig koud. De ijsheiligen hadden hun best gedaan en zorgden ervoor 
dat de kinderen met blauw verstijfde vingers aan hun ijsje likten terwijl zij “druipend nat” 
rond de “bijze”(schommel) stapten.  
 
Ter gelegenheid van de kermis had men op de weide van de heer Baele-De Clercq een 
nieuwe staande wip opgericht die er sinds de oorlog verdwenen was. 
Omwille van het slechte weer ging de schieting niet door. 

                                                           
1
 Lucien De Smet: Bijdrage tot de geschiedenis van Balegem, 1977 

2
 M .Broeckhove:   Over de oorsprong van de kermis Berlejan Oostvlaamse Zanten, 36ejg. Nr 5, 1961. 

3
 In een volgend nummer  van ons tijdschrift een bijdrage over het ontstaan van de kermis Berlejan. 

4
 Krantenknipsel 19 mei 1946, Documentatiecentrum Heemkring Land van Rode. 
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De hondenkoers had wel plaats, trouwens geen koers geen kermis. Elf druipnatte 
honden deden aan de wedstrijd mee.   
 

 
Kermis Jonas (Heide): 3e zondag van de maand mei5  
 

De attractie was een hondenkoers waar 700 fr aan prijzen te verdelen waren. Men kon 
inschrijven bij Van Laethem-Mol. 
Ter gelegenheid van de kermis werd voor de liefhebbers de “rolbaan” opengesteld6. 
 

Kermis Balegem-Zuid: laatste zondag van de maand mei   
 
Ook hier waren de hondenkoersen opnieuw van de partij. De koers had plaats om 17u. 
De inleg geld bedroeg 10 fr. Men kon inschrijven bij Fl. Van Crombrugge. 
Er waren 600 fr prijzen en een uurwerk te verdienen7. 
 

Kermis Vrijhem: 1e zondag van juni 
 

Opnieuw een hondenkoers. Deze keer waren er 400 fr. prijzen te winnen.  
Inschrijven in de Ronselaar bij we. J. De Bruycker. De prijzen werden uitgereikt bij Oscar 
De Paepe. Voor de wedstrijd van de kleine honden kon men inschrijven bij Achiel Van 
Herreweghe8. 
De herbergier Jos De Bruycker was een populair type. Een klant had het eens gewaagd 
hem de verwijtnaam “os” naar het hoofd te slingeren, vermits de waard geen kinderen 
had. Een ware herbergier moet natuurlijk heel wat kunnen slikken, zo bier als 
ondankbare praat, met of tegen zijn zin. De Bruycker beschouwde de naam niet als een 
schimp, maar als een attractie en de week nadien droeg zijn herberg de naam: “In de 
Ossenzaal”. 
Het hele jaar door zorgde deze herbergier voor pret en plezier. Om de maand prijkten 
op de toog van de herbergen kaarten met het bericht: bij De Bruycker, Hanekapping, 
Puitenrijdinge (puit=kikker), Valiezenkoers, Ringsteking, mastklemmig, 
meiboomplanting9. 

 

Kermis Berlejan: Paasmaandag 
 

Deze zeer populaire kermis werd gehouden op paasmaandag aan het station van 
Balegem Zuid. De oorsprong van de kermis is de oprichting van een gemeentelijk 
tolhuis.  
Alois Van Der Spiegel was de eerste en de enige die hier voor de gemeente Balegem 
tol hief en was ook de promotor van de kermis. 
Zoals verwacht ook  hondenkoersen  waarop de hazewinden uitgesloten werden. 
                                                           
5
 Krantenknipsel 19 mei 1946, Documentatiecentrum Heemkring Land van Rode. 

6
 Krantenknipsel 19 mei 1946, Documentatiecentrum Heemkring Land van Rode. 

7
 Krantenknipsel 26 mei 1946, Documentatiecentrum Heemkring Land van Rode. 

8
 Krantenknipsel 26 mei 1946, Documentatiecentrum Heemkring Land van Rode. 

9
 Lucien De Smet, Bijdrage tot de geschiedenis van Balegem, 1977. 
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Er werd gelopen in reeksen van 5 à 6 honden waarvan de winnaars opnieuw in finale 
uitkwamen. Eén van de herbergen waar ook kon worden ingeschreven was de Congo 
Star. 
Tot ieders tevredenheid werd de aankomstlijn elk jaar in de andere richting geplaatst. 
De startplaats was steeds  op dezelfde plaats nl. aan het station, ter hoogte van de 
plaats waar het ”berlekot” stond of gestaan had. 
Iedereen kwam hier aan zijn trekken: een Vlaamse kermis met loterij, een frietkraam en 
droge vis. Er waren de vermakelijkheden als zaklopen, ringsteken, de paardenmolen, 
danstent en de traditionele “velokoers”. 
In 1926 werd de kermis opgeluisterd door de muziekmaatschappij “Kunst en vermaak” 
uit Oombergen. In 1948 werd met kanonschoten de kermis aangekondigd en eindigde 
ze op Paasmaandag met een prachtig vuurwerk.  
 

Samengevat 
 

Plaats van de kermis datum                      vermakelijkheden 

Gootje 2e zondag mei hondenkoers - schommel - 
“gaai sprange” -  ijsventer 

Heide “Jonas” 3e zondag mei           hondenkoers - rolbaan 

Balegem Zuid laatste zondag mei hondenkoers 

Vrijhem eerste zondag juni hondenkoers 

Balegem Zuid (Berlejan) Paasmaandag hondenkoers - 

volksspelen”velokoers” -  
danstent - fanfare -  
vuurwerk 

Bierman   

Berg   

  
(Wie helpt ons deze lijst verder aan vullen?  schrijf naar L. De Smet Sportlaan 83 9880 Aalter) 

 

“Gaaispranges” te Balegem 
 

De ons oudst bekende schuttersgilde te Balegem is deze van St.Sebastiaan. Op 
13.2.1779 meldden de schepenen van Balegem aan de gedeputeerden van het Land 
Van Aalst dat de pastoor en de kerkmeesters sinds memoriaal tijd eigenaar waren van 
een stuk grond waarop de “gaeiperse” stond van de gilde van St. Sebastiaen. 
Op  14 mei 1786 had op de wijk St. Maartensdries een schieting plaats waaraan heel 
wat waardevolle prijzen verbonden waren. 
De prijs op de hoofdvogel was een gouden zakhorloge ter waarde van 100 gulden. Op 
elk van de 2 zijvogels stonden  als prijs 3 zilveren lepels en vorken ter waarde van 48 
gulden, op de kallen een gezamenlijke prijs ter waarde van 30 gulden aan zilverwerk 
zilverwerk. Op de overige vogels een gezamenlijke prijs ter waarde van 18 gulden10 
 
In 1860  stond een staande wip op de wijk Walzegem voor het hof van Van Themse11. 

                                                           
10

 De Potter en Broeckaert, Geschiedens van de Oost-Vlaamse gemeenten, Balegem. 
11

 Krantenknipsel 26 mei 1946, Documentatiecentrum Heemkring Land van Rode. 
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In 1886 werd geschoten naar een liggende wip. Vóór Wereldoorlog II stond er een 
staande wip op de weide van Richard Stevens op de wijk Rooigemdies en op de wijk 
het Gootje.  
 
Na Wereldoorlog II kennen wij de gilde van edele handboog die elk jaar twee 
prijskampen organiseerde. 
Nieuwe wippen werden opgesteld in 1946 op de weide van de heer Baele op het Gootje 
en een op Lindens broek bij Pieter Van Herpe.  
Vital Minnaert, opzichter op de Vosbroeken, schonk hiervoor een “keers rechte eik”.  
 

 
“Wijveklopping” 
 

Net als de hondenkoersen traditioneel waren 
op de wijkkermissen werd het volksspel 
wijvenklopping, een traditioneel Balgems 
volksgebruik, vaak op de wijkkermis gespeeld. 
Volgens Lic. Renaat Van der Linden was dit 
spel ruim 100 jaar oud en stierf het uit 
omstreeks 1930. 
Op de bewuste zondag bevonden zich in de 
straat van de inrichter drie, vier, of soms meer 
poppen of “wijven”.  De primitieve rieten 
poppen met een goedkope kledij opgesmukt, 
hadden omklapbare koppen. De hoofden 
waren met een schroef aan de hals bevestigd 
en daar bestond mogelijkheid om de schroef 
stevig of lichtjes vast te draaien. De 
deelnemers aan de “wijvenklopping” lieten 
zich inschrijven. Ze kregen een nummer en 
reden per fiets doorheen de straat waarlangs 
de poppen opgesteld waren. De kunst 
bestond erin zoveel mogelijk stuks raak te 
treffen, dwz de kop achterover te slaan, zodat 
de vrouw er zonder hoofd bij stond. De 
deelnemer kreeg evenveel ballen als er poppen waren. De stoffen ballen waren al eens 
met zand opgevuld. Tijdens de rit mocht de deelnemer met de voet de grond niet raken. 
Hij diende keurig in het zadel te blijven zitten. De proef werd in de loop van de wedstrijd 
moeilijker gemaakt door de poppen verderaf te plaatsen, de hoofden vaster aan te 
schroeven. Uiteindelijk had de finale plaats tussen de twee laatste over blijvende 
personen.  De koppen waarnaar gegooid werd waren als eens herkenbare figuren uit 
het dorp, wat de pret voor de omstaande toeschouwers verhoogde12.  
 

Lucien De Smet  
 

                                                           
12

 R.Van Der Linden, Oost-Vlaamse Zanten, 1968, nr 5. 
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Echo’s uit het Land van Rode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Het Laatste Nieuws van vrijdag, 10 mei 2002 
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Voorwoord 
 
 
Beste heemvrienden, 

 

 

 

Na deze zomer hervatten wij onze activiteiten zoals u verder in het tijdschrift wel zal merken.  

 

Het overlijden van Jozef De Cocker op 14 juli ll. heeft ons verrast, zoals wellicht zovele 

heemkundigen en andere inwoners van Melsen. 

 

De reis naar Saint-Omer, begin juli, is zonder problemen verlopen en de deelnemers zullen 

steeds met genoegen denken aan de trip. Wij danken Oosterzele in Europa, die het mogelijk 

maakte deze trip te maken. Over de reis leest u meer op blz 12. 

 

De tentoonstelling „Balegem in oude postkaarten‟, naar aanleiding van de 25
ste

 verjaardag van 

de fusie met Oosterzele, is een geweldig succes gebleken. De mensen uit Balegem waren 

enthousiast over hoe hun dorp vroeger was. 

 

De volgende activiteiten liggen in het verschiet: 

- eerst en vooral kunt u een cursus familiekunde volgen in Melle. Hierover meer op 

blz.33. 

- op zondag, 20 oktober staan wij zoals vorig jaar op de Oost-Vlaamse Instuifdag in 

Kalken. Zie blz. 32. 

- op 31 oktober is er een vertelbeurt rond heksen en tovenarij, gebracht door Oswald 

Maes. 

- op 6 november is er het tweede luik van de vertelbeurten rond heksen en tovenarij, 

ditmaal gebracht door Prof. J. Monballyu. 

 

 

Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het lezen van het tijdschrift en niet te veel zult 

griezelen bij de vertelbeurten over heksen en tovenarijen. 

 

 

Françoise Verhoosele 

Secretaris 
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Afscheidsrede  Jozef De Cocker 
 

 

Melsen 20 juli 2002 

 

Zo zeker als we weten dat we allemaal eens zullen moeten sterven, zo onzeker maakt ons het 

afscheid van een broer, vader, grootvader, vriend en heemkundige. 

 

Geachte familie,  

 

In 1988 schreef Jozef in zijn boek die hij mij aanbood "dank om de goede relaties". 

Het is met zeer veel respect en om mijn waardering voor de man waarvan wij nu afscheid  

moeten nemen, dat ik aanvaard  heb,  Jozef  nog even in herinnering te brengen. 

 

Als eerstgeborene uit het hardwerkend en kroostrijk gezin van Cyriel en Maria bleek Jozef 

niet te zijn voorbestemd om te werken in de steenbakkerij van zijn ouders. Gestimuleerd door 

vader en moeder, door broers en zusters liet Jozef zich uiteindelijk inschrijven aan de O.L.V 

College te Oudenaarde. waar hij het klassieke oude humaniora Latijn-Grieks volgde. 

Na het beëindigen van zijn studiën werd hij, omwille van zijn bekwaamheid, door de gewezen 

minister Edmond Ronse opgemerkt en als bediende bij het ACW aangenomen.  

Ondertussen werkte hij aan de Sociale Hogeschool te Heverlee aan een proefschrift over de 

werking van de Krediet en Bouwmaatschappijen in het arrondissement Gent-Eeklo. Hiermede 

behaalde hij in 1941 het diploma van sociaal assistent.  

In februari 1939 werd Jozef secretaris van de plaatselijk CM en pensioenkas. 

 

Na zijn huwelijk in 1943 met Philomena Rogiest ging Jozef te Gent wonen  Omwille van de 

oorlog kwam Jozef in het bedrijfsleven terecht. In de UCB, afdeling bouw, kreeg hij de 

leiding over de dienst personeel. In 1945 kwam hij naar het vertrouwde ACW-huis terug, 

waar hij tot 1981 werkzaam was bij de volksverzekering. 

 

Jozef was, zoals wij deze mensen op dit ogenblik in de beweging noemen, een middenvelder, 

een sociaal bewogen man, begaan om de mens die met hard werken door het leven moet. 

In de periode dat hij te Gent verbleef, had hij de leiding over het jongenspatronaat van St.Jan - 

Baptist en was hij ook nog bestuurslid van de plaatselijke KWB-afdeling 

Na de oorlog maakte hij kennis met de beroepsvereniging voor werkgevers  In opdracht van 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vertaalde hij de Franstalige handleiding in het 

Nederlands. Het werd het eerste in het Nederlands verschenen werk, meer dan 400 blz. 

handelende over de sociale zekerheid. 

 

In 1952 kwam Jozef naar zijn geboortedorp terug en startte er het plaatselijk DVV-agentschap 

op. Niet toevallig werd de sociaal geëngageerde man in 1956 secretaris en ontvanger van het 

OCMW Van uit deze functie kon hij voortaan met nog meer efficiëntie zich ten dienste stellen 

van de zwaksten onder inwoners van Melsen  

In 1970 nam hij politieke verantwoordelijkheid en zetelde namens de CVP in de 

gemeenteraad. 

 

Zijn passie was uit het verleden te leren van alles wat hem omringde van alles waarvoor hij 

zich inzette. 

Zo ging hij opzoek naar de historiek van het kantoorgebouw ACW aan de Korenlei, het 

gebouw  waar hij zolang had gewerkt. De instellingen over de armenzorg te Melsen, de 
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woning aan de Gaversesteenweg waar hij geboren werd, waar hij met vrouw en kinderen heeft 

gewoond, de familie, zijn dorp, zijn streek. 

In 1968 werd hij een van de eerste medewerkers van het pas opgerichte heemkundig 

genootschap Land van Rode.  Hij hoopte hier mensen te ontmoeten en enige kennis te 

verzamelen dat hem dienstig kon zijn bij de opmaak van zijn monografie over Melsen. 

Het was net anders om. Wij leerden van Jozef en hij bracht ons de waarde volle ontbrekende 

schakels aan. Ik citeer zijn bijdrage over de Heren en Vrouwen van het Land van Rode 1320 - 

1462. 

Ik zal mij Jozef blijven herinneren van de vele vergaderingen te Gentbrugge in stofferige 

lokalen en de slechte stoelen. Onze boeiende momenten daarna met het glaasje rode wijn 

waarbij we nog uren hebben “gezand” in de families van Rode. De momenten die wij samen 

hebben doorgebracht in het archief en uren aan uw schrijftafel aan de Gaversesteenweg. 

 

Wij leerden Jozef De Cocker kennen als liefhebber historicus, heemkundige die 

hoogwaardige kwalitieve producten afleverde waarvan de universiteit denkt dat zij het 

monopolie bezit. 

 

Samen met Notredaeme, Achiel De Vos, Noel Kerkckaert, Luc Stockman  en nog andere was 

Jozef De Cocker één van de boegbeelden onder de vorsers van de lokale geschiedenis. 

 

Zijn grootste verdienste was ongetwijfeld de monografie over Melsen dat in 1988 door wijlen 

Achiel De Vos werd voorgesteld. Meer dan 500 blz. boordevol archiefmateriaal over zijn 

geboortedorp Melsen, een lokale monografie “nieuwe stijl” zoals de grootmeester Achiel De 

Vos hem had voorgedaan. 

 

Toen je je 85e verjaardag  vierde en met de goede zorgen van uw kinderen, hadden wij 

gehoopt u toch nog enkele jaren bij ons te kunnen houden  De Heer nam het rijk gevulde 

leven van deze unieke man tot zich terug. Op zondag 14 juli 2002 hebben wij onverwacht 

afscheid moeten nemen van een broer, vader, grootvader, vriend en trouw lid van ons 

genootschap. 

 

Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven 

Ende in de weerelt liden pijn 

Verwarer mijn stede  di beneven 

Ic moet moch zinghen een liedekijn 

Nochtan moet emmer ghestorven sijn 1 
 

 

Lucien De Smet 

Voorzitter Heemkundig Genootschap Land van Rode vzw. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Uit Egidius, waer bestu bleven?. 
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Jozef De Cocker 

 

Geboren te Melsen op 07.10.1916 

Gehuwd in 1943 met Philomena 

Rogiest. 

Overleden te Gent  op 14 juli 2002 

 

O.L.V. College Oudenaarde Oude 

humaniora Latijn - Grieks 

Maatschappelijk assistent  

11/07/1941 

 

Secretaris van de CM en 

pensioenkas Melsele 1939-1946 

Bestuurslid KWB St. Jan Baptist 

1943-1945 

Verantwoordelijke Jongeren 

Patronaat  St. Jan Baptist  1943-

1945 

Secretaris van de CVP afdeling 

Brugsepoort 1946 

Secretaris en ontvanger COO (OCMW)  Melsen  1956 -1970  

Gemeenteraadslid Melsen - 1970-1978 

Bestuurslid van het Heemkundig genootschap Land Van Rode 1968-1996   

 

 

Handleiding voor de sociale zekerheid uitgegeven bij Editions Ramgal à Thuille 

Monografie Melsen 1988 

De Heren en Vrouwen van het Land van Rode 1320-1462. 

De Heerlijkheid Melsen  1969 

De instellingen voor de armenzorg te Melsen 1971 

Staten van Goed Melsen. 

Vlaanderens groot Wandelboek Melsen Kapellekenswandelpad 1975 

 

Het kasteel Borgwal en zijn bewoners. 

Het denombrement van het Land van Rode 1550 

Stamboom van de fam. Rogiest-Van Hee 

                              fam. De Cocker-Leyman 

Historiek van het kantoorgebouw ACW aan de Korenlei te Gent 

De woning van de familie De Cocker  Gaversesteenweg 716 Melsen 
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DE GESCHIEDENIS VAN HET GENTBRUGSE "COMITE VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING". 
 

In de bibliotheek van ons Heemkundig Genootschap is het archief bewaard gebleven van het 

"Comité voor Ontwikkelingssamenwerking", een Gentbrugse organisatie die werd opgericht 

in 1971 en die vermoedelijk de fusie met de stad Gent op 1 januari 1977 niet heeft overleefd. 

Over dat Comité gaat dit artikel.  

 

 

1. Ontstaan. 
 

Het Gentbrugse Comité voor Ontwikkelingssamenwerking was het geesteskind van Regine 

De Rey-Rabaut, een CVP-politica die ondermeer schepen van ontwikkelingssamenwerking 

was in de laatste coalitie die Gentbrugge als zelfstandige gemeente bestuurde (1970-1976), de 

CVP-BSP-coalitie van de CVP-burgemeesters Verhaest (tot 1972) en Van Belle (Van 1972 

tot 1976). Om dit Comité te bevolken deed Regine De Rey in de eerste plaats een beroep op 

Gentbruggenaars "die bekend stonden voor hun bereidwilligheid en ondervinding inzake 

hulpacties, namelijk de jeugdverenigingen, de gezinsraad, de bejaardenraad, het Rode Kruis, 

de Civiele Bescherming, Dhren Rogiest, provincieraadslid en Depré G. vertegenwoordiger 

Florawijk." (Zie het Verslag van de 1ste Algemene Vergadering van 18 november 1971).  

 

Op de stichtingsvergadering van 18 oktober 1971 werd uit deze rangen een Dagelijks Bestuur 

gekozen:  

- de h. Michel Heyse van de Civiele Bescherming werd voorzitter; 

- de h. V. David, eveneens van de Civiele Bescherming, werd secretaris-verslaggever;  

- mevr. De Rey werd erevoorzitter.  

 

Op de Algemene vergadering van 18 november 1971 werden deze functies bekrachtigd door 

volgende aanwezigen:  

- mevr. De Rey, schepen;  

- mevr. G. Bracke, voorzitster van K.A.V. Gentbrugge-Centrum;  

- mevr. Lacrosse, vertegenwoordigster van K.A.V. Gentbrugge-Sint-Antonius;  

- mej. Lidwine De Paepe;  

- de h. G. Quackelbeen, voorzitter van de Gentbrugse Jeugdraad;  

- de h. Marcel Gelaude, secretaris van de Gentbrugse Studiekring;  

- de h. F. Lodens van de Bejaardenraad;  

- de h. Paul Rogiest, CVP-gemeenteraadslid;  

- de hh. Heyse, Bracke en David van de Civiele Bescherming.  

 

Op die Algemene Vergadering werden de doelstellingen van het Comité omschreven als 

"materiële en morele hulp ter bestrijding van de ellende in de derde wereld door: 

1 - Aktieve deelname aan georganiseerde hulpacties op nationaal en internationaal vlak. 

a) S.O.S. honger 11.11.11. 

b) Unicef-werking 

c) Werelddag der melaatsen 

2 - Steun aan plaatselijke initiatieven en ontwikkelingswerk door personen woonachtig of 

verband houdend met Gentbrugge, buiten alle ideologische of godsdienstige overtuiging. 

Iedereen is vrij een kandidatuur voor te dragen of werk van anderen ter kennis te brengen." 
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Op deze vergadering verklaarde de Gentbrugse gemeentesecretaris Van der Heyden dat het 

Comité, voor de werking van haar secretariaat, terecht kon op het gemeentehuis (papier, 

stencils, postzegels,…); hij was tevens bereid om 5.000,- (van de op de gemeentebegroting 

voor ontwikkelingshulp voorziene 50.000,-) uit te trekken voor de werking van het Comité.  

 

 

2. Werkingsjaar 1972. 

 

In het eerste werkingsjaar van het Comité (1972), vonden 6 Algemene Vergaderingen plaats, 

telkens in de Commissiezaal van het Gentbrugse gemeentehuis, dat toen nog in het 

Braemkasteel gevestigd was. Op deze vergaderingen werden geregeld buitenstaanders 

uitgenodigd om te komen spreken over een of ander onderwerp dat verband hield met 

ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast vergaderde het Dagelijks Bestuur telkens dit 

noodzakelijk was.  

 

In dat jaar werkte het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking ondermeer mee aan volgende 

acties:  

- de Werelddag der Melaatsen, waarbij de acties in Gentbrugge (toneelopvoering, omslagen 

aan de kerken, collectebussen, steunkaartenverkoop) zo'n 70.000,- opbrachten;  

- een "Bal van het jaar 1900" (ingericht door de Bejaardenraad), waarvan de opbrengst 

(20.000,-) integraal werd doorgestort naar Unicef.  

 

Op 19 november 1972 werden de leden van het Comité officieel ontvangen op het 

gemeentehuis en werd hen een receptie aangeboden. De leden van het Dagelijks Bestuur 

(voorzitter Heyse, ondervoorzitster De Paepe, secretaris Gelaude en penningmeester Georges 

Bracke) werden bevestigd in hun functie, waarna schepen De Rey het Comité als vast 

geïnstalleerd verklaarde.  

 

 

3. Werkingsjaar 1973. 

 

In 1973 ging het Comité op de ingeslagen weg verder: Dagelijks Bestuur en Algemene 

Vergadering kwamen geregeld bijeen, terwijl het Comité zelf deelnam aan tal van acties: een 

informatieavond, Werelddag der Melaatsen, Wereldsolidariteit, een jeugdwandeltocht ten 

voordele van de 11.11.11.-actie (met medewerking van de Gentbrugse Jeugdraad), een 

vignettenverkoop ten voordele van de 11.11.11.-actie, een Unicef-wenskaartenverkoop.  

 

In dit werkingsjaar startte het Comité ook met een driemaandelijks tijdschrift, "Info-

Telegrammen", later omgedoopt in "Info-Grammen". Bedoeling van dit tijdschrift was om 

zoveel mogelijk buitenstaanders te bereiken. Ondervoorzitster De Paepe stond in voor de 

redactie en de verzending.  

 

Tijdens dit werkingsjaar besteedde het Comité evenwel het meest aandacht en energie aan de 

organisatie van een "Week van de Ontwikkelingssamenwerking". In de week van 15 tot 21 

september 1973 vonden in het pas gebouwde "Administratief Centrum" (meteen ook het 

nieuwe gemeentehuis) in de Kasteelstraat (nu Braemkasteelstraat) volgende activiteiten 

plaats:  

- een tentoonstelling met een overzicht "van wat te Gentbrugge in het raam van de hulp aan 

de ontwikkelingslanden wordt verwezenlijkt" (zie het programmaboekje);  

- een tekenwedstrijd voor kinderen;  
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- allerlei voordrachten;  

- een tombola;  

- verkoop van Unicef-wenskaarten, vignetten en foto's, kunstartikelen en producten uit de 

Derde Wereld, postzegels.  

Deze "Week van de Ontwikkelingssamenwerking" werd besloten met een "Tiroler-dansfeest" 

in de toenmalige Gemeentelijke Feestzaal in de Kerkstraat.  

 

Zie affiche blz. 8 

 

De naweeën van deze actieweek leidden evenwel tot een crisis binnen het Comité: op de 

Algemene Vergadering van 18 oktober 1973 dienden voorzitter Heyse en secretaris Gelaude 

hun ontslag in. De secretaris motiveerde zijn ontslag vanuit "zijn persoonlijke inzet voor de 

"Week voor Ontwikkelingssamenwerking" - deze 'Week' is echter in zijn optiek tegengevallen, 

voornamelijk omdat er zoveel tegenkanting is gekomen" . De voorzitter van zijn kant gaf als 

reden voor zijn ontslag op: "een algemeen tekort aan medewerking, behalve vanwege de 

secretaris".  

 

Uit het verslag van deze Algemene Vergadering blijkt verder ook nog dat er een en ander te 

doen was "op gebied van de taal" van de tentoonstelling: het feit dat een deel van deze 

tentoonstelling tweetalig was voorgesteld had immers geleid tot een interpellatie in de 

Gemeenteraad van 10 oktober 1973.  

 

Hierop verlieten de voorzitter en de secretaris de vergadering. Ondervoorzitster De Paepe 

verving voorlopig de voorzitter.  

 

 

4. Werkingsjaar 1974.  

 

Doordat een aantal functies vacant waren verklaard, verkoos de Algemene Vergadering van 8 

januari 1974 meteen een nieuw Dagelijks bestuur:  

- voorzitter werd Urbain Vermeulen (deze professor is vandaag vooral bekend als Islam-

deskundige);  

- ondervoorzitter werd de h. G. Dekesel;  

- Georges Bracke bleef penningmeester;  

- Lidwine De Paepe nam het secretariaat over.  

 

In september 1974 richtte het Comité een "Werkgroep Informatie" op, die als doel had "een 

konkrete en objektieve informatie te geven aan de bevolking van de gemeente, via een 

informatieblad (Infogrammen) en een informatieavond ter gelegenheid van elke gevoerde 

aktie." (Zie het Jaarverslag Aktiviteiten - Dienstjaar 1974). Teneinde haar activiteiten binnen 

het Comité te kunnen toespitsen op deze Werkgroep, nam Lidwine De Paepe ontslag als 

secretaresse van het Comité; vanaf dan werd het secretariaat waargenomen door Jean-Paul De 

Rey, zoon van de schepen.  

 

Zie blz 10 
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Net zoals de vorige jaren verleende het Comité ook dit jaar haar medewerking aan een aantal 

acties: Werelddag der Melaatsen, "Eén tegen allen" (een actie van de Gentbrugse Jeugdraad), 

Wereldsolidariteit, een jeugdwandeltocht, een "Franse avond" (Met medewerking van de 

Bejaardenraad).  

 

Voor Unicef hoefde het Comité niet meer op te treden: Unicef-Brussel had in Gentbrugge 

immers een lokaal Unicef-comité opgericht, dat zich voortaan zou bezighouden met de 

Unicef-acties.  

 

Ten slotte was er nog de 11.11.11.-actie, die dat jaar een geheel ander karakter kreeg "als 

gevolg van de wijzigingen in de situatie van de Derde Wereld, veroorzaakt door de 

oliecrisis." (In 1973 brak immers de 1ste "Oliecrisis" uit). Terwijl de 11.11.11.-actie jarenlang 

was toegespitst op het inzamelen van geld, kreeg de actie in 1974 het karakter van een 

"referendum", waarin gepeild werd naar de standpunten van de bevolking inzake 

ontwikkelingssamenwerking.  

 

 

5. Werkingsjaar 1975. 

 

Het werkingsjaar 1975 - trouwens het laatste werkingsjaar waarvan een jaarverslag terug te 

vinden is in het archief - werd gekenmerkt door een reeks incidenten. 

 

Op de Algemene Vergadering van 11 juni 1975 nam men "nota van de nabeschouwingen over 

de Unicefactie (gepubliceerd in maandblad "Gentbrugse Studiekring" en V.C.B.) namens 

Unicef Gentbrugge. De Algemene Vergadering stelt daarbij vast dat zij rechtstreeks werd 

aangevallen en gewaardigt zich niet daarop te antwoorden." (N.v.d.r.: de "Gentbrugse 

Studiekring" en de "Vriendenkring Civiele Bescherming" (V.C.B.) waren de verenigingen 

van oud-secretaris Gelaude, respectievelijk oud-voorzitter Heyse; hadden zij hun ontslag uit 

het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking (eind 1973) nog niet verteerd?).  

 

Op de Algemene Vergadering van 10 september 1975 kwam volgend variapunt aan de orde: 

"N.a.v. een opmerking i.v.m. Unicef in een lokale politieke publicatie beslist de Algemene 

Vergadering een tekst ter verantwoording van zijn houding op te stellen en die in het verslag 

van de volgende A.V. op te nemen." Verdere informatie over dit incident is echter niet meer 

terug te vinden.  

 

Op diezelfde Algemene Vergadering stelde voorzitter Vermeulen voor "de aktie 11.11.11. dit 

jaar niet te laten doorgaan gezien de animositeit rond de aktie. De aktie zal onder een andere 

naam verschijnen en zal tevens uitgesteld worden tot 23 november om verwarring te 

vermijden." Ook hierover ontbreekt verdere informatie.  

 

Bovendien moest het Comité in het najaar van 1975 ook nog het ontslag aanvaarden van 

Lidwine De Paepe, toch één van haar sterkhouders. Tegelijkertijd werd ook het 

driemaandelijks tijdschrift "Info-Grammen" opgedoekt.  
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Toch slaagde het Comité er nog in om ook in 1975 de werking op peil te houden: deelname 

aan de Werelddag der Melaatsen, een voordrachtavond met wereldwinkel voor 

Wereldsolidariteit, "Een avond aan de Rijn" in samenwerking met de Bejaardenraad. De 

jaarwerking werd op 23 november 1975 besloten met een plaatselijke actie "De Derde 

Wereld" (het "vervangprogramma" van de gecontesteerde 11.11.11.-actie): de Gentbrugse 

Jeugdraad organiseerde in de Gemeentelijke Feestzaal een kwis- en ontspanningsavond, 

gepresenteerd door Walter Capiau en met muzikale omlijsting van orgelist Hubert Smet. Na 

afloop kon meer dan 50.000,- overgemaakt worden aan de eigen Gentbrugse 

ontwikkelingshelpers.  

 

 

6. Het einde.  

 

Kwam het nu door de vele incidenten tijdens het werkingsjaar 1975 of speelden er andere, 

niet vermelde factoren mee? Feit is dat er vanaf 1976 bijna geen sporen meer terug te vinden 

zijn van het Gentbrugse Comité voor Ontwikkelingssamenwerking. Er zijn nog 2 stukken 

overgeleverd:  

- een uitnodiging van secretaris Jean-Paul De Rey voor een Algemene Vergadering op 12 

mei 1976;  

- een bedankingsbrief dd. 8 februari 1977 van secretaris Jean-Paul De Rey namens het 

Dagelijks Bestuur aan de verenigingen en hun verantwoordelijken die hadden 

deelgenomen aan de Werelddag der Melaatsen 1977.  

 

Daarna zwijgt het archief. Had het Comité de fusie met de stad Gent op 1 januari 1977 niet 

overleefd?  

 

 

                                                         

                                                                                                    Nico De Smet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien op internet: een nieuwe portaalsite heemkunde.startinbelgie.com 
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Daguitstap Sint-Omaars (Saint-Omer) 
 

Dit jaar hebben we onze uitstap langer en verder in km‟s gepland dan andere jaren, maar het 

blijft in het teken van “onze geschiedenis”, want tussen bovengenoemde stad en het Land van 

Rode bestonden historische banden en dit willen we op termijn volledig uitschrijven. 

Samen met de leden van Oosterzele in Europa (die met dit bezoek op zijn minst een culturele 

uitwisseling willen bewerkstelligen), de Erfgoedcel en onze Heemkundige Kring zijn we op 6 

juli met de bus via Kortrijk en Ieper Noord-Frankrijk binnengereden en bereikten we Sint-

Omaars om 9h20. Ondertussen gaf de heer Cottenie als voorzitter van de leden van Oosterzele 

in Europa een voorwoord en de heer Lucien De Smet, als voorzitter van onze kring, besprak 

de historische dagindeling in woord, in geschrift (opmaak van een mooi geïllustreerde 

brochure over Sint-Omaars) en in daad (welke beter gedocumenteerde en vol overgave 

bespraakte gids kunnen we ons voorstellen?). Langs deze weg wil de Heemkundige Kring het 

gemeentebestuur en de leden van Oosterzele in Europa bedanken voor de verleende 

medewerking.  

 

Historisch overzicht van Sint-Omaars. 
 

Aan de samenloop van de Aa en Nieuwe Gracht, op de grens van Vlaams Artesië en 

Vlaanderen werd de stad gesticht. 

De plaats wordt voor het  eerst vermeld in 648.  

De Germaanse monnik Audomar (aude = rijkdom + maeri = vermaard) kwam uit de abdij van 

Luxeuil naar hier om de streek te kerstenen. Omstreeks 642 werd hij bisschop van Terwaan    

( Terenburg). Hij liet gezellen uit Luxeuil komen: Momelin, Bertin en Ebertram. Samen 

stichtten ze een kloostertje te Sint-Mommelins. Toen Momelin in 659 bisschop van Doornik 

en Noyon werd, volgde Bertin hem op als overste en het klooster verhuisde in 648, naar een 

eilandje in de Aa, dat Sithiu heette en dat aan Audomar geschonken was door de bekeerde 

heer Adroald. 

De abdij werd later naar Bertin, omwille van zijn deugden, genoemd. Hij overleed in 698. 

Op de hoogte liet Audomar een kapel bijbouwen ter ere van O.L.V., schonk ze aan het 

klooster en wilde erbij begraven worden, wat gebeurde in 669. Om dit kerkje en zijn graf en 

naar de abdij toe ontstond in 662 een stad, de hoge stad genaamd omwille van de hoogte 

waarop het gebouwd werd, die weldra bloeide. Ze werd genoemd naar Audomar, maar in de 

10
e
 eeuw kreeg ze de naam Sint-Omaars (vandaar dat er in de Franse tekst zowel “Saint 

Omer” als “Audomarois” wordt gebruikt). 

Het is in de Sint-Bertijnsabdij dat het geslacht der Merovingers uitstierf, vermits koning 

Childeric III er monnik werd in 752, nadat Pepijn de Korte hem de kroon had ontnomen. 

Onder druk van de invasies der Noormannen werden stad en abdij vanaf 878 met wallen 

versterkt. Samen met het graafschap Artesië, kwam ze in 932 onder de graven van 

Vlaanderen.  

Economisch steunde de stad op een bloeiende lakennijverheid. Ca.1241 verenigden haar 

kooplieden zich tot een handelsorganisatie met het oog op de handel enerzijds in wol met 

Engeland en anderzijds in wijn met Frankrijk. 

Nadat Keizer Karel Terenburg in 1553 verwoest had, kwam de bisschop zich te Sint Omaars 

vestigen (1559-1790). Door het Concordaat van 1801 werd het bisdom opgegeven en bij 

Atrecht gevoegd. 

Op 11 april 1677 overwon Filips, hertog van Orleans en broer van koning XIV, in de 

Penevlakte, de Nederlanders en Spanjaarden, aangevoerd door Willem III van Oranje/Nassau, 

met als gevolg dat het jaar nadien de Vlaamse kanselarij Cassel, waaronder dus Sint Omaars, 
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door het verdrag van Nijmegen (1678) definitief bij Frankrijk werd ingelijfd. De inwoners van 

de stad onthaalden Lodewijk XIV zeer koel; de markies diende kanonnen op te stellen voor 

het stadhuis om de gemoederen te bedaren. 

Na de aanhechting bij Frankrijk in 1678 werd de stad door Vauban omgord door stevige 

vestigingswerken. 

De stad verfranste in de 18
e
 en 19

e
 eeuw maar bleef toch tot aan de Franse omwenteling een 

Nederlands cultuurcentrum. 

 

De vestingwerken en het arboretum. 
 

Om onze benen te strekken en een fris luchtje te scheppen verkenden we eerst het stadspark. 

Twintig ha. groot, prachtige exemplaren van bomen, verzorgde bloemperken, een Franse en 

Engelse tuin, een vijver, een kiosk,… Het park ligt in een kom, gebied van de voormalige 

grachten, die destijds als een goed verdedigingsmiddel diende tegen vreemde indringers en 

bovendien nog omringd waren door een stadswal, gebouwd door Vauban na de aanhechting 

bij Frankrijk (1678), waarvan nu nog 100 m. rest. Imposant is het zicht vanuit de diepte in het 

park: eerst de 100 m. walmuur, dan de stadspoort en vervolgens de torens van de Kathedraal, 

de Jezuïetenkerk,… Jammer genoeg zijn ze er in geslaagd om tegen die stadsmuur een 

openluchtzwembad te bouwen…  

 

 
 

Zicht op de kathedraal vanuit het park 
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O.L.-Vrouw-kathedraal. 
 

Vervolgens namen we de O.L.-Vrouw kathedraal voor onze rekening, waarvoor we een uur 

de tijd namen. Nadat we langsheen de markt, het stadhuis, (dat gebouwd werd tussen 1834 en 

1841 met witte zandsteen afkomstig van de voormalige St.Bertijnkerk; het unieke eraan is dat 

er zich binnenin een theater bevindt in Italiaanse stijl, wat ze momenteel aan het restaureren 

zijn) en een paar zeer fraaie herenhuizen gewandeld hadden, belandden we aan de kathedraal. 

Onmiddellijk valt de grootte van de kathedraal op, maar eveneens de desolate, vervallen staat 

waarin ze bevindt. Achteraf hebben we van de Schepen van Cultuur gehoord dat ze wel 

degelijk begaan zijn met hun patrimonium, maar dat ze financieel zeer beperkt zitten, omdat 

de inkomsten van de stad beperkt zijn (16000 inwoners). 

Ze wordt na die van Rheims als het mooiste kerkelijk bouwwerk uit het Franse Noorden 

beschouwd. De bouw ervan werd in de 13
de

 E. begonnen en in 1499 beëindigd. De westelijke 

toren is 50 m. hoog, telt vier wachttorentjes en draagt 5 klokken, waarvan één van zes ton. Zij 

heeft vier portalen, waarvan het zuidelijk portaal, versierd met het Laatste Oordeel, 13-eeuws 

is en het mooist oogt. Opvallend zijn de onthoofde beeldjes die ons doen terugdenken aan één 

van de gevolgen van de Franse Revolutie. De kerk is 98 m. lang, 51 m. breed en 22 m. hoog. 

Er is heel wat te bezichtigen in de kathedraal. Wat mij vooral bijgebleven is, zijn de volgende 

bijzonderheden:  

- het imposant orgel, gebouwd door Desfontaines uit Douai; 

- het astrologisch uurwerk uit 1558, dat de uren, de dagen, de maanden, de 

sterrentekens, de op -en ondergang van de zon en de maan weergeeft;   

- de talrijke kinderschoentjes en dankbetuigingen op het graf van Sint Erkembode,    

die de 4
de

 abt van Sint-Bertijn en de 5
de

 bisschop van Terwaan was en in 742    

overleed en die nog 

steeds aanroepen wordt 

voor kinderen met 

groeiproblemen 

- het graf van Sint-Omaar 

(13
de

 eeuw), en dat van 

Eustache de Croij, de 

proost van     Sint-

Omaars en bisschop van 

Atrecht (1524); 

- de Kruisafneming van 

P.P. Rubens, die tot mijn 

grote verbazing in een 

onopvallende donkere 

hoek van de kerk hangt; 

het enigste wat er op 

wijst dat het een kostbaar 

kunstvoorwerp is, is het 

feit dat het schilderij van 

het publiek afgescheiden 

wordt door een somber 

kettinghekje.   

 

 
Binnenzicht van de kathedraal 
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De bibliotheek. 

 
Om 11h hadden we een afspraak in de bibliotheek en de assistente archivaris wachtte ons op 

om er een volledig overzicht van te geven tijdens haar rondleiding. 

Onze verwachtingen waren hoog gespannen, want onze voorzitter had ons al een tip van de 

sluier gegeven wat de drie akten in het “Cartulaire de Saint Bertin” betreft die verwijzen naar 

Rode, namelijk: 

1251  Nicolas de Rode 

1364  Harpenus de Rode 

1421  Jean de Rode 

Vervolgens was hij aan de weet gekomen dat Gerbodo en Arnulfus van Oosterzele voogden 

van de Sint Bertijnabdij waren. In 1063 vaardigde abt Bavo van bovengenoemde abdij een 

oorkonde uit, waarin hij met Arnulfus een overeenkomst afsloot, die bepaalde dat Arnulfus 

1/3 vruchtgebruik van het domein Oosterzele verkreeg. Bijzonder aan die overdracht is het 

feit dat, dat derde vruchtgebruik het deel was dat zijn jongste broer Gerbodo voordien aan de 

abdij had geschonken, waardoor Gerbodo het definitief kwijt was en zijn broer ondertussen 

2/3 vruchtgebruik van het domein Oosterzele bezat. 

Bijgevolg wilden we verder proeven van nog andere mogelijke vermeldingen van de Heren 

van Rode in het aldaar gelegen repertorium, zodat we zeker weten dat het de moeite loont om 

achteraf hier enkele dagen door te brengen om verdere opzoekingen te doen. 

Ook al zijn we gemeentebewoners, ons chauvinisme is er niet kleiner om. 

 

De huidige bibliotheek bestaat uit een verbouwing van het voormalig Jezuïetenklooster, 

waarbij de oude en nieuwe architectuur in elkaar vloeien, en waarbij het antieke toch 

gerespecteerd wordt (bvb. het dakgebinte). 

De assistente sprak vol enthousiasme en was enorm bereidwillig. Als dank deed onze 

voorzitter haar ons tijdschrift nr 100, handelend over de heren van Rode, cadeau waarop ze 

aan ieder van ons een informatiebrochure (die diende als een voorlopige heruitgave van een 

reeds lang uitverkocht boekje m.b.t. de historiek van de bibliotheek) uitdeelde. 
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Opdat het hoofddoel van ons bezoek een kennismaking was met deze zeer waardevolle 

bibliotheek vond ik het nuttig de ons ter beschikking gestelde brochure, opgesteld door de 

hoofdconservator, Martine Le Maner, zo goed als mogelijk voor u te vertalen en om enkele 

illustraties uit de brochure over te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Twee afbeeldingen uit de brochure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisch overzicht van de stadsbibliotheek. 
 

Algemeen. 

In een tijd van opstand en hevige beroering waren in 1792 al de geconfisqueerde boeken en 

manuscripten van Sint-Omaar in totale wanorde opeengestapeld in een zaal van de Sint 

Bertijnabdij. Vanaf 1799 werd deze massa gesorteerd en geklasseerd door een Benedictijner 

monnik, Charles Aubin, die ondertussen bibliothecaris was geworden. Vervolgens werden de 

werken in de oorspronkelijke lambrisering, afkomstig van de grote Sint-Bertijnbibliotheek, 

opgesteld in de ruime zaal op de eerste verdieping van het oud Frans Jezuïetencollege. Voor 

het publiek werd ze voor het eerst opengesteld in 1805. Later werd ze in 1898 in een nieuw 

gebouw, maar aangaande hetzelfde complex, ondergebracht. 

 

 

De manuscripten. 

Het merendeel van de middeleeuwse manuscripten, die zich hier bevinden, is afkomstig van 

de Benedictijner abdij van Sint-Bertijn (gebouwd in 649), die gedurende nagenoeg de 
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volledige middeleeuwse periode een actief scriptorium (= een vertrek in een klooster waar 

handschriften vervaardigd en overgeschreven werden) onderbracht. 

 

De abdij van Sint-Bertijn, die gronden bezat in Artesië, Vlaanderen, Kent, Vermandië, het 

Rijnland, stond altijd open voor intellectuele uitwisselingen met een groot deel van West-

Europa. 

 

De oudste manuscripten dateren van in de Karolingische periode tijdens dewelke Sint-Bertijn 

reeds een zeer belangrijk centrum was van kopiisten. Ook al behoren de mooiste exemplaren 

van de 9
de

 en 10
de

 E. zich vandaag in Bologne, Berlijn of New York, toch bezit Sint Omaars 

enkele werken die een goed beeld geven van de “ franco-insulaire “ stijl met zijn grote sobere 

lettertekens zonder menselijke figuren.  

 

Toen de vrede in het jaar 1000 teruggekeerd was (na een rumoerige periode toe te schrijven 

aan de invallen van de Noormannen), dreef het scriptorium van Sint Omaars zijn activiteit op. 

De bibliotheek telde toen 350 boekdelen (wat ons bekend is dankzij een alfabetische 

catalogus), waardoor ze beschouwd werd als houdster van één van de belangrijkste 

kloosterverzamelingen uit West-Europa. De hernieuwing, de heropleving van het scriptorium 

is vooral het werk van Odbert, pater van 986 tot 1007 en tegelijkertijd geleerde en artiest. 

Men schrijft verschillende meesterwerken in de miniatuurkunst aan hem toe. Enkele ervan 

zijn nog steeds bewaard te Sint Omaars (manuscript 456 en 342 bis). 

 

In de 12
de

 eeuw (1140-1142) werd de streek van Sint-Omaars opgemerkt door de stichting van 

de abdij van de Cisterciënzers te Clairmarais. De bibliotheek bezit 130 boekdelen, afkomstig 

van de laatstgenoemde abdij, die de belangrijkste bronnen uitmaken die nog overblijven van 

de cisterciënzers bibliotheken in Noord-Frankrijk.  

Zoals de eerste handschriften, uitgegeven door het scriptorium van Clairmarais, getuigden 

van een respect voor de vooropgestelde principes van Sint-Bernard (de boeken zijn eenvoudig 

versierd, de eenkleurige aanvangletters van een manuscript bestaan uit zachte kleuren,… ), zo 

stelt men op het einde van de 12
de

 eeuw een grote weelderigheid vast die te zien was in het 

verschijnen van veelkleurige letters, vlechtwerk, loofwerk, draken ( deze weliswaar gezien 

vanuit het middeleeuws godsdienstig aspect) (manuscript 193). 

Bij het prille begin van de gotiek nam de kunst van Clairmarais een meer opvallend karakter 

aan (miniaturen op basis van goud -manuscript 174-) en introduceerde van toen af aan 

menselijke afbeeldingen (manuscript 159). De abdij werd in de 13
de

 eeuw door de 

buitengewone economische groeibeweging gegrepen waarvan Sint-Omaars de vruchten 

plukte. 

 

Tijdens de gotische periode, zonder rekening te houden met de geleverde werken van 

Clairmarais, bewaarde de bibliotheek van Sint Omaars mooie historische bijbels (manuscript 

5) en psalmen (manuscript 270). Maar de verwezenlijkingen van de eeuw vertaalden het 

verlies aan originaliteit en de integratie van een veel ruimer cultureel geheel, van toen af 

reeds gedomineerd door Parijs. Terzijde geschoven van de universiteitsbeweging, die in 

zichzelf gekeerd was, begon voor de abdij van Sint-Bertijn een spirituele achteruitgang. 

 

Indien het scriptorium van Sint-Bertijn in de 11
de

 eeuw de grootste rol in de Romaanse 

miniatuurkunst zou gespeeld hebben, dan is dit terug te vinden in het verslag van de 

vergadering van de orde van de Sint-Bertijnen (kapittel), waarin de bestelling van één van de 

mooiste werken van bovenstaande periode opgeschreven staat, namelijk “la Vie de Saint-

Omer” (manuscript 698). Dit handschrift telt 23 miniaturen die een zeer sterke invloed van 
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het Rijnland weergeven; bepaalde kenners vermoeden dat hij zou kunnen ontworpen geweest 

zijn in het scriptorium van het bisdom van Luik. 

 

De wiegendrukken.
2
 

Deze bronnen ( 238 werken ) bestaan uit een opmerkelijk staaltje van het ontwerpen van de 

eerste meesterwerken, namelijk 106 verschillende drukkers, uitgevers hebben er aan 

meegewerkt. Uit het onderzoek naar de plaatsen waar er gedrukt werd, bleek een duidelijk 

overwicht naar de Germaanssprekende wereld, de Nederlanden en Noord-Italië, een 

geografisch gebied dat ook op het einde van de Middeleeuwen druk bezocht werd door de 

kooplui van de streek van Sint Omaars. Zelfs indien de godsdienstige werken ruimschoots 

domineren, stellen we toch een grote verscheidenheid aan onderwerpen en auteurs vast, wat 

wijst op een periode van grote intellectuele openheid. Onder de zeldzame wiegendrukken 

vernoemen we zonder twijfel in de eerste plaats de Bijbel van Gutenberg (de 42-regelige) en 

de drie drukwerken van P. Schoeffer te Mainz. Indien de verschenen werken in Frankrijk niet 

hoog oplopen, zijn ze daarentegen wel van hoge kwaliteit; men noteert hier inderdaad enkele 

van de betere geïllustreerde werken afkomstig van de ateliers in Parijs en Lyon : “Roman de 

la Rose” van J. Siber (Lyon, rond 1485), “Le Livre des Prouffitz” de P. de Crescens (J. 

Bonhomme, Parijs, 1846), “La mer des Histoires” (atelier de P. Le Rouge, rond 1488-1489). 

 

De zeldzame werken in de boekdrukkunst. 

De 15000 gedrukte werken, die dateren van vóór 1811 en bewaard gebleven zijn te Sint 

Omaars, laten ons toe de evolutie van het boek te volgen. De bibliotheek bezit verschillende 

uitgaven van grote drukkershumanisten tijdens de Renaissance: Robert Estienne, Etienne 

Dolet, Alde Manuce, Christophe Plantin, -met name ook een kostbare uitgave op fijn 

perkament daterend van 1571. 

 

Onder de werken van de 17
de

 eeuw vindt men zeer mooie Franse en Hollandse uitgaven, 

waaronder atlassen. Niettegenstaande de machtscontrole van de Contrareformatie, zijn de 

bibliotheken van de religieuze gemeenschappen en van het Jezuïetencollege opengebleven 

voor het publiek en hebben ze zeer uiteenlopende werken bekomen, er zijn zelfs sommigen 

verkregen van de orthodoxen; bovendien merkt men originele versies op van Descartes en 

van Pascal. In de 17de eeuw werd de boekdrukkunst in Sint-Omaars, evenwel zeer laat, 

ingevoerd met de komst van François Bellet in 1601, opgeleid bij Plantin te Antwerpen. 

Gedurende de laatstgenoemde eeuw waren er 520 uitgaven van de “Sint-Omaarse” persen 

gerold , wat van Sint Omaars de stad met één van de belangrijkste drukkerijen van de 

Zuidelijke Nederlanden maakte na Douai. Deze boeken, ontworpen door de Jezuïetencolleges, 

hebben niets origineel, want het grootste deel ervan zijn religieuze werken. 

 

De beroemste drukker uit de streek van Sint Omaars was actief in de eerste helft van de 18
de

 

eeuw. Het betrof namelijk Martin-Dominique Fertel. Zijn vermaardheid had hij te danken aan 

de uitgave in 1723 van “Science practique de l’imprimerie”, de eerste handleiding over de 

boekdrukkunst in het Frans, die dan ook een nationale verspreiding kende. De boeken van de 

18
de

 eeuw vertaalden het ontwaken van de wetenschappen, die de periode van de Verlichting 

kenmerkte. Naast werken over de landbouw en een groot aantal werken van “Buffon” of 

“Réamur” bezit de bibliotheek ook een volledig uitgave van de encyclopedie van Diderot en 

d’Alembert die prachtig ingebonden is met de wapens van de stad. 

 

                                                 
2
 drukwerk uit de allereerst tijden der boekdrukkunst (vóór 1500; de boekdrukkunst bevond 

zich vóór die tijd nog in de wieg) 
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In de 19
de

 eeuw voerden de bibliothecarissen, dankzij mede de verkregen giften en 

staatssubsidies, een samenhangende politiek van aanwinsten, waardoor elk groot 

meesterwerk van een Franse uitgeverij in hun bezit kwam: “Description de l’Egypte”, 

“Grand dictionnaire universel de P. Larousse”, romans van Jules Verne,…In ieder geval  zijn 

de “Sint Omaarse” bronnen duidelijk gekenmerkt door de overheersing van historische 

uitgaven. Deze specialisatie verklaart zich door het bestaan van nauwe banden tussen de 

bibliotheek en de antiquairs van “Morinie”, één van de geleerde genootschappen die de 

meest productieve was van Frankrijk tot aan de Eerste Wereldoorlog. 

 

Tot slot heeft de bibliotheek van Sint Omaars in 1926 een schenking bekomen, bestaande uit 

al de boeken en papieren van Baron du Teil, die op zijn beurt bibliofiel en geleerde was en 

uiteindelijk omgekomen is in tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 

Waarop de bibliotheek van Sint Omaars ook fier kan zijn, is zijn originele verzameling gewijd 

aan het Esperanto. Zij is samengesteld in het begin van de 20
ste

 eeuw door één van zijn 

bibliothecarissen, namelijk Ernest Deligny, zelf esperantist en auteur van een elementaire 

cursus Esperanto. Hij had vervolgens zeer uiteenlopende documenten verzameld, zoals 

brieven van Zamenhof (grondlegger van de “universele taal”), boeken, brochures, 

tijdschriften, affiches, foto’s, postkaarten, postzegels, … 

 

De archieven. 

De bibliotheek van Sint Omaars bezit bronnen bestaande uit burgerlijke en kerkelijke 

archieven, die van groot historisch belang zijn.  

De archieven betreffende de Middeleeuwen en de Moderne Tijden, die rond 1765 

geïnventariseerd waren, zijn ondergebracht in eiken kasten met schuiven, waardoor er op die 

manier aan vorsers inzage verleend kan worden. 

Men haalt daar belangrijke verzamelingen van tussen, zoals bundels oorkonden, handvesten 

en akten vanaf de 12
de

 eeuw; registers van de besluiten van de schepencolleges van Sint 

Omaars van 1448 tot 1789; de correspondentie tussen de magistraten, de rekeningen van de 

schatbewaarder vanaf 1416. Daarenboven houdt de bibliotheek een deel van het 

bisdomarchief, waarvan de inventaris is bijgewerkt door de paleograaf Giry en een 

indrukwekkende massa van 350000 minuten van notarisakten (16
de

 –18
de

 eeuw) in bewaring 

in overeenkomst met de Staatsarchieven van Frankrijk. 

 

In die bronnen vindt men ook twee documenten, die de belangstelling van de omgeving van 

Sint Omaars ver overschrijdt, zoals de Vrijheidskeure, die verleend werd aan de burgers van 

Sint Omaars in 1127 door de Graaf Willem Clito, Graaf van Vlaanderen (1127-1128) en die 

een belangrijke “klassieke” tekst is uit de Middeleeuwen die getuigt van het grote belang van 

de uitzonderlijke ontwikkeling van het gemeentewezen zoals in Vlaanderen heeft 

plaatsgegrepen. “Le rouleau peint de la Vallée de l’Aa” (manuscript 1489), die vervaardigd 

was rond 1460 voor rekening van de Sint Bertijnabdij ter gelegenheid van een proces die deze 

abdij ingespannen had tegen de Cisterciënzerabdij van Blendecques, bezit tegelijkertijd een 

esthetische (het is een rol papier van 3,25 meter lang waarop mooie aquarellen en ridderlijke 

taferelen te zien zijn) en een documentaire waarde (ze levert inderdaad precieze informatie 

over de waterbouwkundige technieken wat het droogleggen van kanalen en de aandrijvende 

kracht door molens betreft en aangaande het uitzicht van woongelegenheden). 

 

Daarnaast vormen de meer dan 700 kaarten en plans, die vooral betrekking hebben op de 

Nederlanden (in de ruime betekenis van het woord), een zeer kostbaar documentair geheel.  
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Tot slot houden de plaatselijke bronnen strikt genomen ongeveer 9000 bundels van de 18
de

 en 

de 20ste eeuw bij elkaar aangaande de geschiedenis van Artesië en van Vlaanderen en 

hebben ze zich geleidelijk verrijkt met talrijke dossiers en aantekeningen die neergelegd zijn 

door historici uit de streek.  

 

 

We hebben al de zalen van de bibliotheek bezocht en in de archiefzaal lagen de repertoria ter 

beschikking waarin we effectief konden vaststellen dat de heren van Rode in de index 

verschillende keren vermeld werden. Nu onze verwachting ingelost is, kunnen we uitkijken 

naar een datum voor het opzoekingwerk.  

 

 

Ondertussen was de Schepen van cultuur, madame Marie-Pascale, aangekomen en zijn we 

samen na de rondleiding naar het restaurant Le Flaubert, gehuisvest in het hotel Saint-Louis, 

getrokken.  

Tijdens het aperitief maakte de heer Cottenie van de gelegenheid gebruik om zijn vrouwelijke 

collega te verwelkomen en zijn betrachting van ons bezoek te verduidelijken, waarna hij haar 

als aandenken een paraplu met leeuwtjesmotief en een paar mooie schetsen van Oosterzele 

overhandigde. Blij verrast maar tegelijkertijd verlegen (omwille van haar lege handen) 

beloofde ze hartelijk in het Frans ons uit te nodigen om het stadhuis te laten zien eenmaal de 

herstellingen aan het Italiaans theater voltooid waren. De oorspronkelijke stille droom om 

tussen beiden een verbroedering te bewerkstelligen zal niet onmiddellijk kunnen vervuld 

worden, maar tot een hechte samenwerking is het stadsbestuur van Sint Omaars zeker bereid.  

 

 

Sint Bertijnabdijkerk. 
 

Nadat we een streekgerecht in een gezellige, warme sfeer genuttigd hebben, zijn we met de 

bus naar de restanten van de Sint Bertijnabdijkerk, genoemd naar Sint Bertijn, 2
de

 abt van de 

abdij, gereden. Als je de oppervlakte van de kerk bekijkt, dan moet de volledige abdij immens 

groot geweest zijn en te vergelijken zijn met een dorp van nu. Wat nog echt stevig op zijn 

grondvesten staat is het portaal en de zijbeuken. Bovenaan het portaal valt het volgend Latijns 

opschrift te lezen: “Castissimum divi Bertini templum caste memento ingredi”, wat vrij 

vertaald betekent: “Denk eraan deze heilige tempel, gewijd aan de vergoddelijkte Bertijnen, 

kuis, onschuldig te betreden”. 

Bij mij valt er een zekere ingetogen stilte: zo‟n monument, zo‟n geschiedenis en nu zo 

verbrokkeld verlaten stil… stenen kunnen mensen doen mijmeren…  

 

De abdij werd tussen 1326 en 1520 gebouwd in laatgotische stijl. Door de Franse Revolutie 

werd de kerk gesloten en in 1799 verkocht voor afbraak (met deze stenen werd onder andere 

het stadhuis gebouwd). Wat er nog van overbleef werd door een brand geteisterd in 1830 en 

op 22 juli 1947 stortte de 58m. hoge toren, daterend van 1431, in. De 2500 kg. wegende 

Bertina klok uit 1470 werd in de abdij van Wisques opgehangen.  

 

Voor de ruïnes staat het marmeren standbeeld van Suger uit Versailles (1081-1151). Hij was 

de beroemde abt van Saint-Denis, raadgever, minister van Lodewijk VI en VII, regent van het 

koninkrijk (1147-1149), schepper van het christelijk symbolisme van de Middeleeuwen en 

geschiedschrijver. 
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De watergangen en de Aa. 
 
Van daaruit zijn we met de bus naar Salperwick

3
 getrokken, een dorpje in de moerasstreek en 

toch maar enkele km‟s verwijderd van Sint Omaars, om er een boottocht te maken. Vermits 

onze bootgids geen Nederlands praatte, kregen we een cassette te horen in slecht vertaald en 

gesproken Nederlands.  

 

Dit kon ons niet deren, want wat onze ogen te zien kregen was ronduit prachtig: reigers, futen, 

waterhoentjes, zoetwatermosselen,…en een opmerkelijke flora. Ook het dagelijks leven daar 

lijkt zo anders: een eeuwenoud houten huisje doet onze fantasie op hol slaan, de boot is daar 

het enigste transportmiddel, dus ook voor de postbode, de bakker,… 

We zijn de wijken Hoogbrug (Haut-Pont: een heerlijkheid binnen en buiten de stadswallen 

van Sint Omaars, alsmede een brug over de Aa, thans nog een noordelijke buitenwijk; is 

verbonden met Liezel door de Visserstraat; de bewoners veroverden het land door het graven 

van grachten in de moerassen; het Vlaams verdween hier op het einde van de 19
de

 eeuw ; de 

inwijking van de Franstaligen verdrong langzamerhand de Vlaamse groentekwekers naar hun 

moerassen.) en Liezel (Lyzel eveneens een buitenwijk van Sint Omaars ; op haar grondgebied 

loopt het breedste kanaaltje: het Grote Meer –1410 “La grande Meer”; het schilderachtigste 

“de Rommelare”- de grote en de kleine- ; zij bezit ook een St.Maartenskerk en een reus “La 

belle Lise”; het Vlaams verdween hier in het begin van de 20
ste

 eeuw;) doorgevaren.  

 

Die watergangen zijn een net van 300 km. tussen de Aa en het open moerasgebied 

Clairmarais (= klaremeersch), die enerzijds zorgen voor drainering en anderzijds voor de 

verbinding van de vele kleine eilandjes die vooral tot moestuinen zijn omgevormd, in het 

bijzonder voor het kweken van bloemkolen (7.000.000 stuks per jaar) Tijdens de 

                                                 
3
 De Sint-Bertijnabdij had hier vanaf de 14

de
 eeuw een buitenverblijf. 
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Middeleeuwen werd dit land gewonnen op de zee. Ingenieurs zorgden voor de drooglegging 

door aanleg van dijken, kanalen en het gebruik van waterpompen. Zo onstonden hier de 

Moeren, een laagland beneden de zeespiegel. Doorheen dit landschap stroomt de rivier de Aa 

(Germaans woord dat water betekent). 

Zij is een overblijfsel van een vroegere zeearm van Frans Vlaanderen. Ze ontspringt in de 

Artesische heuvelen, aan de zoom van het Boonse, te Bourthes bij Bécourt, in het 

departement Pas-de-Calais. Bij Arques komt ze in de vlakte en splitst ze zich enkele km.‟s ver 

in Hoge en Lage Meldick. Ze is 80 km. lang en gekanaliseerd over 29 km., van Sint-Omaars 

tot de Noordzee, bij Grevelingen. 

Vanaf de 13
de

 eeuw was de benedenloop de grens tussen Vlaanderen en Artesië, thans de 

grens tussen het Département du Nord en het Département du Pas de Calais. 

Na een uurtje stapten we opnieuw aan wal en genoten we van een drankje op het terras aan 

het water. 

 

Eenmaal we opnieuw verzameld waren op de bus kregen we een laatste toedracht van onze 

voorzitter en een historisch overzicht van Kassel, onze laatste stop vóór het huiswaarts keren, 

van de heer Cottenie. 

 

In Kassel beschikten we over een uur dat we naar eigen keuze konden opvullen. 

 

Bondig historisch overzicht Kassel. 
 
Kassel wordt beschouwd als de oudste stad van Frans Vlaanderen (ongeveer 170 na Chr.), 

waardoor al de volkeren van de tijdsband haar gebied doorkruist hebben. Vroeger was het 

eerst een versterkte vesting (castellum) van de Morinen, daarna van de Menapiërs, vervolgens 

legerden de Romeinen er en lieten een knooppunt van acht Romeinse heirwegen achter,….  

Kassel betekende later in het Westvlaams: een hoogte, een heuvel. 

Door de Vlamingen werd Kassel ook wel “de heilige heuvel van Vlaanderen” genoemd naar 

de heldhaftige strijd van Niklaas Zannekin, leider van de Vlaamse opstandelingen tegen 

Lodewijk Nevers, die dankzij de steun van Filips VI van Valois, koning van Frankrijk, hen 

versloeg. 

Bovendien heeft Kassel verschillende prominente personen gehuisvest, zoals Karel Viruli, 

rector te Leuven (1499); Nicasius Elleboudt, humanistische geneesheer (begin 16
de

 eeuw); 

Pieter Daten of Daets, strijder tegen Spanje en dus partijgenoot van de Zwijger (1531-1588); 

Jaak Taffin, eveneens hervormde penningmeester en vertrouwensman van de prins van 

Oranje; André Cleyer, ontdekkingsreiziger (einde 17
de

 eeuw); generaal Dominique 

Vandamme, bekendste strijdmakker van Napoleon (1770-1830) en nog vele anderen. 

Vermeldenswaardig is het Landshuis uit de 16
de

 en 17
de

 eeuw met een natuurstenen gevel in 

renaissancestijl aan de zuidzijde van de markt. Vroeger was het de administratieve en 

gerechtelijke zetel van het Kasselambacht. De 17 blinde dakvenstertjes verzinnebeelden het 

aantal vierscharen die van het Hof van Kassel, gesticht door Johanna van Vlaanderen (13
de

 

eeuw), afhingen. In de grote zaal vindt men nog de 54 kasten met de naam van de dorpen die 

onderworpen waren aan de jurisdictie van Kassel. Hoe kon het anders dat in dit gebouw een 

museum ondergebracht werd?  

Typerend voor die stad is natuurlijk de Kasselberg, de hoogste berg van het Vlaamse 

heuvelland, nl. 176 m., die dan ook steeds een militaire rol gespeeld heeft in oorlogstijd. 

Zo had generaal Foch er zijn hoofdkwartier tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Het hoogste punt van de Kasselberg omvat een park met prachtige uitkijkpunten en een 

typisch Noord-Frans “Café du Casino”, van waaruit eertijds het radiostation “Uylenspiegel” 

uitzendingen verzorgde. Het had de naam een tweetalige radiozender te zijn, maar in 
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werkelijkheid kwam het vooral op voor de aldaar wonende Vlamingen, waardoor het ten tijde 

van President Giscard d‟Estaing in beslag werd genomen en achteraf opnieuw in de ether 

werd toegelaten door President Mitterand. 

 

En wat kon er beter zijn dan een Kassels terrasje als afsluiter? Zodoende werd er deze keer op 

zijn Frans (we hadden er toch al wat uren opzitten!) veel uitgewisseld en nagekaart. 

 

Voldaan van de historische bijscholing en van het gemoedelijk gezelschap stapten we de bus 

op, die rechtstreeks huiswaarts keerde. 

 

Last but not least, voor wie twijfelt aan zijn aanwezigheid in Sint Omaars kan ik maar één 

adres aanbevelen om dat ongedaan te maken, namelijk dat van onze medereiziger, dé foto-en 

videospecialist: de heer Jean-Marie De Groote, waarvoor onze hartelijke dank, Jean-Marie! 

 

 

          Rose Vindevogel 

 

 

 

 

Bronnen. 

- De reisbrochure gemaakt door Lucien De Smet 

- De reisbrochure opgesteld door VTB Oosterzele 

- De geschiedkundige brochure over de bibliotheek te Sint Omaars, in het Frans 

samengesteld door de hoofdbibliothecaris Martine Le Maner 

- van Overstraeten (J.), De Nederlanden in Frankrijk, Antwerpen, Vlaamse 

Toeristenbond, 1969. 

 

 

 

 

 

Wegens moeilijkheden met Yucom, overgenomen door Tiscali, hebben wij besloten de 

domeinnaam te huren en de website te verhuizen naar deze domeinnaam. Het nieuwe adres 

van de website is www.landvanrode.be  
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Balegem tijdens de Eerste Wereldoorlog 
 

Het dagboek der gebeurtenissen of Baeleghemsche Kronyken binst de wereldoorlog 1914-

1918 (deel 6) 

 

Bijlage 2 

 

Ook buiten onze grenzen beleefden Belgische onderdanen hun oorlog. Soldaten raakten 

gekwetst en werden naar hospitalen in Engeland overgebracht. Zij bleven daar tot het einde 

van de oorlog. Velen onder hen werden herschoold en in de munitiefabrieken aldaar 

tewerkgesteld. Onder hen mijn grootvader Jozef De Smet uit Balegem. 

In de literatuur is over deze tewerkgestelde soldaten weinig of niets te lezen.  

Nochtans verbleven in dorpen als Elisabethville op het einde van de oorlog 6000 Belgen. 

 
The Birtley Belgians4 
Elisabethville, een Belgisch dorp in Groot-Brittannië 
 

Begin 1915 werd het duidelijk dat de oorlog lang zou duren en op een dergelijke lange 

confrontatie was ook een land als Groot-Brittannië niet voorbereid en de voorraad aan  

munitie was ontoerijkend.   

De beschieting in de lente van 1915 veroorzaakte een ware crisis in het land. 

De Britse regering besliste toen om het Ministerie van Munitie op te richten  dat onder de 

leiding werd geplaatst van Lloyd George. Toen de toestand in de zomer van 1915 niet 

veranderde besefte men dat men de oorlog dreigde te verliezen “on the factory floor”. In 

samenwerking met private firma‟s en de overheid werd begonnen met de bouw van fabrieken. 

 

In het noordoosten van Engeland, meer bepaald bij de stad Birtley, werd in 1916 “The 

National Projectile”, een munitiefabriek, opgericht. 

De omgeving kon bogen op een rijke ervaring in de chemische industrie en deze ervaring 

kwam hen nu goed van pas.  

Drie Belgische ingenieurs werden aangeworven om er de productie te leiden. In totaal werden 

hier  4000 Belgen te werk gesteld. 

Met de Britse regering werd op 11.02.1916 een akkoord bereikt dat België voor de nodige 

arbeiders zou zorgen en dat de Britse regering  zou instaan voor de infrastructuur en de 

grondstoffen. 

 

De eerste 60 pounder shrapnel kwamen in de zomer van 1916 van de band.      

De werknemers waren hoofdzakelijk Belgische soldaten.  

Gekwetste soldaten, die in de Engelse hospitalen verzorgd werden, werden na een herscholing 

in deze fabriek te werk gesteld. 

 

Elisabethville 
 

Aanvankelijk verbleven de soldaten - arbeiders bij de burgers in Birtley. Dit was een 

onhoudbare toestand en de Britse regering besloot om naast de fabriek een dorp voor deze 

Belgische werknemers te bouwen. Het kreeg de naam van de Belgische koningin 

“Elisabethville”. 

                                                 
4
 Joseph Schleiner en Dougas McMurtrie, The Birtley Belgians. A History of Elisabethville, 3e edition, 1994. 
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Het dorp had zijn eigen administratie en 

politiekorps. Er waren drie Belgische dokters, 

Belgische verpleegsters. Voor de plaatselijke 

bevolking was de toegang tot het dorp 

verboden. Het werd streng bewaakt door 

Belgische soldaten en de Britse politie. De 

bewoners hadden hun eigen paspoort. 
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De tijdelijke verblijven waren beter uitgerust dan vele huizen uit het dorp zelf. 

 

Woningen met drie slaapkamers: Woningen met twee slaapkamers: 

Leefruimte: 5x3m Leefruimte en keuken: 5,5x 3,5 m 

Keuken: 2,5 x 2m  

Slaapkamer 1: 3,5 x 3 Slaapkamer 1: 3,5 x 3m 

Slaapkamer 2: 3,5 x 2,5m Slaapkamer 2: 3,5 x 3m 

Slaapkamer 3: 2,5 X 2,2m  

 

            

Woningen met drie slaapkamers (325) werden verhuurd aan 10 schelling 50p per week. 

Voor woningen met twee slaapkamers (342) betaalde men schellingen 40p per week. Elke 

woning  had zijn vóór- en achtertuinen. Er was elektrische verlichting. Zeventien zogenaamde 

“Zwitserse huizen” werden voorbehouden aan de oudere overheden, 22 verblijven waren 

bestemd voor alleenstaanden. Op het dorp was er een overdekte markt, er waren publieke 

wasplaatsen en baden, een postkantoor, een politiekantoor met gevangenis. 

 

Er was de St.Michael kerk, een lagere school waar  meer dan 500 leerlingen de lessen 

volgden. De kloosterzusters kregen er de zorg over de meisjes. De jongens kregen onderricht 

van militaire leerkrachten. Zowel de Nederlandstalige of de Franstalige Belgen leerden er de 

Engelse taal. Alleenstaanden maar ook families gebruikten hun maaltijden in de  

gemeenschappelijke eetzaal die  eveneens als recreatieruimte  gebruikt werd. 

Op sociaal en cultureel vlak was er voor hen de Federatie van de Belgische Metaalarbeiders, 

waarvan in 1916 3000 mensen lid waren, het Vlaams verbond, de Waalse Kring en de 

Luxemburgse Vrienden, en er was een fanfare.  
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De Sint-Michielskerk 

 

 

De onlusten  van 21.12.1916 
 

Aanleiding was de opsluiting van een arbeider die tijdens de dienst zijn burgerkleding droeg. 

Hij werd hiervoor zwaar gestraft, waarop zijn werkmakkers gefrustreerd het politiekantoor 

aanvielen. Eén van de gendarmen had het vuur geopend en verwondde hierbij een kleine 

jongen. Hierop dreigden ze ermee het dorp in brand te steken. 

Na de tussenkomst van de Britse politie en pas nadat de gevangene vrij werd gelaten kwam de 

rust terug. 

 

Oorzaak van deze onlusten was de combinatie van maandenlange opgekropte frustraties. De 

winter had zich vroeg aangekondigd en na de lange werkdag was er voor de arbeider - soldaat 

geen mogelijkheid tot ontspanning. Men kon nergens heen. 

Er waren de spanningen tussen de Vlamingen en de  Walen.  Maar de hoofdoorzaak was het 

statuut van de werkman - soldaat en de heersende harde militaire disciplines. De arbeiders 

waren soldaten die door omstandigheden niet naar België terugkonden Zij werden in de 

fabriek  te werk gesteld waar een militaire discipline van toepassing was. De werknemers 

waren in de eerste plaats soldaat,  pas dan munitiearbeider. 

Tijdens het werk droegen zij het uniform, een kledij dat niet geschikt was voor de verrichtte 

arbeid. Ook buiten het kamp dienden zij het uniform te dragen: een nieuwe frustratie want de 

openbare gebouwen waren niet toegankelijk voor soldaten in uniform.  
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Om hierin  enige verbetering te brengen werden in het dorp de Belgische gendarmen door 

Britse politiemensen vervangen. 

Er werd voor meer recreatie gezorgd en de Belgen werden tot de openbaren gebouwen 

toegelaten. Het dragen van burgerkledij werd toegelaten. Maar de meest ingrijpende 

verandering was de komst van families in het dorp. In 1917 verbleven hier 476 burgers en 
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3521 soldaten waarvan 1140 soldaten die van het front kwamen. Snel groeide het dorp uit tot 

6000 inwoners. 

 

De terugkeer 
 

Na de wapenstilstand op 11.11.1918 werden alle frustraties opgeborgen. De gemeentelijke 

overheid  kwam het kamp hulde brengen. Er werd een fakkeltocht gehouden en de bewoners 

van het dorp Birtley kregen voor het eerst de kans om Elisabethville te bezoeken. Meteen 

werden door de Britse overheid alle schikkingen genomen om de “Begians” zo snel als 

mogelijk naar huis terug te sturen. 

 

De afvaarten die plaats hadden  van uit HUL op: 

 

07/12/ 1918 1425 passagiers met de Organel en de Prins Geoorde 

12/12/1918 625 passagiers met de Caesarea 

02/01/1919 1150 passagiers met de Derbyshire 

11/01/1919 1025 passagiers met de Derbyhire 

18/01/1919 975 passagiers met de Derbyhire 

20/01/1919 800 passagiers met de Ajax 

05/02/1919 De Belgische administratieve staf met de Plassy 

 

350 Belgen keerden via het zuiden van het land op eigenkracht terug naar huis. 

 

Elisabethville werd afgebroken, enkel de 13 graven op het kerkhof van Birtly en de 

straatnaam Elisabethville zijn de enige herinnering aan de Belgische aanwezigheid. 

 

 

 

Wordt vervolgd  

Lucien De Smet 

 

 
 

Oproep aan onze leden!  

 

Het Verbond van Heemkunde van Oost-Vlaanderen reikt jaarlijks een prijs uit in verband met 

geslaagde restauraties. Zowel privé- als openbare gebouwen komen hiervoor in aanmerking  

 

Wij doen een oproep aan onze leden en officiële instanties de monumenten die hiervoor in 

aanmerking komen, kenbaar te maken. 

 

E-mail: landvanrode@advalvas.be 

Schriftelijk : Land van Rode H.G.vzw 

          p/a Rollebaan, 101  9860 Moortsele 
 

 

. 
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VERTELBEURTEN over HEKSEN 
 
De Culturele Kring Land van Rhode vzw i.s.m. het Heemkundig Genootschap Land van Rode 

vzw heten u van harte welkom op een tweeluik van vertelbeurten omtrent heksen en toverij. 

 

Het eerste deel betreft verhalen (echte feiten) en legenden rond “Heksen en Toverij”, 

gebracht door Oswald Maes, dit op Halloween-avond, donderdag, 31 oktober 2002, om 

20 u 00 in de herberg “De Klokke” te Balegem. 

 

Onze gastspreker Oswald Maes (o.m. bekend door zijn rol van Rogerken in de VRT-

familiereeks „Thuis‟), regisseur van een kwarteeuw Heksenstoet te Beselare, vertelt ons de 

waanzin van de vervolgingen, de tragiek van de brandstapel, het toveren en het onttoveren, de 

wereld van de legenden, het rollenspel van kerkelijke en wereldmachten. De weerloze 

slachtoffers waren eenvoudige, soms wijze, soms demente, maar meestal onschuldige 

vrouwen. 

 

De inhoud van dit bonte vertelprogramma wordt gekruid met zalven en giftige planten. Dit 

alles in een genietbare vorm gegoten. Vergeten we trouwens niet dat verhalen over 

toverheksen van alle tijden zijn…overal gebeurden en gebeuren. 

 

 

 

Het tweede deel, “Heksenprocessen en toverijen in het Land van Rode” met Prof. J. 

Monballyu , gaat door op woensdag, 6 november 2002 om 20 u 00, tevens in de herberg 

“De Klokke” te Balegem. 

 

Op deze avond zal Prof. J. Monbalyu, hoogleraar KU-Leuven-KULAK, het hebben over de 

heksenprocessen, met o.m. het verhaal van de heksenkoningin Jehenne de Boxtaele uit 

Balegem en anderen uit Oosterzele. Hij zal uiteenzetten waarom en op welke basis deze 

heksen veroordeeld werden en hoe de processen verliepen. 

 

 

INKOM: 2,5 € (leden ) – 3 € (niet leden). 

Combi-prijs (voor de beide avonden): 4 € (leden) – 5 € (niet-leden) 
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TENTOONSTELLING 
 
 

Van werpbijlen tot oorringen 
 

of 

 

Het rijke Merovingische verleden van Asper. 

 

 

Van 21 september tot 6 oktober 2002 in zaal Nova te Asper. 

 
Deze tentoonstelling brengt het verhaal van een Frankische familie die gedurende vier 

generaties haar overledenen op de plaats Jolleveld ter aarde bestelde. 

 

 

Inlichtingen: Lucien De Smet (tel. 09 374 31 27) 

 

 

 

 

 

 

 

Het Heemkundig Genootschap Land van Rode vzw zoekt nog steeds vaste en losse 

medewerkers. Voelt u zich geroepen om af en toe te helpen bij de werking van de vereniging, 

of wilt u als corrector samenwerken, of heeft u een artikel(tje) dat kan gepubliceerd worden, 

of heeft u een passie voor oude boeken, neem dan contact op met de secretaris Françoise 

Verhoosele (09 362 69 95 - e-mail: landvanrode@advalvas.be). De vereniging is er u 

dankbaar voor. 
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Voorwoord 

 
erwijl rond om ons mensen zich opmaken om het kerstfeest te vieren en om van het oude 

naar het nieuwe jaar over te stappen heeft u het laatste nummer van ons tijdschrift voor 

2002 in de hand genomen. Wij hopen dat u met even veel interesse zal lezen. 

 

2002 was voor ons genootschap een bijzonder jaar. Wij hebben het gevoel van welgekomen te 

zijn in Oosterzele. Ik verwijs graag naar onze geslaagde uitstap maar Frans Vlaanderen en het 

bezoek aan St. Omaar. De medewerking en steun die wij kregen van het gemeentebestuur en 

de werkgroep Oosterzele in Europa. Het genootschap werd dit jaar als volwaardig lid van de 

cultureleraad opgenomen. Niet te vergeten zijn de twee voordrachten over heksen en toverijen 

in het Land van Rode dat dankzij de toffe medewerking van de culturele kring een 

onverwacht succes kende. 

 

Er was tevens de voordracht voor de senioren over het ontstaan van het Land van Rode. 

 

Het genootschap gaf haar medewerking aan de viering van 25 jaar fusie en stond in voor de 

organisatie van de tentoonstelling "Bruisend Balegem". 

 

Ons documentatiecentrum stelde opnieuw haar  deuren open voor het studenten en bezoekers. 

 

2002 is tevens het jaar waarin wij afscheid hebben genomen van een goede vriend en 

heemkundige, Jozef De Cocker. 

 

Laat ons toch dankbaar blijven om de vele mensen rondom ons die het genootschap steunen. 

 

Niet onbelangrijk zijn de nieuwe medewerkers aan ons tijdschrift. In het komende werkjaar 

verwachten wij van hen bijdragen over Oosterzele, Melsen, Vlierzele en Bavegem. 

 

Tot slot wens ik alle medewerkers van ons genootschap te danken, op de eerste plaats onze 

secretaris Françoise en de verslaggever Roos. 

 

Langs deze weg dank ik ook het bestuur van het OCMW om de verleende gastvrijheid. 

 

Ook u, beste lezer, danken wij om uw trouw lidmaatschap en wij hopen  u volgend jaar 

opnieuw onder onze lezers te mogen begroeten. 

Het lidmaatschap is ongewijzigd gebleven. Wenst u onze vzw extra te steunen, dan u dit doen 

door in te tekenen als steunend lid of door het plaatsen van een advertentie in ons tijdschrift. 

 

Het heemkundig genootschap Land van Rode vzw wenst u en uw familie een voorspoedig en 

gelukkig nieuwjaar. 

 

 

Lucien 

 

 

 

 

 

 

 

T 
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De geschiedenis  
van de Gentbrugse Jeugdraad. 

 

n de bibliotheek van ons Heemkundig Genootschap is het archief bewaard gebleven van de 

Gentbrugse Jeugdraad, een Gentbrugse organisatie waarvan het oudste stuk teruggaat tot 

1969 en het recentste stuk dateert uit 1987. Over de geschiedenis van deze organisatie gaat dit 

artikel.  

 

1. Ontstaan.  

 

Over het ontstaan van de Gentbrugse Jeugdraad is niets bekend. Het oudste stuk dateert van 

20 maart 1969: een uitnodiging tot een "Amerikaans buffet" bij het sluiten van de "GJ-dagen" 

te Gentbrugge. ("GJ" staat voor "Gentbrugse Jeugdraad"). Deze uitnodiging was ondertekend 

door de Gentbrugse Schepen van de Jeugd Van Maldeghem, samen met de voorzitter en de 

secretaris van de Jeugdraad, respectievelijk Jo Van Overmeire en Lutgart Sercu.  

 

Waarschijnlijk uit diezelfde periode (maar helaas niet gedateerd) stammen de bewaard 

gebleven statuten van de Jeugdraad. In deze statuten wordt de opdracht van de Jeugdraad 

plechtig omschreven als "op eigen initiatief, op verzoek van het College van Burgemeester en 

Schepenen of van de Gemeenteraad advies uit te brengen over alle aspecten van het 

gemeentelijk beleid, die de jeugd in het algemeen of de jeugdorganisaties in het bijzonder 

aanbelangen".  

Verder bepaalden deze statuten de samenstelling van deze Jeugdraad: 1 afgevaardigde per 

Gentbrugse jeugdorganisatie + "de schepenen die het jeugdbeleid, het onderwijs en de 

Volksopvoeding onder hun bevoegdheid hebben, alsook de gemeentesecretaris".  

 

2. Werkingsjaar 1971. 

 

Vanaf 1971 zijn er al meerdere stukken overgeleverd. Uit 1971 zelf zijn de verslagen bewaard 

gebleven van 2 Algemene Vergaderingen (A.V.) van de Jeugdraad, 1 op 28 oktober en 1 op 9 

december.  

 

Het verslag van de A.V. van 28 oktober 1971 werpt meteen een licht op de samenstelling van 

de Gentbrugse Jeugdraad; op die A.V. waren immers aanwezig:  

- CVP-schepen Regine Rabaut en BSP-schepen Robert Van Mellaert;  

- Alain Babylon (K.S.A. Sint-Antonius);  

- Peter Bernaert, de "verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie";  

- Agnes Claeys (Chiro Jole Center);  

- Johan Claus (K.A.J.);  

- penningmeester Wim De Bruycker (H.D.B.-scouts);  

- Moniek De Gheest (Chiro Sint-Antonius);  

- Walter De Laere (Rode Valken);  

- Erna Devoldere (Chiro Sint-Eligius);  

- Michel De Witte (Jong-Socialisten), die lid was van het Dagelijks Bestuur;  

- Jacqueline Lammens (V.K.A.J.); 

- Luc Rogiest (JOVA-scouts);  

- Krist Van Damme (Esmoreit);  

- Marleen Van Den Meerschaut (H.D.B.-gidsen);  

- Roland Van Hecke (A.B.V.V.-Kadetten);  

- oud-voorzitter Jo Van Overmeire (scouts Dom Raf Geerts);  

- Irene Wijdhooge (FOS De Wouw);  

I 
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- Guy Quackelbeen, "die als ongebonden persoon de jeugdraad wil leiden";  

- ondervoorzitter Roland Mariman;  

- secretaris Guy De Heem;  

- Jacques De Paepe, eveneens lid van het Dagelijks Bestuur.  

Op diezelfde A.V. ontbraken de vertegenwoordigers van "Moreske" en van 

"Jongerengemeenschap Kangoeroe". (Bea Boelens).  

 

3. Het "Kontaktblad".  

 

In 1972 startte de Jeugdraad met de uitgifte van een tweemaandelijks "Kontaktblad". In het 

1ste nummer stelden een aantal jeugdorganisaties zichzelf voor en werden de hoofdpunten 

van het programma van elke organisatie voor de komende 2 maanden opgenomen. Verder 

bevatte het tijdschrift mededelingen van nationaal niveau ("Memorandum van de 

Nederlandstalige Jeugdraad"), maar ook lokale info. ("De terreinen van de voetbalclub 

Racing Gent (in de E. Hielstraat, nds), eigendom van de gemeente, zijn door elke groep te 

gebruiken voor diverse sportactiviteiten. (…) Nog een goede raad, zorg ervoor dat de 

kostelijke installaties geen harde klappen te verduren hebben, de aangerichte schade zou 

dikwijls de al zo weinig gevulde groepskassen deerlijk kunnen aantasten.").  

 

Het 2de "Kontaktblad", dat van april-mei 1972, is meteen ook het laatst bewaard gebleven 

tijdschrift van de Jeugdraad. Ook in dit nummer stelden een aantal jeugdorganisaties zichzelf 

voor en werden de hoofdpunten van het programma van elke organisatie voor de komende 2 

maanden opgenomen. Verder bevatte dit tijdschrift 2 bijdragen over de integratie van de 

gehandicapte jeugd (dit thema werd door de Jeugdraad centraal gesteld in 1972) en een 

verslag over een carnavalfeest, ingericht door 7 jeugdorganisaties.  

 

Van de volgende jaren is weinig bewaard gebleven. In het archief zit enkel nog een brief d.d. 

13 september 1974 van voorzitter Guy Quackelbeen, waarin hij oproept tot deelname aan een 

jeugdwandeltocht in het kader van de 11.11.11.-actie. (Waarover wij het reeds in een vorige 

bijdrage hadden).  

 

4. De fusie met de stad Gent.  

 

- Vanaf 1976 zijn er opnieuw stukken overgeleverd. Blijkbaar gealarmeerd door de op 

stapel staande gemeentefusies eind dat jaar, richtte voorzitter Guy Quackelbeen op 23 

februari 1976 een "Memorandum van de Jeugdraad" aan het College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente Gentbrugge. In dat memorandum drong de Jeugdraad erop 

aan "dat bij de nakende fusie van gemeenten de bevolking zelf op de centrale plaats zou 

staan.(…) Voor de Jeugd van Gentbrugge betekent dit:  

- de verdere subsidiëring van de organisaties en werkkringen volgens de 

subsidiëringsregeling opgesteld door de Jeugdraad;  

- het verder gebruik door Jeugdorganisaties van lokalen en terreinen van de gemeente als 

heem (bestendig verblijf);  

- (…); 

- het verder mogen beschikken, onder dezelfde voorwaarden, over diensten verleend door 

het gemeentelijk depot (tafels-stoelen…);  

- (…);  

- het verder kunnen beschikken over de afficheborden van de gemeente;  

- (…);  

- het verder bestaan, in één of andere vorm van de Jeugdraad, primordiaal daarbij is de 

adviserende bevoegdheid die behouden moet blijven en de huidige samenstellingswijze die 

representatief is voor de jeugd van Gentbrugge; 
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- (…)." 

 

Dezelfde bekommernissen vinden we terug in een verslag van de A.V. van 19 oktober 1976. 

Uit dat verslag blijkt ook dat de Gentbrugse Jeugdraad ondertussen een ander Dagelijks 

Bestuur gekregen had:  

- voorzitter was nu Willem Verbeeck;  
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- ondervoorzitter werd Luk Carnier, die als afgevaardigde van de Jeugdraad zou verder 

werken in de "Jeugdwerkgroep Fusie";  

- secretaris Roland Mariman;  

- penningmeester Vera Bracke;  

- leden van het Dagelijks Bestuur: Irene Wijdhooge en Veerle Van Braeckel.  

Dit nieuwe bestuur nam zich ook voor zo veel mogelijk de pers in te lichten, teneinde "een 

bredere basis van jongeren te betrekken".  

 

(artikel uit "Het Volk" van 17 december 1976: "Gentbrugse jeugdraad heeft veelzijdige 

belangstelling en bekommernis") 

 

Na de fusie met de stad Gent op 1 januari 1977 bleef de Gentbrugse Jeugdraad verder bestaan. 

Uit de overgeleverde stukken blijkt trouwens dat zij zich meer en meer begon te profileren op 

lokale thema's:  

 

- op 15 februari 1977 richtte voorzitter Verbeeck een brief aan het College van 

Burgemeester en Schepenen van de stad Gent,  waarin "de Gentbrugse Jeugdraad in 

naam van de Gentbrugse bevolking aan de Gemeenteraad van Gent" een advies wenste 

over te maken i.v.m. de toekomst en de bestemming van het terrein "Voordries" (waarover 

wij het reeds in een vroegere bijdrage hadden);  

 

- een enquête inzake toezicht en tekorten van de speelpleinen (o.m. dat in de Oude 

Brusselseweg en dat in de Emiel Van Swedenlaan);  

 

- het gebruik van Sporthal Driebeek door de Gentbrugse jeugdverenigingen;  

 

- de bestemming van de op dat moment (eind jaren '70) in verval zijnde kastelen 

Rattendaele (waarover Noël Callebaut het reeds in een vorige bijdrage had) en de Pélichy;  

 

- de bestemming van het terrein "Claeys-Bouaert" aan de Naeyersdreef (waarop later o.m. 

rusthuis "De Vijvers" werd gebouwd);  

 

- het subsidiëren van de pas opgerichte VZW Krejo (Kreatief werken met jongeren);  

 

- de problemen die de JOVA-scouts ondervonden met het door het stadsbestuur ter 

beschikking gesteld lokaal en terrein (toen de Lusthofwijk werd aangelegd moesten de 

JOVA-scouts hun blokhutten in de vroegere Lusthofstraat (nu Ooievaarsnest) verlaten; op 

diezelfde plaats herinnert de naam "Jovastraat" nog aan de vroegere locatie. In ruil konden 

de JOVA-scouts beschikken over een terrein en een schuur, overgebleven van de eertijds 

afgebroken boerderij De Witte, in de Nelestraat; momenteel zitten zij daar nog steeds 

gehuisvest);  

 

- de milieuverontreiniging en de reukhinder door de blauwselfabriek "Bleu d'Outremer" aan 

de Schelde;  

- de voorlopige erkenning van de Voordries, het Heldenplein, het Frans Tochpark en een 

deel van het Hof Philippe Van de Velde als dorpsgezicht;  

 

- de overstroming van het voetbalterrein van F.C. Esmoreit aan de Gentbruggekouter en de 

jaarlijkse overstromingen van de Gentbrugse Meersen (toen nog "Scheldemeersen" 

genoemd);  
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- de hygiënische omstandigheden in het Gentbrugse zwembad "Palm Beach". (Waarover 

wij het reeds in een vroegere bijdrage hadden).  

 

 

 
 

 

5. De laatste jaren. (1981-1987). 

 

Op 27 oktober 1981 verkoos de Algemene Vergadering van de Gentbrugse Jeugdraad een 

nieuw Dagelijks Bestuur: Ria Cabus, Mark Symoens, Luk Carnier, Jan Mertens, Robert  

Legiest en Dirk Vandenbussche werden unaniem verkozen; de taakverdeling zou later 

onderling gebeuren.  
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Hierna valt er een groot gat in het archief: het eerstvolgende stuk is een verslag van de 

Algemene Vergadering van 27 maart 1984, waarin nu plotseling een hele reeks nieuwe namen 

terug te vinden zijn. Op die vergadering waren de volgende personen aanwezig: Bieke 

Bogaert, Jo Horrie, Katrien De Grieve, Brenda Devos, Els Theys, Patrick Malfait, Michel 

Segers, Koen De Schepper (penningmeester), Gert Robert, Ria Cabus (voorzitter) en Jan De 

Schepper (ondervoorzitter); Marc Van de Meirssche was verontschuldigd.  

 

Niettemin slaagde ook deze groep erin een aantal activiteiten te ontplooien:  

 

- de organisatie van een infodag, waarop heel wat Gentbrugse jeugdverenigingen hun 

werking voorstelden;  

 

- de organisatie van een "Milieuhappening" te Gentbrugge;  

 

- deelname aan de omarming van de militaire basis te Florennes, georganiseerd door het 

VAKA (Vlaams ActieKomitee tegen Atoomwapens);  

 

- de organisatie van een "Fietseling". 

 

 

Vanaf 1985 valt de werking van de Gentbrugse jeugdraad echter nagenoeg stil: de Algemene 

Vergaderingen kampen met een gebrek aan interesse en ook de activiteiten worden op een 

laag pitje gezet. Op de Algemene Vergadering van 17 december 1985 wordt dan ook gesteld 

"dat een jeugdraad belangrijk is te Gentbrugge omdat er een organisatie moet bestaan om op 

terug te vallen in perioden dat het minder goed zou gaan. In perioden dat er minder acties 

zijn kan de frequentie van de algemene vergaderingen verminderd worden. Maar het 

dagelijks bestuur moet ervoor zorgen dat de werking niet stilvalt."  

 

Vanaf dan zijn er nagenoeg geen stukken meer overgeleverd. In het archief steekt enkel nog 

een verslag van de Algemene Vergadering van 3 februari 1987, waarin de 

lokalenproblematiek van Chiro JOKIDO (een fusie van de vroegere Gentbrugse 

Chirogroepen) aan de orde komt: 

"Chiro JOKIDO wordt uit haar lokaal aan de A. Biebuycklaan gezet. De Parochie die 

eigenaar is zal het lokaal verkopen aan de School St.-Gregorius. Het lokaal aan de 

Achterdries is niet bruikbaar wegens modernisatiewerken en is trouwens te klein. Volgend 

jaar zou JOKIDO eventueel een lokaal kunnen krijgen in de St.-Gregorius-afdeling aan de 

Gontrodestraat. In de tussentijd hebben zij geen lokaal. GJ (Gentbrugse Jeugdraad, nds) zal 

aan het Schepencollege en het SJSC de volgende voorstellen doen: een stadslokaal in de St.-

Eligiuswijk ter beschikking stellen of eventueel als tijdelijke oplossing een deel van de oude 

fabriek De Porre, momenteel brandweerkazerne, ter beschikking stellen van JOKIDO."  

 

Vanaf dan zwijgt het archief. Uit de stukken die uit die laatste jaren zijn overgeleverd blijkt 

trouwens dat de Gentbrugse Jeugdraad zich reeds volop aan het voorbereiden was op de 

toekomstige Gentse Jeugdraad die eindelijk, vele jaren na de fusie, in de steigers zou worden 

gezet. Het zou echter nog duren tot in de jaren '90 eer die Gentse jeugdraad een feit werd. 

Maar dat is een ander verhaal.  

 

 

                                                                                                           Nico De Smet 
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Speelde Jan van Rode een rol  
in de Gulden Sporenslag? 

 

 

 

Aangezien het herdenkingsjaar 2002 bijna verstreken is, willen we toch de gelegenheid 

niet laten voorbijgaan om ons de bedenking te maken of onze Heren ook deel 

uitmaakten van de strijdende Vlamingen. 

 

Vooreerst wil ik jullie een tijdsbeeld geven van hoe de 13
de

 

eeuw economisch, politiek en sociaal ervaren werd. 

 

Algemeen kan gezegd worden dat Vlaanderen in die periode zo 

evolueerde dat het op zich op geen enkel gebied moest 

onderdoen voor “de andere machtsblokken”, namelijk Frankrijk 

en Engeland.Dit betekende evenwel niet dat het even machtig 

was. 

 

 

 

 

De economische toestand. 

 

Handel 
 

Aanvankelijk werd er in voedsel gehandeld: wijn graan, zout, vis, … Een merkwaardige 

maatregel nam Karel de Goede in 1125 tijdens de hongersnood in Vlaanderen.Hij stelde 

maximumprijzen vast voor wijn in de verwachting dat de kooplieden de wijnhandel niet 

meer renderend zouden vinden en dan maar liever voor de import van graan zouden 

zorgen. 

De Maasstreek werd vermaard voor zijn messingindustrie. (messing is een legering van 

zink en koper).  

De belangrijkste tak van de nijverheid in de Middeleeuwen was echter de 

textielindustrie en dan vooral voor de vervaardiging van wollen lakens.Linnen werd 

meestal slechts voor eigen gebruik vervaardigd; katoen en                                

      zijde waren exotische weefsels en betrekkelijk schaars. Het 

     weven was in de Karolingische periode een bezigheid die met    

vrij primitieve getouwen werd beoefend, waarbij men de 

inslagdraad met een naald tussen                                      

                                              de schering moest doorwerken en de wever liep dan ook langs het  

                                      getouw.Die techniek liet geen massale productie toe en 

bijgevolg  bleef dit beperkt tot persoonlijk gebruik.Omstreeks 1050 werd de  

weefstoel met pedalen ontworpen. Daarmee konden niet alleen veel  

langere, maar ook veel fraaiere stoffen vervaardigd worden. Vlaanderen was van in 

de 4
de

 eeuw al bekend om zijn wol, maar pas na de 12
de

 eeuw kwam de doorbraak. Toevallig 

of niet, maar net rond die bloeiperiode begon de import van hoogwaardige wol uit 

Engeland.Geleidelijkaan trad toen ook de arbeidsverdeling op waarbij verscheidene 

handwerkers ieder een deel van het fabricageproces voor hun rekening namen. Dat vereiste 

een leidende hand die dit bestuurde en zo kwamen er echte ondernemers, “drapiers” genoemd, 

naar voren die de wol in Engeland gingen kopen en daarna ze toevertrouwden aan 

gespecialiseerde handwerkers die hun deel van de bewerking thuis in hun eigen werkplaats 
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volbrachten.Dat kon moeilijk verspreid op de dorpen gebeuren en zo werd de lakennijverheid 

een bij uitstek stedelijke industrie.Toch ontwikkelde elke stad zijn eigen variëteiten en 

specialiteiten, die in de 13
de

 eeuw zeer groot waren.Elke stad gebruikte aparte lengtematen en 

vouwwijzen om zijn eigen productie te laten kennen.Bovendien werd aan elk vervaardigd 

laken het loodmerk van de stad gehecht.Alleen het spinnen, dat zeer arbeidsintensief was en 

hoofdzakelijk door vrouwen werd gedaan, geschiedde op het platteland.Het spinnewiel is een 

uitvinding van de 13
de

 eeuw en werd ook toen nog door de gildenkeuren voor slechts enkele 

garensoorten toegestaan. Het wassen, ploten (=schapenvellen van de wol ontdoen door ze met 

zwavelnatrium aan de vleeszijde in te smeren), weven, noppen, vollen (=het weefsel in 

volkuipen  door en door impregneren met een mengsel van aarde en vet zodat het ging 

vervilten), verven, droogscheren, appreteren (=kreuk-en krimpvrij, glanzend maken) en nog 

wel enkele bewerkingen meer gebeurden in de steden door gespecialiseerde handwerkers, die 

meestal waren verenigd in een eigen ambachtsgilde.De lakenindustrie begon al vroeg 

kapitalistische trekken te krijgen. De Vlaamse wolkopers verenigden zich in de 13
de

 eeuw in 

de “Hanze op Londen”.Het eindproduct werd niet op bestelling van een bepaalde klant 

vervaardigd, maar men werkte voor de internationale markt.De Vlaamse lakens vonden overal 

in Europa een afzetgebied.De verkoop van Vlaams laken heeft zeker veel te danken aan de 

kruistochten, tijdens dewelke het vertoon van pracht en praal door de edelen een middel was 

om te wijzen op hun macht. 

In de 13
de

 eeuw groeide Gent uit tot de belangrijkste stad met misschien wel 60.000 inwoners. 

Voor de 13
de

 eeuw eindigden de scheepvaartroutes uit het Westen doorgaans nog in de havens 

aan de Noordzee; in de 13
de

 eeuw evenwel kwam een veel grote scheepstype in gebruik, de 

kogge, waarmee de rechtstreekse route naar de Oostzee wel mogelijk was.  

 

 
 

Geld en krediet. 

 

De denieren, de kleine zilveren muntjes, die onder Karel de Grote waren ingevoerd, zijn 

eeuwenlang de enige geldmunten die in Europa zelf geslagen werden.Oorspronkelijk werden 

uit een pond zilver 240 denieren geslagen.Een muntmonopolie was uitgesloten, waardoor er 

een grote hoeveelheid denieren van verschillend gewicht en gehalte in omloop waren. 

Bijgevolg noemde men de munt naar de plaats van herkomst, zoals bvb. Tournoois (van 

Tours), Troois (van Troyes), Parisis (van Parijs),… 

De Engelse denieren behielden een goed gehalte vanwege de sterke vorstenmacht in het land, 

vandaar dat die munt de naam van “sterling”(=stevig) droeg. 

Pas in de 13
de

 eeuw werden zwaardere munten geslagen, zoals bvb. “grosso, gros”(=groot) die 

in waarde overeenkwam met 12 denieren.In Italië ging men over tot het slagen van gouden 

munten (dukaat, florijn).Andere landen volgden en daar werd het “gulden” genoemd. 
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Later kwamen er verschillende munten in omloop en op geen markt kon er een geldwisselaar 

gemist worden.Velen hebben zich achteraf opgewerkt tot bankiers.Maar de kerk vaardigde 

een renteverbod uit (Lukas 6:35)”Leent zonder iets weder te hopen”.Slechts de joden waren 

niet aan de christelijke voorschriften gebonden en zijn zich gaan bezighouden met 

geldleningen.De Lombarden volgden hun voorbeeld, ondanks het kerkelijke verbod, en 

vestigden zich in alle Europese landen.Minder bezwaren had de kerk tegen methoden van 

krediet, die vooral op de jaarmarkten (in de 12
de

 -13
de

 eeuw op plaatsen in Vlaanderen: Ieper, 

Brugge, Torhout, Mesen,…) werden toegepast.Die bestond erin dat de handelaars hun 

goederen verkochten tegen de belofte pas op de markt van het volgende jaar te 

betalen.Daarvan werd er een jaarmarktbrief gemaakt. Een andere vorm was een soort 

hypotheek (die niet afgelost kon worden), die toegepast werd door boeren door een rente te 

vestigen op hun land waardoor zij tegen een jaarlijkse uitkering een som ineens konden 

bedingen.De normale hypotheek werd ook aangegaan (in twee vormen, namelijk  mort-gage 

en vif-gage), alsook de verkoop van rentebrieven en het kopen op lijfrenten.   

 

 De politieke toestand. 

 

Bestuur. 
 

Het is een overgangsperiode waar oude structuren verweven zaten in de nieuwe.Enerzijds 

bleef het machtsmonopolie van de vorsten en de sterke feodale politiek.Anderzijds werd er 

een betere administratie doorgevoerd. 

Onder Gwijde van Dampierre (1278-1305) begon de partijstrijd in de steden invloed op de 

politieke geschiedenis te krijgen.Iedere stad heeft weliswaar zijn eigen ontwikkeling gekend, 

maar in veel steden stond een patriciaat van grondbezitters en lakenfabrikanten vaak 

tegenover de ambachtsgilden van wevers en vollers. 

 

 
 

Toen de handel in de 11
de

 eeuw begon te herleven zouden de rondtrekkende kooplieden hun 

winterkwartieren en pakhuizen vooral in de nabijheid van abdijen of burchten hebben 

gevestigd (bvb. Gent).Ze hadden hun eigen rechtspraak nodig.Dit privilege werd aanvankelijk 

alleen door de leden van het koopmansgilde verworven.Die vereniging die zij gevormd 

hadden ter onderlinge bescherming werd ook “hanze” genoemd.Geleidelijk werd dit privilege 

ook toegekend aan alle inwoners van de nederzetting buiten de prestedelijke kern en eindigde 

ermee dat ook deze prestedelijke kern onder het stadsrecht kwam te vallen.In de zo gevormde 

steden vormden de koopmansgeslachten het patriciaat dat een tijdlang alle bestuursfuncties in 

handen namen.Nadat het aantal handwerkers was gestegen en zich hadden verenigd in 

ambachtsgilden eisten die in de 13
de

 en 14
de

 eeuw nadrukkelijk hun aandeel op in het bestuur 

van de steden.Waar dit lukte geschiedde dit haast altijd na een zware strijd.  

Het oudste orgaan van het stedelijk zelfbestuur is doorgaans de eigen schepenbank.De leden 

daarvan werden oorspronkelijk aangesteld door de feodale stadsheer uit de eigen burgerij.De 

schepenen hadden als hun voorzitter de schout of baljuw, zo genoemd naargelang de streek, 

die bij uitstek als vertegenwoordiger van de stadsheer gold.In de 12
de

 -13
de

 eeuw schiepen ze 
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een eigen bestuursorgaan in de stadsraad.De meeste vorsten hadden ingezien dat de steden 

een grote steun voor hun macht konden gaan betekenen zowel op militair als financieel 

gebied.De oude gegroeide steden hadden hun privileges bij stukjes en beetjes verworven; de 

jongere gestichte steden kregen bij hun oorsprong een handvest waar al hun rechten ordelijk 

in stonden opgetekend.  

 

De politieke situatie onder de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre (°1229, graaf:1278-1299) 

en zijn zoon Robrecht van Bethune (°1247, graaf:1299-1322).    

 

Naar aanleiding van een twist tussen de Avesnes en de Dampierres wees de arbitrale uitspraak  

van Lodewijk IX Henegouwen aan de Avesnes en Vlaanderen aan de Dampierres toe. 

 

De Franse invloed in Vlaanderen werd alsmaar groter, maar ook Engeland zocht naargelang 

hun belang bondgenoten in Vlaanderen. 

 

Het laatste decennia van de 13
de

 eeuw was er één van constante redetwisten tussen de Fransen 

(Filips IV, koning van 1285-1314), de Engelsen (Edward I, koning van 1272-1307) en de 

paus (Bonifatius VIII van 1294-1303) die dus leidden tot oorlog en vrede. 

 

Bijgevolg werd ook onze graaf erbij betrokken.Hij had bovendien in Vlaanderen nog af te 

rekenen met een groep mensen, die vooral uit adel en aristocratie bestond, die de Franse 

koning tegen hem wilde uitspelen om zo zelf meer invloed te krijgen.Die groep werd de 

“leliaards” genoemd wegens hun gehechtheid aan de Franse lelie.  

Een andere factor om partij voor Engeland te kiezen was de economische. Zoals hierboven 

reeds vermeld, speelde de textielnijverheid in Vlaanderen een zeer belangrijke economische 

rol, waardoor de grote textielsteden volledig afhankelijk waren van de Engelse wol.De leden 

van de ambachtslieden beseften dat maar al te goed en benadrukten de zelfstandigheid van 

Vlaanderen. Zij noemden zich de “klauwaards” naar de klauwen van de leeuw, te zien op het 

Vlaamse wapen en verzetten zich tegen de leliaards.  

Derhalve koos de graaf van Vlaanderen in 1297 de zijde van Engeland en zegde de leentrouw 

op aan Filips IV.Dit bracht evenwel niet veel aarde aan de dijk, vermits onder toedoen van 

paus Bonifatius beide koninkrijken met elkaar vrede sloten.  

De macht van Frankrijk was niet alleen te trotseren en de graaf werd in Parijs gevangen gezet 

en Vlaanderen werd bij het Franse kroondomein gevoegd. Een gouverneur Jacques de Saint-

Pol (ook Châtillon genoemd) moest het gebied voorlopig besturen.  

 

Maar de stedelijke ambachtslieden in Brugge gaven niet op en onder leiding van Pieter de 

Coninck en Jan Breydel, dekens van respectievelijk de wevers-en de slagersgilde, versloegen 

zij in de vroege vrijdagochtend van 18 mei 1302 de Franse overheersers.(allen die de woorden 

“scilt ende vrient” niet konden uitspreken waren verraden; binnen Brugge werd er over 

“Goede Vrijdag” gesproken.) Dit moedigde hen zo aan dat ze de strijd verder zetten en in 

Kortrijk op 11 juli 1302 het glansrijk wonnen van de Fransen. Na de strijd werden de 

buitgemaakte sporen opgehangen in de Mariakerk te Kortrijk, vandaar de naam 

Guldensporenslag.  

 

De Fransen kwamen twee jaar later terug en in 1305 moest het graafschap de vrede van Athis-

sur-Orge aanvaarden.Die verplichtte hen tot betaling van een grote schadeloosstelling en 

bevatte ook vernederende voorwaarden, maar waarborgde in ieder geval de zelfstandigheid 

van Vlaanderen. 
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De invloed van paus Bonifatius. 

Aangezien de jaren 1297-1300 in het hoofdstuk over Jan van Rode uitvoerig besproken 

worden, vind ik het toch belangrijk om even dieper in te gaan op de rol die de paus speelde in 

die cruciale jaren van wapenstilstand en vijandschap. 

Op kerstavond 1294 werd kardinaal Benedetto Caetani tot paus Bonifatius VIII benoemd.Hij 

was 60, hoogstaand kerkjurist met een lang diplomatiek curriculum, intelligent, maar ook 

uiterst opvliegend. 

Eind februari 1296 vaardigde hij de bul Clericis Laicos uit, waarin hij de invoering van elke 

nieuwe belasting op de geestelijkheid verbood zolang die niet aan de pauselijke toestemming 

was onderworpen. 

Aangezien de vorige paus minder macht en gezag uitoefende, kwam deze uitvaardiging wel 

hard aan, vooral voor Frankrijk en Engeland. 

Hier kwam een typische middeleeuwse kwestie aan bod: waren de geestelijken gewone 

onderdanen van hun koning die dus zoals iedereen van de bevolking hun steentje moesten 

bijdragen in tijden van nood of stonden ze daarboven als dienaars van een internationale 

kerkelijke autoriteit waaraan zelfs de koning onderworpen was? 

In Engeland reageerde de clerus woedend.In Frankrijk echter dreef de koning het zover dat de 

paus uiteindelijk toegaf in februari 1297 en de koning uitgebreide bevoegdheden schonk om 

belastingen op de clerus in te stellen. 

Vervolgens vaardigde de paus eind juli 1297 een nieuwe bul uit, waarin hij stelde dat de 

koning het recht had om zelf te bepalen wanneer zich een noodtoestand voordeed die een 

nieuwe belasting op de clerus vereiste zonder pauselijk akkoord. 

De tegemoetkoming van de paus ging zelfs zover dat hij  Lodewijk IX, grootvader van Filips,  

heilig verklaarde. 

De paus had er alle belang bij om als bemiddelaar op te treden tussen de oorlogvoerende 

partijen Engeland/Frankrijk eind 1297, want hij wou wat sleutelen aan zijn imago van 

“heerschap boven iedereen”. 
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Engeland echter stelde de voorwaarde dat Vlaanderen erbij moest worden betrokken.Dat 

stootte evenwel op verzet vanwege Frankrijk, vermits zij beweerden dat Vlaanderen 

rebelleerde tegen het koninklijk gezag en vonden dat indien Vlaanderen betrokken partij 

werd, Schotland dit ook moest zijn.Daardoor stond Engeland voor een voldongen feit en ging 

onmiddellijk akkoord. 

Frankrijk eiste zelfs dat de bemiddeling niet uitging van de Heilige Vader, maar als initiatief 

van de privé persoon Benedetto Caetani. 

Frankrijk had het juiste moment uitgekozen om de paus te chanteren, want hij had zich zelfs 

zo in nesten gewerkt (onder ander lag hij in ruzie met de Colonna’s, een invloedrijke 

Romeinse familie, die twee kardinalen telde) dat hij nauwelijks buitenkwam en dus niets 

anders kon dan aanvaarden wat de Franse koning vroeg. 

De reden waarom de koning van Frankrijk zo aandrong op een pauselijke bemiddeling was 

vooral het feit dat hij aan het financiële plafond zat.Bovendien betekende oorlog voor hem 

Gent belegeren, die in die tijd één van de best versterkte steden van West Europa was. 

Vervolgens betekende in vriendschap leven met de paus eveneens beschikken over de 

kerkelijke belastingen. 

Ondertussen begreep de graaf van Vlaanderen ook dat hoe meer beloften en giften werden 

gedaan aan de paus, hoe meer er van hem verkregen werd.Daaruit concludeerde hij dat wat 

Vlaanderen ook probeerde, Frankrijk toch altijd zou primeren voor de paus. 

De graaf was zeer principieel, wat blijkt uit zijn volgende woorden:”Het is onze bedoeling dat 

we ons gelijk halen en ons recht verwerven langs de waarheid en langs het recht dat we 

hebben.”
1
  

 

 
Bijgevolg werd door zijn zonen het volgende in een verzoekschrift aan de paus voorgelegd: 

- koning Filips zou hun zus Filippina vrijlaten en laten huwen met de Engelse 

kroonprins; 

- de paus zou de dreigende excommunicaties over Vlaanderen opheffen; 

- de Vlaamse clerus zou geen belasting moeten betalen voor de oorlogsinspanning van 

de Franse koning tegen het graafschap; 

- het stuk Vlaanderen, dat door de Franse troepen was bezet, zou onder het beheer van 

de paus komen tot aan het afsluiten van de vrede.
2
  

Het werd een heen en weer tergend spelletje vanwege de paus en hield derhalve geen rekening 

met Vlaanderen. 

                                                           
1
  VERBRUGGEN (J.F.), FALTER (R.), 

1302.Opstand in Vlaanderen. 

Tielt, Lannoo, 2001, pp.105. 
2
  VERBRUGGEN (J.F.), FALTER (R.), 

1302.Opstand in Vlaanderen. 

Tielt, Lannoo, 2001, pp.105. 
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Op 27 juni 1298 liet de paus uiteindelijk de vrede afkondigen tussen Frankrijk en Engeland, 

bezegeld met twee huwelijken, enerzijds tussen de Engelse koning Edward en Marguerite, de 

zus van de Franse koning en anderzijds tussen de kroonprins Edward met Isabella, de enige 

dochter van Filips. 

Voor Vlaanderen zag het dus helemaal niet meer goed uit, want zelfs Duitsland koos partij 

voor Frankrijk (onder ander ook beklonken door het sluiten van een huwelijk,… ). 

De daaruit vloeiende gevolgen worden verder besproken in het hoofdstuk over Jan van Rode. 

 

De sociale situatie. 
 

Aangezien die periode gekenmerkt werd door opeenvolgende oorlogen, kan die situatie voor 

de gewone bevolking zeker niet rooskleurig geweest zijn.Plunderingen, strooptochten, 

platbranden van dorpen, de gewassen werden vernietigd, het weinige wat de mensen bezaten 

werd aangeslagen of teniet gedaan (o.a.(klein)vee), de oorlogsbelastingen,… 

 

Een illustratie aan de hand van de hieronder te lezen brieven, geschreven door de bevolking 

en gericht aan de graaf, geeft duidelijk het volgende weer: 

 

 “Edele heer, wij, arme lieden van uw stad Eke, naast Steenvoorde in het baljuwschap Kassel, 

smeken u in godsnaam, uit barmhartigheid en voor het heil van uw ziel, medelijden te hebben 

met ons.De Fransen hebben het grootste deel van onze parochie in brand gestoken en 

geplunderd.Ze dreigen er elke dag mee dat ze de rest in brand zullen steken, waardoor we ten 

zeerste in rouw zijn.We hebben op raad van mannen die tot uw akkoord behoren, doen 

spreken met de Fransen, om de brandstichting en de plundering te vermijden, tot acht dagen 

na Pasen.Dit zou ons negentig ponden van de munt van de koning kosten.Edele heer, wij zijn 

uw lieden en we willen trouw met u leven en sterven, en dit niet nalaten, wat er ook 

gebeure.We willen deze overeenkomst met de Fransen niet sluiten indien dit niet uw wil 

is.We bidden u, edele heer, in naam van God en de barmhartigheid, ons een brief te bezorgen 

zeggend dat dit volgens uw wil en uw toestemming geschiedt, zodat we geen verwijt zouden 

krijgen van uw lieden en uw baljuws.”
3
  

 

“Edele heer, graaf van Vlaanderen, wij, uw arme lieden van Roeselare, die verbrand zijn en 

verjaagd, laten weten, met wenende ogen, dat in Ieper het bevel is uitgevaardigd, op straf van 

10 ponden, dat alle vreemdelingen die naar Ieper gevlucht zijn, de stad moeten verlaten tussen 

heden en dinsdagavond eerstkomend.Edele heer, we weten niet naar waar we moeten 

vluchten.Het was op uw raad dat we naar Ieper waren gevlucht.Heer, we smeken u, 

ootmoedig, wenend, om per brief bevel te geven aan mijn heer Gwij, uw broeder, en aan de 

baljuw en de schepenen van Ieper dat zij ons en ons goed een tijdje in Ieper laten tot het land 

weer in vrede leeft.Wij maken ons zorgen dat we lijf en goed zullen verliezen als wij nu Ieper 

moeten verlaten.Heer, troost ons, door God, in deze nood.”
4
  

 

De rol van Jan van Rode, heer van Ingelmunster. 
 

Jan van (Schelde)Rode, vermoedelijk geboren in 1271 en gestorven na 1309 was de zoon van 

Gerard II, heer van Rode en heer van Melle en van Isabella van Heestert en van Lake.Hij was 

de halfbroer van Gerard III, heer van Rode, die gehuwd was met Mabilia II van 

Scheldewindeke. 
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Hij werd ridder gekroond en huwde terzelfdertijd met Katarina van Maldegem op 12 

november 1285 in de O.L.V. te Doornik.Bovendien werd hij op 11 juli 1289 heer van 

Ingelmunster. Hij bezat veel goederen in Engeland, die hij geërfd had van zijn vader.Gerard II 

had die verkregen naar aanleiding van zijn handelsbetrekkingen inzake de wolhandel met 

Engeland.
5
  

 

Naar aanleiding van losse fragmenten uit het jaarboek van onze heemkundige kring, al dan 

niet verweven in een aaneensluitende context, proberen we aan te tonen hoe Jan van Rode de 

graaf van Vlaanderen onverbiddelijk trouw was gebleven. 

 

Op 18 september 1290 beloofden Jan van Rode, zijn vrouw Katharina, Gerard, burggraaf van 

Gent en Olivier van Ayshove dat zij Gwijde van Dampierre schadeloos zouden stellen omdat 

hij zich voor Jan van Rode borg had gesteld in verband met dezelfde lijftocht en domeinen.
6
  

 

Op 1 januari 1298 ontving Jan van Rode van Robrecht van Bethune een rente van 50 pond als 

beloning voor zijn heldhaftig gedrag bij de verdediging van de stad Rijsel.
7
  

 

 
 

Zoals reeds vermeld woedde er in 1297 een oorlog tussen Frankrijk en Engeland, die de steun 

kreeg van Vlaanderen.Het was eerder een bondgenootschap tussen beide vorsten dan tussen 

beide volkeren.De graaf van Vlaanderen nam die beslissing vanuit economisch oogpunt zoals 

eerder uitgelegd.Maar van daadwerkelijke hulp kwam weinig in huis, terwijl de graaf het in 

de 2
de

 helft van 1297 zeker kon gebruiken toen in juni een groot Frans leger Vlaanderen 

binnentrok.Pas op 23 augustus 1297 verliet de Engelse koning, Edward, zijn land om op 1 

september in Brugge aan te komen, waar hij niet welkom was en alzo naar Gent vertrok, waar 

hij werklieden aanwierf voor het graven van een gracht en het optrekken van een 

wal.Ondertussen zag de situatie voor de Vlamingen in Rijsel er niet rooskleurig uit.Bovendien 

was Veurne reeds vijf dagen eerder in handen van de Fransen gevallen en de strijdende 

verdedigers bleven in het ongewisse aangaande de komst van de Engelsen.Bijgevolg sloten de 

Vlamingen een akkoord met de bezetter.Van de twintig Vlaamse ondertekenaars, (waaronder 

Jan van Rode?) zouden er uiteindelijk zeven voor de Franse koning kiezen.Vervolgens viel 

Kortrijk op 3 september in handen van de vijand.Op 7 september kwam Ingelmunster aan de 

beurt.Ondertussen werd er onderhandeld voor vrede, die op 9 oktober resulteerde in een 

wapenstilstand te Sint-Baafs-Vijve, die op 12 oktober van kracht zou worden.Niettemin 

plunderde het Franse leger de goederen en het kasteel van Jan van Rode.Vermoedelijk een 

wraakactie tegen zijn verbeten weerstand in Rijsel.Dat Jan van Rode ook het vertrouwen van 

                                                           
5
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   themanummer: De heren en vrouwen van Rode, pp.89. 
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Robrecht van Bethune en Jan van Namen genoot, getuigde het smeekschrift dat voornoemden 

aan de Paus in juni 1298 richtten, waarin ze de plunderingen en de schade die Jan van Rode 

door het Franse leger werd aangedaan, ondanks het wapenbestand, aanklaagden.
8
 

 

Het wapenstilstandsverdrag, eerst geldig tot 7 december 1297, werd nadien verlengd tot 6 

januari 1298 en dan nogmaals, niet enkel tussen beide koningen, maar ook voor Vlaanderen, 

tot 6 januari 1300.Tussen de graaf van Vlaanderen en de Engelse koning was er een akkoord 

dat deze laatste geen verzoening zou sluiten met de Franse koning. 

Zodoende leverden beide tegenstanders in de winter van 1297-1298 nog grote inspanningen 

om hun militaire steunpunten te verstevigen. De Fransen versterkten Brugge, de Vlamingen 

en Engelsen namen Gent, Aardenburg, Damme, Oudenaarde, Deinze, Kassel voor hun 

rekening. 

In 1299 kwam er kering tussen de partijen.Door zijn eigen volk werd het koning Edward niet 

in dank afgenomen dat hij Vlaanderen bijstond, want Engeland had zelf af te rekenen met 

interne opstanden van de Schotten. Bovendien werd hij niet eens positief onthaald door de 

Vlamingen.Bijgevolg kwam er geen reactie op de talrijke gezanten die de graaf naar de 

Engelse koning stuurde.De laatste maal gebeurde dat in augustus 1299, waarop het antwoord 

duidelijk was en de graaf niet meer op hem hoefde te rekenen. 

 

 
 

Na al die verbeten nederlagen deed de 70 jarige graaf Gwij van Dampierre in Oudenaarde op 

3 november 1299 afstand van al zijn macht en bezittingen ten voordele van zijn oudste zoon, 

Robrecht van Bethune, die ook al 52 jaar was.Drie maanden daarvoor had hij zijn verbittering 

duidelijk gemaakt in de volgende brief:”Al die ongelukken komen over ons door toedoen van 

de paus.Hij heeft de koningen van Frankrijk en Engeland nader tot elkaar gebracht, tot ons 

onheil.Terwijl de koning van Engeland, die het akkoord ziet tussen de Heilige Vader en de 

twee koningen, zich niet meer aan ons wil binden.Diegene die de plaatsvervanger van God op 

aarde zou moeten zijn, zou vrede moeten stichten, geen oorlog die nooit zal eindigen.Waar 

hebben wij, het huis van Vlaanderen, mijn voorvaderen en ikzelf dit verdiend bij de curie in 

Rome?Wij hebben geen enkele hoop meer, noch van de kant van Duitsland, noch van de kant 
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van Engeland.Als de paus ons in de steek laat, en de termijnen waarop de bestanden 

verstrijken niet worden opgeschoven, zijn we verloren.” 
9
  

Maar ondertussen had de paus Bonifatius het bestand al verlengd en op 21 juli 1299 vaardigde 

hij een bul uit waarin hij de bestanden die op 3 januari 1300 afliepen met een jaar verlengde. 

Maar dat bracht weinig aarde aan de dijk want op 6 januari 1300 trok de broer van de Franse 

koning, Charles van Valois, de stad Douai binnen. 

 

Op 1 april 1300 verkoopt Robrecht van Bethune gronden aan de stad Gent voor 4000 pond 

Vlaamse munt in tegenwoordigheid van zijn leenmannen, onder wie Jan van Rode.Bovendien 

was deze laatste ook getuige in hetzelfde gezelschap van de overdracht van de kasselrij van 

Gent en het recht van burggraaf.
10

  

 

Ondertussen trok Charles Valois naar Brugge, die reeds in handen van de Fransen was, om 

zich voor te bereiden op de belegering van Damme.Deze voorbereidingen gingen gepaard met 

plunderingen, platbranden en strooptochten van omliggende dorpen en dit zowel door beide 

kampen.Robrecht van Bethune verdedigde Gent en zijn drie halfbroers, Gwij van Namen en 

zijn twee broers Jan, graaf van Namen en Hendrik namen de leiding over Ieper, die het langst 

van al de Vlaamse steden weerstand bood en slechts op 21 mei 1300 capituleerde. 

Intussen was de stad Damme, één van de laatste steunpunten van het onbezette Vlaanderen, 

veroverd door Karel van Valois.De schoonbroer van Jan van Rode, Filips van Maldegem, had  

zeer trouw aan de zij van de graaf gevochten bij de verdediging van Damme, wat hem duur 

kwam te staan.Zijn burcht werd geplunderd en volledig verwoest door het leger van Karel van 

Valois.Samen met Damme gaven ook Sluis en Aardenburg zich over.Op 8 mei volgde Gent 

waar, naast de graaf en zijn vader, ook een aantal vooraanstaande ridders verbleven.Ze 

besloten de voorwaarden te vragen voor overgave.Half mei besloot Robrecht zich aan de 

Franse voorwaarden te onderwerpen.De graaf, zijn broer, Willem van Doornik, hun vader en 

meer dan 50 trouwe Vlaamse edellieden, waaronder Jan van Rode, werden naar Doornik 

geleid en vervolgens naar Atrecht.Op 24 mei kwamen ze aan bij het koninklijk paleis op het 

westelijke punt van het Ile de la Cité in het midden van de Seine in Parijs.Het tafereel staat 

beschreven in een kroniek van die tijd: 

“Toen ze aan de stoep halt hielden, stapten de graaf en zijn kinderen van hun paard.De graaf 

van Savoie leidde ze naar de koning.Daar knielden ze, gaven ze zich over en legden ze hun lot 

volledig in zijn handen.De koning bekeek hen. Maar hij zei geen woord.Toen liet hij hen 

buiten leiden, en beval hij de graaf naar Compiegne te brengen.Die werd daar in de 

gevangenis gezet in een versterkte toren”. 
11

  

Maar eerst werden ze naar Châtelet, een versterkte burcht in Parijs die als zetel van de 

provoost en als gevangenis diende, gebracht.Daar liet de koning hen 15 dagen zitten.Daarna 

werden ze allen naar verschillende burchten in Frankrijk gevoerd en opgesloten.Onder die 

ridders bevonden zich Filips van Maldegem, de schoonbroer van Jan van Rode, Jan van 

Menen, getrouwd met Elisabeth van Rode en Jan van Rode zelf.Hij werd samen met Willem 

van Mortagne, Willem van Koekelare en Zeger van Kortrijk gevangen gezet in een burcht te 

Janville. 

Ook in die tijd was er omkoperij en om hun levenssituatie wat te verzachten sloten de vier 

bovenstaande ridders een deal met hun bewaker, Pieter van Totencourt. Hem werd het 
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volgende cadeau gedaan: een havik, twee valken, een jachthond, een wit kameelharen 

kledingstuk, een Gents laken en een koe uit Vlaanderen.
12

 (Kan het Vlaamser ?)   
 

Op de vraag of Jan van Rode zou deelgenomen hebben aan de Guldensporenslag kunnen we 

dus zeer bondig antwoorden.Op dat tijdstip zat hij nog steeds opgesloten in Janville.Hij had 

zich niet kunnen vrijkopen aangezien zijn rijkdom sterk afgenomen was na de plundering van 

zijn kasteel en zijn goederen te Ingelmunster.Hij werd echter wel uitgewisseld tegen een 

Franse ridder die gevangen zat in de Bijloke te Gent en dit na de Guldensporenslag.
13

 

Dit kunnen we afleiden uit de rekeningen van de stad Brugge van januari 1303, waar in de 

uitgaven Jan van Rode vermeld staat.Gwij van Namen gaf namelijk opdracht aan de stad 

Brugge Jan van Rode te betalen.
14

  

Deze verklaring valt te zoeken in het feit dat Jan van Rode in 1303 deel uitmaakte van het 

Vlaamse legerkorps dat te Brugge onder het bevel stond van Gwijde van Namen.
15

   

 

Betreffende het jaar 1305 wordt er gemeld dat dezelfde Jan van Rode borg stond voor het feit 

dat Gillis van Creuninghe, ridder en Gerard van Malstede steeds aanhangers zijn geweest van 

de graaf van Vlaanderen en het nog zijn. 
16

 
 

Voor de laatste melding verwijzen we naar het jaar 1309, waar Jan van Heule, zoon van 

Willem van Heule, die een tiend in Oostrozebeke verkocht aan de abdij van Ename, de 

verkoop aanvaardde, maar op zijn beurt de goedkeuring vroeg aan Jan van Rode en diens 

vrouw. 

 

Na 1309 staat Jan van Rode in de oorkonden nergens meer vermeld en het zegel van Jan van 

Rode, heer van Ingelmunster, was in 1320 reeds een ander, wat doet vermoeden dat hij na 

1309 overleden is.
17
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De fusie Oosterzele in de pers  
nu zo een 25 jaar geleden 

 
ijfentwintig jaar fusie werd in de voorbije maanden in de diverse dorpen van de 

gemeente Oosterzele gevierd.   

Aan de hand van krantenknipsels, bewaard in ons documentatiecentrum, vatten wij bij die 

gelegenheid voor u de periode samen die de eigenlijke fusie van de gemeenten vooraf ging.  

 

Praatjes over de samenvoeging van de gemeenten bezuiden Gent 

 

In de krant het Volk van 23.10.1970 kon men reeds een resem van mogelijks samen gaan van  

gemeenten lezen: . Gontrode samen met Gijzenzele bij Melle. Gontrode, Gijzenzele en 

Landskouter samen met Oosterzele, Balegem en Scheldewindeke. Bottelare samen met Munte 

en Moortsele. enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moortsele 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het armenklooster 

 

De krant van 27/7/1971 bracht het bericht dat het samengaan van de gemeenten Gontrode, 

Gijzenzele en Landskouter op dat ogenblik de enige reeds bekende en reële fusiekans was. 

Het dossier was, volgens de correspondenten, op het departement van binnenlandszaken 

aanwezig. 

In de streek was men ervan van overtuigd dat dit een onrealistisch voorstel was Twee jaar 

voordien werd het samen gaan van deze gemeente vooropgesteld. Het kreeg toen de spotnaam 

“het armenklooster”.  

Een tweede mogelijkheid was Bottelare samen met Moortsele en Munte. 

Bottelare maakte de bemerking dat het zich voldoende bekwaam achtte en het zijn problemen 

zelf kon oplossen.  

Dan was er nog het samengaan van Balegem, Oosterzele en Scheldewindeke. 

De idee kwam volgens de krant uit Scheldewindeke en het voorspelde een moeilijk kraambed 

te worden. Scheldewindeke beweerde de oudste gemeente te zijn, Oosterzele speelde troeven 

uit als zijn sportcomplex en Balegem was altijd aan zijn grondgebied gehecht geweest. 

Toch was men er te Oosterzele niet gerust in. In het plaatselijk weekblad De Beiaard van 

2.3.1971, scheef men dat Oosterzele nooit meer dan 3482 inwoners heeft gekend en dat sinds 

V 
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1920 het inwoners aantal er steeds op achteruit ging. Oorzaken waren het landelijk karakter 

van de gemeente en de geleidelijke groeiende vlucht naar de stad. Het artikel besloot “het zou 

jammer zijn dat dit ontvolkingverschijnsel zou worden aangewend om een andere naburige 

gemeente tot centrum van de fusie te maken. Oosterzele let op uw saeck”. 

 

Pas op als de vos de passie preekt! 

 

In een interview met Jozef De Ganck, dat in de Beiaard verscheen op 9/03/1985, 

verduidelijkte de burgemeester van Scheldewindeke zijn kijk op de fusie Oosterzele: 

“De mensen van Brussel die de fusie moesten regelen zaten op de vooravond van de 

beslissende dag bij mij in het salon. Ze verzekeren mij dat Windeke de pilootgemeente zou 

zijn, in fusie met Balegem en Munte. De hoge pieten van de CVP namen ons dat echter af. 

Daarom kwam ik zelf niet meer op. Van Hecke de burgemeester van Oosterzele had op mijn 

zere teen getrapt  ‘Pas op als de vos de passie preekt’ schreef ik in een pamflet  en steunde 

volledig de GBO. Ik had altijd gewonnen en op die manier wou ik nu ook weer winnen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheldewindeke 
 

 

 

 

 

 

 

Fusie of Federatie? 

 

In oktober 1971 werd op initiatief van de culturele kring Land van Rode een debatavond 

georganiseerd met in het panel: de burgemeesters van Balegem, Scheldewindeke, Moortsele 

en Munte. 

De conclusie was, dat een onderling contact tussen de gemeentebesturen op ruimere schaal 

noodzakelijk bleek.  

 

Een nieuwe bijeenkomst had plaats in december 1971 waarop ook de gemeenten Bottelare, 

Landskouter, Gontrode, Gijzenzele en Baaigem werden uitgenodigd. 

Senator Pede, burgemeester van Bottelare, gaf een beknopt overzicht over de wet ter zake. 

Volgens hem zouden op 1/2/1973 alle gemeente in agglomeraties, randfederaties en federaties 

worden ingedeeld. De op de vergadering aanwezige gemeenten zouden deel uit maken van 

een randfederaties rond de stad Gent. Men concludeerde dat het nuttig zou zijn zelf 

voorstellen uit te werken. Men stond niet negatief  tegenover de vorming van een 

randfederatie bestaande uit zelfstandige gemeenten van elk ongeveer 3000 inwoners. Het idee 

zou verder op een nog grotere schaal worden uitgewerkt. 
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Balegem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkeen ziet het nut van een fusie wel in. 

 

Zowat iedereen was voor de idee gewonnen en had argumenten te over om de noodzaak, het 

belang en het nut ervan te bewijzen op voorwaarde dat hij het kon hebben over een andere dan 

zijn eigen gemeente. Men liet daarbij meer het hart dan het verstand spreken, men gebruikte 

hierbij meer gevoelsargumenten dan logische overwegingen. De burgemeester, schepenen of 

het gemeenteraadslid beschouwden het voortbestaan van zijn eigen dorp als een onaantastbaar 

bezit.  

De bevolking moest zijn vertrouwde omgeving blijven herkennen. Men ging plots opnieuw 

gaan inzien welke waarde de functie van het dorp heeft. Even ter herinnering de idee “Het jaar 

van het dorp” is bij het afsluiten van het monumentenjaar te Balegem ontstaan. 

Fusies waren niet enkel een loutere administratieve aangelegenheid, maar economische 

noodzakelijk, en functioneel wenselijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Gijzenzele 
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Drie werkdocumenten 

 

In de provincie waren een drietal zo wat officiële werkdocumenten bekend. Zij werden door 

een door de provincie geïnstalleerde consultatieve commissie opgemaakt. Maakten hiervan 

deel uit:  de politieke gezagsdragers, leden van werkgeversorganisatie, 

werknemersorganisaties en ambtenaren. 

 

Het eerste plan was het plan Costard, een werkdocument van het ministerie van 

Binnenlands Zaken. Het aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen zou men van 241 tot 72 

terugbrengen. Men ging er van uit dat een gemeente minimum 5000 inwoners telde. 

 

Aantal inwoners         voor heen      plan Costard          plan PTD 

 

  Minder dan 2500        112                 geen                         geen 

   2 500 -    4999            59                    3                               0/1 

   5 000  -  9999             41                  28                               8/10 

 10 000 - 19999            19                   23                              16/19 

 20 000 -  49999            10                  15                               21/19 

 50 000 -  99999         geen                   2                                2 

100 000 - en meer           1                    1                                1  

 

totaal                           241                   72                              50 

 

Het plan van de Provinciale Technische Dienst en van de dienst Economische 

Aangelegenheden.Volgens hen diende de gemeente voldoende groot te zijn zo dat op een 

moderne en efficiënte wijze aan dienstverlening kon gedaan worden. De gemeente diende 

over een degelijke administratie te beschikken. Er moet een minimum aan oppervlakte zijn. 

Inplanting van nieuwe wijken een behoorlijk verkeersnet en allerlei nutvoorzieningen moet 

mogelijk zijn. De verstedelijking mag niet in de hand worden gewerkt. Landelijke gemeenten 

hebben hun waarde en men moet ze behouden. 

 

De naam 

 

Men ging er van uit dat kleine gemeenten bij een grotere gevoegd werden en de naam van 

deze laatste zou gebruikt worden om de nieuwe eenheid aan te duiden.  

 

Plan Costard                                  Plan PTD                                  Plan DEA 

 
Oosterzele 12500 of Balegem          Oosterzele 125000 of Balegem     Balegem 12000 of Oosterzele 

 

Oosterzele, Balegem                         Oosterzele, Balegem                      Balegem, Oosterzele 

Gontrode, Gijzenzele                        Gontrode, Gijzenzele                     Scheldewindeke, Moortsele 

Landskouter, Moortsele                    Landskouter, Moortsele                 Gijzenzele, Landskouter 

Scheldewindeke                                Scheldewindeke 

 

De Gouverneur zag vaak wegen en waterlopen als de toekomstige grenzen van de gemeente. 

Dit had voor gevolg dat tal van grenswijzigingen nodig waren.  

Op 18.1.1974 verscheen zijn nieuw plan in de krant. 

De nieuwe gemeente werd Balegem  met 11800 inwoners  en als deelgemeenten in volgorde 

van grote: Balegem, Oosterzele, Scheldewindeke, Moortsele, Gijzenzele en Landskouter 
Op 4.12.1974 verscheen het plan Michel in de pers. 

De nieuwe gemeente zou Balegem worden met als deelgemeenten: Balegem, Gijzenzele, Landskouter, 

Moortsele, Munte, Oosterzele en Scheldewindeke. 
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Het voorstel van de kabinetsraad verscheen in de krant van 4 juli 1975. Hier bleek dat men plots 

afweek af van het principe dat kleine gemeente bij grote gevoegd werden. Oosterzele werd als naam 

van de nieuwe eenheid geciteerd. 

 

 

 

 

 

Landskouter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de motivatie citeren een krant van 24/10/1975. 

Oosterzele, Balegem, Scheldewindeke, Moortsele, Landskouter en Gijzenzele 11696 inwoners  op een 

opp 4309 ha zou een nieuwe gemeente vormen waarop schijnbaar niets aan te merken valt. Ze vormen 

een mooi geheel van landelijke gemeenten. Alleen de motivering van de naamkeuze misschien.  

De naam Oosterzele werd behouden boven die van Balegem omdat de gemeente ouder dynamischer 

(vooral dit) en beter gelegen is heeft in de omgeving nogal wat twijfel verwekt.   

 

Slotzittingen in de raad van de grote drie 

 

Te Balegem bracht de gemeenteraad advies uit over het plan Michel. Men was gekant tegen elke vorm 

van fusie en zij verwees naar haar eerder opgestelde motie. Indien de fusie toch zou doorgaan kreeg 

het plan Costard hun voorkeur; De naam van de nieuwe gemeente moet Balegem zijn het is immers de 

grootste in oppervlakte en inwoners aantal. 

 

Scheldewindeke was tegen elke vorm van fusie en stelde, als toch een nieuwe eenheid gevormd werd, 

Rode voor als nieuwe gemeente naam  met Scheldewindeke  als het nieuwe centrum van de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
      Oosterzele 
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Oosterzele maakte zich klaar in het teken van de toekomst. 

Indien het plan Michel in het parlement zou worden goed gekeurd, wordt Oosterzele de nieuwe 

kerngemeente. Er werd toen beslist om het gemeentehuis aan te passen. Nu het vredegerecht naar Gent 

verhuisd  was en hier geen zitting meer werden gehouden was er heel wat plaats vrij gekomen.  

De naam Oosterzele werd volgens hen behouden omdat het dorp beter gelegen was. Zonder de 

beslissingen vooraf te lopen besliste de raad om toch nog voor het einde van het jaar de 

aanpassingswerken aan het gemeentehuis aan te besteden.  

 

Lucien De Smet 

 

Bron 

Krantenknipsels Het volk, Nieuwsblad De Beiaard (documentatiecentrum Land van Rode) 

 

Van harte proficiat 

 

Het is een goede gewoonte dat bij gelegenheden als deze mensen elkaar het beste toe wensen. 

De VZW heemkundig genootschap Land van Rode wenst  de gemeente Oosterzele, het gemeente 

bestuur, al de bestuurders sinds de voorbije 25 jaar van harte proficiat, een hoop volle toekomst en 

welzijn voor al haar bewoners toe. 

 

Namens het heemkundig genootschap 

 

Lucien De Smet 

Voorzitter 
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De Beloken Tijd 
 
EEN GETUIGENIS UIT EERSTE HAND. 

 

Het Tijdsbeeld. 

 

n 1792 verklaarde de Franse Republiek de oorlog aan keizer Jozef II en op 6 november 

werden de Oostenrijkers te Jemappes verslagen 

. 

De Fransen proclameerden de Nederlanden “bevrijd van de Oostenrijkse tiran”, maar in 

wezen was hun regime veel erger. De eerste “bevrijdingsdaad” die de Fransen hier stelden 

was het grondig leegroven van onze welvarende gewesten. 

Een oorlogsschatting werd opgelegd, waardeloos papier - de assignaten - werd als 

betaalmiddel opgedrongen en de republikeinse kalender werd ingevoerd. 

Dit alles onder de leuze “Egalité, Liberté, Fraternité”. 

 

Op 29 september 1795 werd België officieel bij Frankrijk ingelijfd. Het Ancien Régime werd 

meteen afgeschaft, een bestuurlijke indeling met 9 departementen, arrondissementen, kantons 

en gemeenten ingevoerd, een nieuw belastingsstelsel toegepast, de burgerlijke stand ingericht, 

commissies van openbare onderstand in het leven geroepen en gelijkheid van rechten voor 

iedereen gewaarborgd. 

 

De Kerk deelde al vlug in het lot, dat haar in het zuiden was beschoren. 

Ook in onze streken werden de kloosters ontbonden en genationaliseerde kerkelijke goederen 

verkocht. Het was verboden de klokken te luiden en de priesters werden verplicht een eed van 

haat tegen het koningdom, en van trouw aan de republiek af te leggen. Daar de meeste 

priesters zich niet tot deze praktijken wilden lenen, werd na korte tijd een lijst van 589 

onwillige geestelijken opgemaakt, die allen tot deportatie werden veroordeeld. Slechts een 

honderdtal kon echter worden aangehouden. De anderen verdwenen in het ondergronds 

verzet. 

Daarmee begon de “Beloken Tijd”. 

 

De beroering om de beginnende kerkvervolging groeide al vlug uit tot een opstandige 

beweging, toen in september 1798 de algemene dienstplicht werd ingevoerd voor de jongeren 

tussen 20 en 25 jaar: de “Boerenkrijg”. 

 

Een Getuigenis. 

 

et is tegen deze geschiedkundige achtergrond dat volgende getuigenis zich situeert. 

 

In het parochieregister der gedoopten van St. Lievens-Houtem schreef pastoor DE BRUYN in 

1797 en later: 

 

“Nu is te voorscheijn gekomen het edict van de Regeringe der Fransche natie, bij welk 

onder vrede dreijgementen van swaere penen en straffen verboden word aen alle 

geestelijke personen eenige publique diensten ofte functiën te verrichten so lang hij 

soude weijgeren den beruchten eed van onderdaenigheid, welken eed was luydende als 

volgt : "Ik seker haet aen 't koningsdom, geoorsaemheijd en aengekleefdheijd aende 

republiek en aende constitutie van het jaer drij ..." en aengesien de constitutie van het 

jaer drij soo wel als de wetten die op de constitutie geëmaneerd waeren (want de 

constitutie is den Baesis ofte grond der wetten) van sulken aerd waeren, dat sij 

I 

H 
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tegenstrijdig waeren aen de conditie van catholiken man, hierom hebben de geestelijke 

van het aertsbisdom van Mechelen (weijnige uytgezonderd) standvastelijk geweigerd 

den gemelden eed te doen. Het gevolg daer van is geweest dat sij hebben moeten 

staeken van dienst te doen, en de zieke midtsgaeders de kinderen sonder eenige 

solemniteijten van de kerk : sacramenten als gestolen bedienen bij nachte en ontijden, 

voor de Paesschen te houden als ook voor de devotie, binnen het jaér ging ook bij 

nachte in de huysen der particulieren aldaer een seker getal van de aenkomste der 

pasters verwittigd sijnde, bediend wierden voor het aenkomen van den daegeraed, 

waernaer den tor wederom trock naex sijne geheijme verblijfplaetse, de welke aen 

niemand bekend was als aenden coster om door eenen derden persoon de aennonce te 

doen voor de berechtingen, doopsels, in den gevallen, als den staet van den zieken den 

nacht niet en gedoogde af te wachten, op sommige plaetsen sijnder veele zieken 

sonder de uytterste sacramenten aldus moeten sterven. 

Naer dat den dienst aldus eenigen tijd gesupprimeerd was, is door geheel het 

Nederland (het volk hierover ten uyttersten 't onvrede sijnde.) eene rebellie opgestaen 

(Boerenkrijg), maer om dieswille dat de steden sig daer niet mede vervoegden aldaer 

de comptairen der finantien sijn, en dat bij gevolg aen de benden der resoltanten alle 

krijgsch-munitiën, midtgaeders den onderhoud ontbraeken, en dat daer bij de gezeijde 

benden sonder behoorlijke opperhoofden waeren en sonder directeurs om dese die in 

groot getal waeren, in een formidabel leger te formeren, daer door hebben de Fransche 

sonder veel moeyte de meergezeijde benden één voor één gemakkelijk kunnen 

verspreijden. En om dieswille dat men ten tijde van dese revolte op meest alle de 

parochiën van het land de klocken gestormd hadde om het volk te verzaemelen, 

daerom hebben de Fransche alom de klocken 4oen uyt de torens werpen. Wij hadden 

drij schoone klocken, schoon op accoord luydende, waer van de grootste, binnen 

mijnen tijd tot Nijvel hergoten, bij naer buyten s'gelijkt werd, hebbe dese moeten zien 

uyt den toren werpen en in stucken gesmeten worden. Eenige parochiaenen hebben bij 

nachte eene quantitijt stucken weg genomen van welke wij in 1802 de klok gegoten 

hebben die actuëlijk in den toren hangd; op welke ik hebbe doen stellen dit opschrift: 

al Den restand der drij schoone klocken 

 

Vervolgens hebben ook de Fransche in al de parochiën die niet voorzien waeren van 

geëeden priester, doen verkoopen de ornamenten, de autaeren, biechtstoelen, 

predikstoelen en andere cieraeden; welke op veele parochiën, aldaer de parochiaenen 

soo onvoorsigtig waeren dese door vrende te laeten koopen, seffens uytgebroken en 

weggevoerd werden. 

Achter dit cort beschrijf gaen ik over tot mijn voorwerp want een geheel jaer sal te 

kort wesen voor den geenen die alle de particuliritijten sal willen voor den dag 

brengen. Hier moet geplaetst worden de vrede vervolginge ten aenzien de priesters, de 

welke geweijgerd hadden te volkomen aen den Eed hiervooren genoemd. Sij wierden 

alom opgezocht en vervolgd : die het malleur hadden te vallen in hunne handen wier-

den naer de Fransche eijlanden over zee getransporteerd. Onder deese was het eijland 

de caeyënne gelegen in zuydt-america omtrent de middaglinie, naer den kant van den 

noorden van de geenen die daer naertoe gezonden sijn, sijnder weinige terug gekomen: 

door dien de locht aldaer buyten maeten ongezond is." 
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Een paar bladzijden vervolgt de tekst, vermoedelijk geschreven in 1801: 

 

“Dat den leser hier bemercke, hoe zeer de priesters nu desen tijd zig hebben moeten 

verstoppen voor de hoogen der Fransche natie en voor de geene der Fransche gesinde 

boeren ! En wat moeyte het ondertusschen gekost heeft, van den eenen cant, om de 

menschen ons konnen te vinden en van den anderen kant, om wij bij de menschen te 

konnen geraeken, die onzen dienst noodig hadden ... 

Den leser sal bij gevolg bevatten wat schrik en schroom de priesters hebben 

onderstaen als den noot hun riep om de menschen behulpsaem te sijn”. 

 

Pastoor DE BRUYN heeft tijdens de “Beloken Tijd” ondergedoken geleefd en in het geheim 

de sacramenten toegediend waaronder ook het Doopsel in meest uitzonderlijke plaatsen. In de 

gang van de grote huizen, op de zolder, in de schuren, enz. 

Tijd om deze regelmatig in te schrijven in een register was er niet. 

Toen er een rustiger periode aangebroken was heeft hij de gedoopten uit zijn herinnering 

zonder vermelding van peter of meter of de juiste datum in het register geschreven. Sommige 

zijn hem dan ook ontsnapt en de juiste namen heeft hij in zijn memorie niet teruggevonden. 

Zo moest hij zijn toevlucht nemen tot bijnamen en aanduiding van de straat of wijk. 

Toen later hem nog een naam of toenaam te binnen schoot noteerde hij deze op een speciale 

bladzijde die als errata diende. 

 

“25 Februarij 1799 is gedoopt Francisca dochter van de dochter van "Den Buld", 

gezegd Lefever op de Kreupelstraete”. 

“Hier volgen eenige door mij binnen den troubelen tijd gedoopt en herkenne dat er 

door de omstandigheden van den tijd mij veele ontsnapt zijn van de geene ik gedoopt 

heb”. 

 

Deze zijn dan ook niet volgens cronologische volgorde ingeschreven en als datumaanduiding 

werd soms “circa ...” gebruikt. 

 

De nota's en de wijze van inschrijvingen der akten in de parochieregisters laat veronderstellen 

dat er in 't jaar 1801 een kentering is gekomen in de priestervervolging aangezien er vanaf 

deze datum er ook een onderpastoor in dienst was. 

Ook werd er soms de benamingen van de Republikeinse Kalender vermeld. 

 

Later bemerken wij dat er reeds een zekere vorm van overeenkomst bestaat tussen de 

kerkelijke en de burgerlijke overheid daar er op de 16 Frimaire jaar 10 (7 Dec. 1801) door de 

pastoor een lijst van geboorten en overlijden overgemaakt aan de prefecture van Oudenaarde. 

 

“Deze geborene ende gestorvene overgegeven bij tabelle aende onderprefecture van 

Audenaerde. Den 16 jgrimaire jaer 10”. 

Bij de overhandiging van deze lijsten waren getuigen 

“Joannes Frans De Cooman, orgenist aud 28 jaeren  

Frans Rasschaert, peirdesmedt aud omtrent 30 jaeren  

Jean Baptist De Cooman, jaerestam (ouderdom) 49  

Pieter Gaublomme, Cabarettier, jaerestam 49 

Joseph Keymeulen, Cabarettier, jaerestam 54  

Martin-Jean Segers Charron (wagenmaker) jaerestam 40. 

 

Veel kinderen die in de beroerde tijd geboren waren en in 't geheim op een rapje gedoopt 

waren zonder het bijzijn van een peter of meter, zonder enig geldig bewijs, zodat er twijfel be-
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stond over hun doopsel, werden enkele jaren nadien, toen de tijden rustiger waren nog eens 

gedoopt en ingeschreven in het register. Men gebruikte daarvoor de vaste termen 

 

“Zijn gesuppleerd de solemniteyten des doopsels over ...”. De geboortedatum werd 

niet vermeld, soms de ouderdom in jaren. 

“De volgende sijn gedoopt door Mijnheer Roelandt, onderpastoor, die daer het jaer 

niet bij gevoegd en heeft. 

Doch 't is zeker dit geschied te sijn onder jaeren 1798 of onder 1799 of onder 1800 

midsgaeders onder het begin van 1801, ...”. 

 

Op 9 oogst 1801 vervolgt Pastoor DE BRUYN in het doopregister : 

“Uyt het suppleren der solemniteyten des Doopsels, sal den leser bevatten dat men wat 

meer vrijheid verkregen heeft. Doch men mocht noch naer de kerke niet gaen of 

publiquen dienst verrichten. Men deed den dienst in oude huizen onder den scheyn 

van onpubliquen dienst”. 

 

Hij schrijft op 25 april 1802 

“BEMERCKT 

Acten der geene die onder den troubelen tijd geboren sijn, en onder de hier bij 

gebrachte niet bevonden werden zullen misschien te vinden sijn bij den meyer of bij 

de geene die naer desen de municipaele bestieringe staen waer te nemen aengesien 

naar de mael door het gouvernement aen ons de registers ontnomen sijn, dese met de 

enregistreringen gelast sijn”. 

 

Frans DUQUET. 

 

 

Mgr. Meulemanstraat,31 9520 ST. - LIEVIENS - HOUTEM. Tel. 053/622.879 
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Een  aanvulling  op  de   
staten  van  goed  van Melle  en  Gentbrugge 

 

door Gontran Ervynck 

 

n 1985 kwam door de goede zorgen van conservator August De Baets de gewaardeerde 

uitgave van de STATEN VAN GOED VAN MELLE EN GENTBRUGGE (2 delen) tot 

stand.  In Deel 1 ontbreken echter de staten van goed over de periode 1691-1701 omdat het 

desbetreffend "Register Nr. 57 voorlopig niet te vinden was in het Rijksarchief". Het bleek 

thans, na zoveel jaren, opnieuw beschikbaar te zijn voor de zoeker (RAG, Fonds Melle-

Gentbrugge, Nr.57).  Dit  register,  met  in  totaal  201  beschreven  folio's,  bevat  een  kopie  

van  de  originele losse staten, van deze laatsten zijn sommige terug te vinden in Bundel Nr. 

67 van hetzelfde fonds. Bijna alle staten hebben betrekking op de parochie Melle, de staten 

van de parochie Gentbrugge voor dezelfde periode vindt men in register Nr. 58. 

De  originele  staten  werden  blijkbaar  door  een  latere  greffier  gekopieerd  in  het  register 

Nr.57. Dit heeft enkele gevolgen gehad. Er werd soms een woord vergeten of verkeerd 

gelezen zodat  thans  sommige  zinnen  onsamenhangend  zijn  en  moeilijk  te  begrijpen.  Bv.  

men  leest dat Jan de Lathouwer bij zijn overlijden drie kinderen naliet maar slechts de namen 

van twee kinderen staan vermeld in de tekst (zie Nr. 54 hieronder). Ook worden sommige 

familienamen verminkt.  Enkele  voorbeelden:  onder  Nr.  21  is  sprake  van  Cathelijne  van  

Beneden  gehuwd met Lieven van Snaeye, uit de PR van Melle blijkt dat dit Lieven 

Versnaeyen is; onder Nr. 46 vindt men de staat van goed van Jan van den Ruyse, dit is Jan 

Vercruyssen; onder Nr. 47 is sprake van Barbel van de Gugde, dit is Barbel Verbrugghen ! 
Hieronder geven we een samenvatting van de inhoud van Register Nr. 57, Staten van Goed  van  

Melle,  1691-1701.  Het  is  ons  een  genoegen  maar  nog  meer  een  eer  aldus  het werk van onze 

goede vriend August De Baets te kunnen aanvullen. 

 

1. SvG  die  overgheeft  Janneken  Vermere  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Lieven  Diereck 

overleden binnen Melle den 20 Feb 1691 hebbende tsamen verweckt een weese Joosken audt 

ontrent een jaer. Marten Backe is apparenten voocht patronel en Passchier Vermere is voocht 

matronel. Fo.1rt - 2rt. Actum den 22 Maart 1691. 

 

2. Requeste  aan  Burgemeester  en  Schepenen  van  Melle  door  Adrianneken  de  

Wilde  fa. Adriaens,  woonende  binnen  dese  prochie,  weduwe  van  Guillaeme  van  

Durme  haeren tweeden man, tot aanpassing van de SvG van Joos de Schuyttere 

haeren eersten man, overgegeven den 31 Oct 1680 i.v.m. een schuld aan baljuw Jacqs. 

Frans Meynaert als ontfangher  van  de  fransche  contributie  en  vermindering  van  

de  weesepennynghen  van de weesen van desen Joos de Schuyttere. Jacqs. de 

Schuyttere is voocht paterneel van de weesen. Actum den 10 Mei 1691. Fo.2rt. 
 

3. SvG die overgheeft Adryaneken van Hecke hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. de 

Beer overleden  binnen  Melle  den  30  Sep  1690,  hebbende  tsaemen  verweckt  vier  

kinderen: Elisabette  (8  jr),  Janneken  (6  jr),  Jan  (3  jr)  en  Pierken  (6  weken).  

Voocht  paterneel: 
Pr. de Riddere. Fo.2vs - 3vs. Actum den 22 Maerte 1691. 

Zie  ook  de  requeste  aan  Burgemeester  en  Schepenen  door  Adriaenneken  van  

Hecke weduwe van Pieter de Beer op fo.16rt en 16vs. 
 

4. SvG die overgheeft Jenne Marie de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Pieter 

Lammens verleden  binnen  Melle  den  13  Sep  1690,  hebbende  tsaemen  verweckt  

vyf  kinderen: Gheeraert  (9  jr),  Joannes  (7  jr),  Adryanneken  (5  jr),  Frans  (3  jr)  

en  Marieten  (1  jr). 

I 
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Vocht patronneel: Gheeraert Lammens, voocht matroneel: Lieven de Vos. Fo.3vs - 

6vs.  

Actum den 10 Meye 1691. 

Er zijn gronden van erfve binnen de prochie van Wetteren. 

 

5. SvG ten sterfhuyse van Guillaeme van Durme overleden binnen Melle den 6 Jan 1691, 

achterlaetende twee kinderen  gheprocreert  by  de  hauderigghe  Adriaenneken  de  

Wilde fa. Adriaens te weten Pieter van Durme (6 jr en half) en Guillae. van Durme (3 

jr en half). Voocht paterneel: Pr. van Durme. Fo.7rt - 8rt. Actum den 28 Juni 1691. 
 

6. SvG  die  overgheeft  Frans  Lammens  fs.  Geeraert  hauder  ten  sterfhuyse  van  syn  

huysvrauwe  Adrianneken  de  Mey  fa.  Gheeraert  overleden  binnen  Melle  den  16  

April  1691 hebbende tsaemen verweckt vier kinderen: Gheeraert (5 jr), Janken (4 jr), 

Pierken (2 jr 6 md) en Francisken (3 md). Voocht patronel: Gheeraert Lammens; 

voocht matronel: Gheeraert de Mey. Fo.8rt - 11vs. Actum den 28 Juni 1691. 
Er zijn gronden van erfven te Oostakker en Wetteren. 

 

7. SvG  die  overgheeft  Janneken  Merelaens  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Jacques  van 

Daele  overleden  binnen  Melle  den  6  Nov  1691,  hebbende  tsaemen  gheprocreert  twee 

kinderen: Jacques (6 jr en 9 md) en Janneken (1 jr en 4 md). Voocht patroneel: Jacques 

Maelge in huwelyck met Livine van Daele. Fo.11vs - 14rt. Actum 20 Dec 1691. 

 

8. SvG  die  overgheeft  Tanneken  Rodriegus  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Gillis  Hack 

overleden den . . . (blanco) Juli 1691 hebbende tsaemen verweckt seven kinderen waervan 

maer vyf meer in leven syn te weten Jan (17 jr), Isabelle (15 jr), Daneel (13 jr), Catharina (9 

jr) en Niclays (4 jr). Lieven van Gansberghe is deelvooght uytten Collegie. Fo.14rt - 16rt. 

Actum 27 Maerte 1692. 

 

9. SvG  die  overgheeft  Jan  Ghyselynck  fs.  Frans  hauder  ten  sterfhuyse  van  syne  tweede 

huysvrauwe Pietronelle Verlynden overleden binnen Melle den 22 Febr(?) 1692 hebbende 

achterghelaeten  ses  weesen  waervan  vyfve  noch  syn  int  leven  te  weten  Jacobus  (13 jr), 

Marieken (10 jr), Lenaert (8 jr), Gennoandt (6 jr) en Fransoyseken (2 jr). Vooght matroneel: 

Cornelis Verlinden. Fo.16vs - 19vs. Cathelyne Backers fa. Adriaens was de eerste echtgenote 

van Jan Ghyselynck, waarvan een kind Matheus. 

 

10. SvG die overgheeft Pietronelle Geers fa. Jans hauderigghe ten sterfhuyse van Guillae van de 

Velde overleden binnen Melle den . . . (blanco) Juni 1691 hebbende achterghelaeten vier 

kinderen te weten Jan (7 jr), Jannemarieken (5 jr), Elisabet (3 jr) en Anneken (18 md). Vooght 

patronel: Lieven Roels; vooght matronel: Jan Geers. Fo.19vs - 22vs. 

 

11. SvG die overgheeft Joosynten Coolens hauderigghe ten sterfhuyse van Frans de Smedt fs.  

Pauwels  overleden  binnen  Melle  den  20  Meye  1692  hebbende  achterghelaeten  een 

weese  met  naeme  Barthelomeus  (22  jr).  Vooght  patronel:  Frans  van  de  Putte;  voocht 

matronel: Jan Coolens. Fo.22vs - 25rt. Actum den 3 Juli 1692. 

 

12. SvG ten sterfhuyse van Jacquemyntien Verhoven fa. Jans, overleden binnen Melle in de maent 

April 1692, jonghe dochter dewelcke geene lichaemelijcke hoors heeft achterghelaeten. Ten 

welcken sterfhuyse de aperente deelgenooten syn dese (1) eerst Jan de Smedt fs.  Lievens  

wesende  eenen  Staeck  (2)  Pr.  Verooten  fs.  Jooris  soo  over  hem  selven  als vooght over 

de weese van Jan Verooten fs. Jooris met naeme Pr. Verooten ghewonnen by Geelyne 

Pauwels aut 17 Jaeren den welcken formeert eenen tweeden Staeck (3) item Guillae Nope soo 

over hem selven als vooght over de weese van Lieven Praet gheprocreert  by  Elisabeth  Nope  

met  naeme  N.  Praet  audt  vyf  jaeren  den  welcken  formeert eenen  derden  Staeck  (4)  Pr.  

Verschueren  wesende  eenen  vierden  Staeck  (5)  ende  ten lesten Jan Staelhaert Consorten 

formeert eenen vyfden Staeck. Welcke hebben oversien de  Commeren  ende  baeten  
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gheassestert  met  Rombaut  van  Aelbrouck  ende  Frans  de Reuse beede gheswooren 

costumiers ten platten laende. Fo.25rt - 27vs. 

Er zijn gronden van erfven gelegen binnen Melle en Gontrode. 

De overledene heeft bij testament het derde deel van al haar goederen nagelaten aan de weesen 

van Frans Verhoven gheprocreert bij Pietronelle Deleyn. Actum den 3 Juli 1692. 

 

13. SvG  die  overgheeft  Jan  Haeck  fs.  Gheeraert  hoor  ten  sterfhuyse  bleven  van  Claerken 

Wante synne moeder die overleden is binnen Melle den 11 April 1692 ende by haer oock 

achterghelaeten twee onderjaerigghe weesen met naeme Frans de Smedt fs. Jans die de 

overledene  heeft  gheprocreert  by  het  voorn:  Claerken  Wante  van  den  tweeden  bedde 

audt ontrent de 23 Jaeren mitsgaeders Lieven audt ontrent 17 Jaeren die de overledene heeft 

gheprocreert by Passchier Saye kindt van den derden bedde. Frans van de Putte is  vooght  

patronel  over  Frans  de  Smedt  van  den  tweeden  bedde  ende  Passchier  Saye voocht 

patronel over den derden bedde. Fo.28vs - 30rt. 

Guillae Noppe stelt zich seker ende borghe over de weesepennynghen competerende aen 

Lieven Say. Jan Meulleman, meyer van Melle, stelt zich seker ende borghe voor Frans de 

Smedt. Actum den 3 Juli 1692. 

 

14. Rekenynghe die overgheeft Jr. Jacques Frans Meynaert, bailliu van Melle en Gentbrugge, van 

de administratie die hy ghehadt heeft van de wetthelycke venditie ghehauden den 13 April 

1692 ten versoecke van Jan Haeck als voocht materneel van de achterghelaeten weesen van 

Clara Wante gheprocreert by wylent Jan de Smedt fs. Pauwels ende Passchier Saey.  Jan  

Haeck  is  broeder  ende  voocht  van  de  weesen.  Fo.30rt  -  32rt.  Actum  den  3 Juli 1692. 

 

15. SvG ten sterfhuyse van Pieter Dieraert fs. Gillis, in syn leven meyer van Melle, overleden den 

23 December 1691 alsmede van Jacquemyntien Gueraert fa. Lievens oock overleden binnen 

Melle den 24 Febr 1692 tsaemen achterghelaeten hebbende vier kinderen: Franchois  (10  jr),  

Emanuel  (8  jr),  Therese  (3  jr)  en  Marie  (1  jr)  tsaemen  hoirs  ten  voorn: sterfhuyse  

mitsgaeders  Pieter  audt  14  jaeren  den  welcken  den  overledenen  heeft  gheprocreert  by  

Tanneken  van  de  Sompele  syne  vrauwe  van  den  eersten  bedde.  Voogd paterneel: Jan 

Dieraert fs. Gillis; voogd materneel: Jan Gueraert. Fo.32rt - 44rt. Actum 

den 19 Juni 1692. 

De erfenis omvat een huysstede gheleghen binnen Melle dight aen de kercke ofte plaetse 

wesende  een  herberghe  ghenaempt  de  Roose  groot  met  den  lande  daer  mede  gaende 85 

Roeden die publicqelyck vercocht werd op den 30 April 1692 ten versoecke van de vooghden 

aen Matheus Raes voor de somme van 192-3-0 ponden. 

 

16. SvG ten sterfhuyse van Janneken de Craker fa. Jaecques overleden binnnen Melle den 12 

April 1692 achterlaetende vyf kinderen: Jan (30 jr), Adriaen (28 jr) synde ghetraut, 

Adrianneken  (23  jr),  Cather(ina)  (20  jr)  en  Petronella  (14  jr)  die  de  overledene  heeft 

ghewonnen by Jaspar Pauwels fs. Jans hauder ghebleven ten voorn: sterfhuyse. Voocht 

materneel: Adriaen Pauwels. Fo.44rt - 46rt. Actum den 29 Jan 1693. 

De  erfenis  omvat  een  hofstede  aan  den  Roetschen  heirwegh  groot  neghen  dachwant, 

belast met een rente van 7-7-0 tsjaers aen jufvrauw Hebbelinck begyntien in het cleen 

begynhof ter hoyen. 

 

17. SvG die overgheeft Jan Haeck fs. Anthonis hauder bleven ten sterfhuyse van Joosyntien Smet  

fa.  Gillis,  overleden  binnen  Melle  den  11  November  1692  ende  hebben  tsamen 

gheprocreert  vier  weesen:  Petronelle  (10  jr),  Isabelle  (5  jr),  Gillis  (4  jr)  en  Jan  (2  jr) 

alle  kinderen  van  tweeden  bedde  mitsgs  Cathelyne  die  den  hauder  heeft  gheprocreert 

by Joosyne Daese fa. Lievens kindt van eersten bedde. Voogd matrenel: Pieter de Smet fs. 

Gillis. Fo.46rt - 50rt. Actum 23 April 1693. 

Onder  de  gronden  van  erfven  is  een  partye  saylandt  gheleghen  binnen  Ghentbrugghe 

ghenaempt de acht bunders wesende leen groot een bunder. 

 

18. SvG die overgeeft Joosyntien Gyselynck fa. Franchoys hauderigghe ten sterfhuyse van Pieter 

Hauman fs. Frans overleden binnen Melle den 17 Maerte 1693 ende hebben tsamen 
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gheprocreert een onderjaerighe weese Jaecquemyne audt ontrent de 13 jaeren. Vooght 

patronel: Cornelis van Leuven; vooght matronel: Jan de Roo. Fo.50rt - 53rt. Actum den 7 

Meye 1693. 

Een hofstedeken gheleghen binnen Melle op de cleynen helsendries groot 80 roeden. 

 

19. SvG ten sterfhuyse van Jan de Weerdt overleden binnen Melle den . . . (blanco) Maerte 1693 

die overgheeft als hoirs tsynen sterfhuyse Charles de Weerdt als wesende syn selfs, 

Bertholemeus  de  Weerdt  wesende  oock  syn  selfs  by  tydelycke  aude,  mitsgs  Marie  de 

Weerdt (24 jr) alle dry kinderen die den overledenen heeft gheprocreert by wylent Janneken 

de Schuytere syne huysvrauwe. Jan Venneman is apparenten deelvoocht. Fo.53rt - 55vs. 

Actum den 19 Meye 1693. 

Een  behuysde  hofstede  gheconquesteert  binnen  huwelycke  gheleghen  binnen  Melle  by 

de kercke noort myn heere van den Vyvere, oost de Schelde, suyt west sheeren straete ofte 

herwech, groot ontrent de seven dachwt 50 roeden. 

Charles en Bertholemeus de Weerdt zijn voochden van hunne minderjarighe suster. 

 

20. SvG die overgheeft Margriete van den Hove hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Hyeman 

overleden binnen Melle den 15 Juli 1691 hebbende tsamen gheprocreert eene weese met 

naeme Barbara Hyeman audt 22 maenden. Voocht patronel: Gillis Hyeman. Fo.55vs - 57rt. 

Actum den 20 Meye 1693. 

 

21. SvG  ten  sterfhuyse  van  Marie  Leus  wed.  van  Adriaen  van  Beneden,  overleden  binnen 

Melle den 22 Meye 1693 dewelcke heeft gheprocreert vyf kinderen te weten Janneken van 

Beneden weduwe Bernaert van Bever, Cathelyne van Beneden in huwelyck met Lieven van 

Snaeye, Joos van Beneden noch jonghman by ghetydighen aude beth als 25 jaer syn selfs 

bedeghen, mitsgrs Lievynne ende Joosyne van Beneden audt 22 a 20 jaeren daer voocht af is 

als naeste bestaende Michiel Leus haeren oom van de moederlycke zyde, ende Jan van Bever 

voocht patroneel causa uxoris als apparenten ende naersten bestaenden ter  vooghdye,  met  

assistentie  van  Adriaen  de  Clercq  als  man  hierover  gheropen  ende ghemonieert. Fo.57vs 

- 60rt. Actum den 1 Juli 1693. 

 

22. SvG die overgheeft Jan Onghenae hauder ghebleven ten sterfhuyse van Jenne Marie de Vos 

overleden den 31 Octobre 1693, dewelcke tsamen hebben ghewonnen een kindt met naeme 

Marie Onghenae audt 20 maenden. De overledene is noch ghetraut gheweest met Pieter 

Lammens waervan achterghebleven vyf kinderen, dan alsoo een van de vyf weesen naer de 

doodt van synen vader is commen te overlyden te weten Marie Lammens, van welcke voors: 

weesen de apparente vooghden moeten wesen Geeraert Lammens voocht patroneel ende 

Lieven de Vos vooght maternel. Den hauder is gheassisteert met Rombaut van Aelbrouck 

ende Frans de Reuse beide gheswooren Coustumiers ten platten lande. Fo.60rt - 66vs. 

 

23. SvG  die  overgheeft  Judocus  van  Kersschaver  fs.  Pauwels  hauder  ten  sterfhuyse  van 

Cathelyne Coorde fa. Passchier syne huysvrauwe die overleden is binnen Melle den 29 

Octobre  1693,  ende  hebben  tsamen  gheprocreert  een  weese  met  naeme  Jan  audt  dry 

jaeren. Voocht matroneel is Passchier Coorde. Fo.66vs - 69vs. 

Gronden van erfven: eenen Coorenwintmeulen met het meulenhuys ende den grondt daer het  

selve  op  is  staende  groot  ontrent  een  dachwandt  ghestaen  ende  gheleghen  binnen de 

prochie van Melle ghenaempt barbulmeulen die de overledene was competerende by versterfte 

van Joos de Lathauwer man van den eersten bedde van de overledene . . .  ende is ghepresen 

by Jooris Spelman meulemaecker van synen style ter somme van 250-8-10 pond gr; het 

meulenhuys met den grondt is tsamen ghepresen ter somme van 29-10-0 gr. Actum den 22 

Febr 1694. 

 

24. SvG die overgheeft Lieven Schoot fs. Jans hauder ten sterfhuyse van Anthoinette vanden 

Bossche overleden binnen Melle den 24 Jan 1694 ende hebben tsamen gheprocreert een weese 

met naeme Pieter audt dry jaer. Jan van de Velde is voocht matroneel ende Pieter Sedan 

voocht paterneel. Fo.70rt - 72vs. Pr. Cedan fs. Gillis woonende tot Gontrode stelt zich seker 

ende borghe over de weesepennynghen desen 25 Febr 1694. 
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25. SvG die overgheeft Margriete van den Hoven hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Braecke fs. 

Lievens overleden binnen Melle den 2 Febr 1694 hebbende tsamen gheprocreert eene weese 

met naeme Livinus audt ontrent acht maenden. Voocht patroneel: Joos Hulstaert; voocht 

matroneel: Jan Verhamme. Fo.73rt - 75rt. Actum den 1 Maerte 1694. 

 

26. SvG die overgheeft Joosyntien Venneman gheassisteert met Jan Venneman haeren vader, 

hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Haeck fs. Anthonis overleden den 10 novembre 1693 de 

welcke tsamen hebben ghewonnen een kindt met naeme Pieter Haeck audt twee maenden  

waervan  den  apparenten  voocht patroneel  moet  wesen  Jacobus  de  Mey  ende  Jan 

Venneman voocht matroneel. Voorts heeft den overledenen noch ghetraut gheweest met 

Joosyntken Dhaese waervan is achterghebleven een kindt met naeme Cathelyne Haeck audt 15 

jaeren, ende ten lesten is den voorn: Jan Haeck noch ghetrauwt gheweest met Joosyntien de 

Smet waarvan oock achterghebleven syn vier kinderen te weten Petronelle Haeck (14 jr), 

Elisabeth (6 jr), Gillis (5 jr) ende ten lesten Jan Haeck (3 jr), van welcke vyf weesen Joos 

Vercruysen over het eerste kindt ende Pr. de Smet over de leste kinderen vooghden matroneel 

syn, ende den voorn: Jacobus de Mey jeghenwordich moet wesen voocht patroneel. Fo.75vs - 

81rt. Actum den 8 Maerte 1694. Er zijn gronden van erfven te Gentbrugge en Melle. 

 

27. SvG die overgheeft Jan Gheerts soo over hem selven als vooght over de weesen van Phls. 

Geerts, midtsgs h..?. der weduwe Jan vanden Broucke der W e_Guillame Dhauwe, met noch 

andere medehoirs ten sterfhuyse van Janneken de Roose overleden binnen Melle den 10 meye 

1694 de welcke geene lichaemelycke hoirs heeft achterghelaeten, als noch jonghe dochter 

wesende. Fo. 81rt - 82rt. 

Er sijn eenighe gronden van erfven die ghecommen syn van s'overledene vadere ligghende 

binnen de prochie van Galemaerde op de casselrye van Berghen. 

Ghepresenteert by Jan Gheerts als vooght ende doender, ter assistentie van Jan vanden 

Broucke als naesten bestaenden van d'overledene desen 19 meye 1694. 

 

28. SvG die overgheeft Jaecquemyntien de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Jooris Janssens 

overleden binnen Melle den 28 July 1694 welcke tsamen hebben ghewonnen twee kinderen  

met  naeme  Pieter  Janssens  (7  jr)  ende  Petronelle  Janssens  (2  jr  en  half). De overledene 

heeft vooraf getrouwd geweest met Cathelyne Ghyselynck waarvan twee kinderen Elisabeth 

(14 jr) ende Jan Janssens (11 jr) van welcken den apparenten voocht is Jan Ghyselynck fs. 

Frans vooght patronel, en Geert Versnyckt vooght matroneel. Fo. 82rt - 85rt. Actum den 27 

Jan 1695. 

Er zijn gronden van erfven te Melle op den Destelacker. 

Geeraert  vander  Snickt  en  Jan  Ghyselynck  resp.  voogden  patroneel  en  matroneel  van de 

weesen van Jooris Janssens abandonneren het sterfhuys ter causen der commeren. 

 

29. SvG ten sterfhuyse van Petronelle Janssens fa. P rs_overleden ende verongheluckt binnen 

Melle den 28 Juny 1694 achterlaetende een weese Joannes Coolens alsnu audt beth dan 10 

jaeren die door de troublen van oorloghe ende vlucht ghedoopt is gheworden binnen Wetteren, 

welck kindt sy ghewonnen heeft by Anthone Coolens, welcken staet by desen overgheeft  Jan  

de  Clercq  fs.  Gillis  hauder  ten  desen  sterfhuyse  aen  Sr.  Jan  Bauwens vooght materneel, 

midtsgr Jan Coolens vooght paterneel. Fo. 85rt - 93rt. 

Zie  fo.85vs  de  tekst  van  het  contract  antenuptiael  tussen  Jan  de  Clercq  en  Petronille 

Janssens. 

Er  zijn  gronden  van  erfven  te  Melle  en  Rode,  Lemberghe  en  Wetteren  (in  totaal  17 

artikelen). 

Ghepresenteert by den hauder en voogd paterneel, midtsgrs Jeffr. Joanne Janssens by 

procuratie van haeren man Sr. Jan Bauwens oom ende vooght materneel van de weese 

Anthone  Coolens  welcke  gheassisteert  wordt  door  Jan  Bapte  Michiels,  desen  5  Febr 

1695. 

 

30. SvG die overgheeft Adriaen Schatteman hauder ten sterfhuyse van Janneken de Smet 

overleden binnen Melle den 1 Nov 1694 dewelcke tsamen hebben gheprocreert een weese 
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Anneken Schatteman aut beth dan dry jaeren waervan den apparenten voocht is Joos de Smet 

s'overledene broeder. Fo. 93rt - 96vs. Actum desen 23 Febr 1695. 

 

31. SvG  die  overgheeft  Geerart  van  Hemschoot  fs.  Geeraert  hauder  ten  sterfhuyse  van 

Jacquemyntien Versluys overleden binnen Melle den 26 Febr 1695, ende hebben tsamen 

gheprocreert vyf weesen met naeme Vyntgien (13 jr), Pauwel (11 jr), Jan (8 jr), Anna Marie  

(4  jr)  ende  Adriaeneken  (18  md).  Pauwel  van  Imschoot  is  gecoren  deelvoocht midts 

van s'overledens syde niemandt bequaem en is omme de deelvoochdye te anveerden. Fo. 96vs 

- 99vs. Actum desen 11 Marte 1695. 

 

32. SvG die overgheeft Pieryntien van Ronse hauderigghe ten sterfhuyse van Adr. Venneman fs. 

Prs. overleden binnen Melle den lesten Octobre 1694 de welcke tsamen hebben verweckt dry 

kinderen Joannes (15 jr), Anneken (9 jr) ende Petronelle (4 jr en half). Voorts heeft  de  

overledene  voorafgaendelyck  ghetraut  gheweest  met  Livine  de  Boen  waervan oock twee 

kinders Joos Venneman (33 jr) _ NOTA:  Er  staat  "audt  xxxiij  Jaren",  dit kan  een  

schrijffout  zijn  i.p.v.  23  jaar  want  er  zijn  voogden.  _  ende  Franchoyse  (21 jr)  waervan  

d'apparenten  voochden  syn  Pr.  Venneman  fs.  Joos  patroneel  ende  Gillis Baudewyn 

voocht matroneel. Fo.99vs - 105rt. Actum desen 25 Meye 1695. 

Er zijn gronden van erfven te Melle omvattende een hofstede en partyen van lande en 

meerschen. 

 

33. SvG  die  overgheeft  Lievyne  de  Welde  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Lieven  de  Vos 

overleden binnen Melle den 20 Sep 1694 ende hebben tsamen gheprocreert ses kinderen: 

Catharina  wesende  haer  selfs  by  tydelycke  haude,  Lievyne  het  hauwel:  hebbende  met 

Michiel de Bielde oock haer selfs, Marie het hauwel: hebbende met Jacqs. Verget, Francoise 

(20 jr) en Hamelken (13 jr). Michiel de Bielde is vooght patroneel; Pr. Verrooten is voocht 

materneel. Fo. 105rt - 106vs. Actum desen 16 Juni 1695. 

 

34. Rekenynghe die overgheeft Jo r_Jacqs. Frans Meynaert bailliu van Melle over tslot van de 

rekenynghe by hem ghedaen den 18 Juny 1693 van de wettel: venditie ghehauden den 12 Jan 

1693 ten sterfhuyse van Adrianeken van Hecke weduwe van Pr. de Beer overleden binnen 

Melle den 7 Jan 1693. Ten overstaen van Pr. de Riddere voocht paterneel ende (in de absentie 

van) Joos de Nesel voocht materneel. Fo. 107rt - 107vs. Actum desen 17 Nov 1695. 

 

35. SvG die overgheeft Janne Marie de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. Lammens 

overleden  binnen  Melle  den  13  Sept  1690  hebbende  tsamen  verweckt  vyf  kinderen: 

Gheeraert  (9  jr),  Joannes  (7  jr), Adriaeneken  (5  jr),  Frans  (3  jr)  ende  Marietjen  (1 jr).  

Geeraert  Lammens  is  voogd  paterneel  en Lieven  de  Vos  is  voogd  materneel.  Fo. 107vs 

- 110rt. Actum desen 10 meye 1691. 

Er zijn gronden van erfven binnen Wetteren. 

 

36. SvG  die  overgheeft  Andries  van  Hecke  hauder  ten  sterfhuyse  van  Pieternelle  de  Mol 

shauders leste huysvrauwe overleden binnen Melle den 20 Nov 1692 tsaemen hebbende 

ghewonnen een kindt met naeme Marten van Hecke audt 10 maenden waervan Joos de Mol 

moet wesen vooght materneel. Actum den 15 Jan 1693. Fo.110rt - 112rt. 

De hauder is geassisteert met Rombaut van Aelbrouck ghesworen costumier ten platten lande. 

 

37. SvG die overgheeft Livine Garesmet fa. Jans hauderigghe ten sterfhuyse van Cristoffel Mersie 

overleden den . . . (blanco) Nov 1692 hebbende tsaemen gheprocreert vier weesen te  weten  

Adriaeneken  (11  jr),  Cathelyne  (9  jr),  Jan  (6  jr)  ende  Pr.  (3  jr)  alle  vier kinderen  van  

den  lesten  bedde  midtsgrs  Elisabeth  Mersie  (19  jr)  die  den  overledenen heeft 

gheprocreert by wylent Joosyne Bliecks & thaerl: assistentie Joos Penninck. Actum den 15 Jan 

1693, alles sonder prejuditie van het recht van de voorweese. Fo.112rt - 113rt. 

 

38. SvG die overgheeft Margariete van den Hove hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Heyman 

overleden binnen Melle den 15 Juli 1691 hebbende tsaemen gheprocreert een weese Barbara 

Heyman audt 22 maenden. Gillis Heyman is vooght paterneel. Fo.113vs - 114vs. 
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Actum den 20 meye 1693. 

 

39. SvG die overgheeft Cristiaen Dhondt vooght paterneel ende Jaecques Venneman vooght 

materneel  ten  sterhuyse  van  Pieternelle  Venneman  overleden  binnen  Melle  ..?.  meye 

1692 waervan een kindt Lieven Dhondt (11 jr) twelck de overledene ghewonnen heeft by 

Bertholomeus  Dhondt  overleden  binnen  Gyseele  dewelcke  nogh  heeft  achterghelaten 

twee  kinderen  Cristiaen  ende  Cathelyne  Dhondt  dewelcke  hy  heeft  gheprocreert  by 

Pieternelle  van  Boxstaele  syne  eerste  vrauwe,  beede  haer  selfs  man  en  vrauw.  Actum 

den 30 Juli 1693. Fo. 114vs - 116vs. 

Er is een huys ende stede groot ses daghwt niet verre van den elsdries daer de overledenen uut 

gestorven is. 

 

40. SvG  die  overgheeft  Pr.  Vandesande(n)  hauder  ten  sterfhuyse  van  Pieternelle  de  Smet 

fa. Jans overleden binnen Melle den 10 Dec 1693 hebbende tsaemen gheprocreert twee 

weesen Lieven (2 jr en 5 md) ende Lowis (8 md). Franchois van Menschbrugghe is vooght 

materneel. Fo. 116vs - 118rt. Actum den 28 Jan 1694. 

Overghebrocht  in  de  vierschaere  van  Ghendbrugghe  desen  28  Jan  1694  en  andermael 

ghepresenteert by den hauder desen 28 Juli 1695. 

 

41. SvG  die  overgheeft  Jan  Onghenae  hauder  ten  sterfhuyse  van  Jenne  Marie  De  Vos 

overleden den 31 Okt 1693 dewelcke hebben ghewonnen een kindt Marie Onghenae audt 20 

maenden. Deze overledene heeft noch ghetrauwt gheweest met Pr. Lammens waervan 

achterghebleven syn vyf kinderen volghens den staet van goede danof ghepasseert dan alsoo 

een van de vyf weesen naer de doodt van synnen vader is commen te overlyden te weten 

Marie Lammens. Gheert Lammens is voogd paterneel en Lieven de Vos is voogd materneel. 

Actum den 11 Febr 1694. Fo. 118rt - 123vs. 

 

42. SvG die overgheeft Margareta vanden Hoven hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Bracke fs. 

Lievens overleden binnen Melle den 2 Febr 1694 hebbende tsaemen gheprocreert eene weese  

met  naeme  Lieven  audt  8  maenden.  Joos  Hulstaert  is  voogd  paterneel  en  Jan 

Verhammen is voogd materneel. Actum den 1 Maerte 1694. Fo. 123vs - 125vs. 

 

43. SvG die overgheeft Marie Keghels hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. Anno overleden binnen  

Melle  den  15  Okt  1692  welcke  tsaemen  hebben  verweckt  een  kindt  Joannes Anno audt 

2 jr. en half wanof den apparenten vooght moet wesen Nicolays de Backer tot Burstbeque, dan 

alsoo den selven jeghenwoordigh in dienst is van synne majt: als keurlynck  die  ten  respecte  

van  dien  alhier  niet  present  can  wesen,  soo  versouckt  dat burghmre ende schepenen 

sullen stellen eenen vooght ex officio uut de wet. Dhauderigghe kiest Guilliaume van de 

Walle haeren jeghewoordighen man als vooght materneel. 

Actum den 28 Juli 1695, Rombaut van Aelbrouck, ghesworen costumier, is bystaenden vooght 

by burghmre en schepenen ghedenommeert. Fo. 125vs - 127vs. 

De  overledene  met  de  hauderigghe  hebben  in  cheynse  ghenomen  voor  den  tyt  van  30 

jaeren  beginnende  met  den  1  meye  1693  eene  onbehuysde  hofstede  groot  ontrent  een 

daghwt: gheleghen binnen Melle by de kercke oost den heirewegh, west Philippe 

Meulemeester ende noort Mattheus Raes, competerende Sr. Jan Baptiste Raverycx ten adte: 

van twee ponden gr: sJaers permissie gheldt ende conditie dat op de voors: stede moeste 

ghestelt worden een huys. 

Ghepresenteert den 16 Juni 1695 en andermael den 28 July 1695. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Het Heemkundig Genootschap Land van Rode vzw heeft het nodig geacht dit artikel eveneens uit te 

brengen, samen met VVF Gent en de Heemkundige Kring De Gonde uit Melle, omdat er zeer 

waarschijnlijk leden zijn die het boek van August De Baets destijds gekocht hebben.  
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Oproep 
 

Voor een naslagwerk over instrumentale muziekverenigingen uit Oost-Vlaanderen zoek ik de 

beknopte geschiedenis van symfonieën, harmonieën, fanfares, brassbands, bigbands, 

folkloristische en fantasiemuzieken. Vooral stichtingsdatum (of einde), van jaar tot jaar: 

dirigenten, eventueel voorzitters, lokalen voor de repetitie, uniform, majoretten- en of 

trommelkorps, anekdoten, optreden in buitenland en al wat u belangrijk acht om te publiceren. 

Met dank !  

F. De Bleecker 

40 Verdoncklaan 

9050Gentbrugge 

Tel. 09/230.80.27. 

 
9090 MELLE: “Sint-Cecilia” geschiedenis vanaf 1962 

         GONTRODE: geen muziekmaatschappij 

9520 BAVEGEM: “Sint-Cecilia” 

         SINT-LIEVENS-HOUTEM:  -     “Jeugdfanfare” 

         -     “Sint-Cecilia” 

         -     “Sint-Livinus” 

         -      een blaaskapel ! ? 

         VLIERZELE/ZONNEGEM: er was ooit een FF van Zonnegem/Vlierzele ! ? 

9521 LETTERHOUTEM - “De Vrije Harmonie” 

        - “De Ware Vrienden” 

9820 BOTTELARE: O.K. 

         MUNTE: optreden in 1903 van een fanfare uit Munte ! ? 

9860 BALEGEM: “Sint-Martinus” 

        GIJZENZELE:geen muziekmaatschappij 

        LANDSKOUTER: geen muziekmaatschappij 

        MOORTSELE: geen muziekmaatschappij 

        OOSTERZELE: “Sint-Cecilia” 

        SCHELDEWINDEKE:  - “Sint-Cecilia” of “Sint-Cecilia’s kring” 

  - “Voor God en Vlaanderland” 

 

 

 

VAN DER ZWALM LOUIS: deze persoon staat in een listing van oorlogsslachtoffers, 

verschenen in “De Volksstem” van 9 april 1922 bij de doodgemartelde weggevoerden onder 

het nummer 120. Op het ogenblik van zijn aanhouding woonde hij in de Heidestraat, 30 te 

Gentbrugge. Wie heeft meer inlichtingen over deze persoon en waar kan ik de redenen van 

zijn aanhouding en zijn overlijden vinden? 

Van der Zwalmen 

Nieuwpoort, 36 

9660 Everbeek - Brakel 
 



ALGEMENE AANNEM1NG VAN SANITAIR

GASVERWARMING

ZINK- KÖPER EN ROOF1NGWERKEN

NIEUWBOUW - ONDERHOUD EN

HERSTELLINGEN

DAKWERKEN

OUDE BRUSSELSEWEG 26 A

9090 MELLE

TEL (09)230 88 58

Hier is nog plaats voor uw advertentie.

Neem daarvoor contact op met ket Lestuur.

SPAREN - LENEN - VERZEKEREN

TOM VERHOFSTADT
Kerkstraat 2 - 9820 Merelbeke

Tel. 09/21115 72 - Fax 09/211 15 73

KANTOORUREN:

ma wo. vrjj: von 10 u.Tot 13 u. en vanu u. tot 18 u.

ain Oo: van 10 u tot 13 u. namiddag op

zaienaag van 10 u tot 12 u.



HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP

LAND VAN RODE

Gesticht in 1968

Tot het gebied van het genootschap behoren de hieronder vermelde

gemeenten en deelgemeenten:

BALEGEM

BAVEGEM

BEERLEGEM

BOTTELARE

GENTBRUGGE

GIJZENZELE

GONTRODE

LANDSKOUTER

LETTERHOUTEM

MELLE

MELSEN

MOORTSELE

MUNTE

OOSTERZELE

SCHELDERODE

SCHELDEWINDEKE

VLIERZELE

Aangcsloten bij het VERBOND voor HEEMKUNDE in OOST-VLAANDEREN.


