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Voorwoord
Met dit nummer starten wij de 32e jaargang.
In dit nummer en in het volgende nummer publiceren wij een bijdrage van Véronique
Verbrugge, handelend over de crisis van 1830 – 1860 te Scheldewindeke.
Onze goede vriend Frans Duquet heeft een bijdrage geleverd over de kerk van Vlierzele en
stuurde ons twee foto‟s, één van oud-strijders te Oosterzele en één van de muziekvereniging
van Oosterzele.
Te Balegem werd vorige zomer de kapel op de wijk den Houte heropgericht. Met de steun
van het gemeentebestuur van Oosterzele werd ook het plein in de buurt heringericht tot een
aangename ontmoetingsplaats. Een initiatief dat onze aller waardering verdient. Wij hebben
een poging ondernomen om, dank zij een oud schoolschriftje, het bouwjaar van dit kapelletje
te achterhalen.
Uit Oosterzele kwam het nieuws dat de kloosterzusters de gemeente zouden verlaten. Onze
medewerkster Lieve Van Wassenhove schreef voor u een bijdrage over de geschiedenis van
het klooster. Op deze wijze willen wij op onze beurt de zusters van harte danken om zoals
Marcel Van de Vijver het schreef: “de onblusbare werkkracht, de vele opvoedende taken van
de zusters de onverbrekelijke band met de parochie en ziekenzorg”.
Begin dit jaar heeft ons documentatie centrum een nieuw onderdak gekregen. Wij verhuisden
naar een lokaal naast de pastorij te Moortsele. In afwachting dat het erfgoedhuis klaar komt
delen wij tijdelijk deze ruimte met plaatselijke parochiale organisaties. Het bestuur van het
OCMW danken wij van harte om hun gastvrijheid.
Bij de voor ons nieuwe bewoners te Moortsele willen wij ons verontschuldigen om het
tijdelijke ongemak dat zo‟n verhuis met zich mee brengt midden de winter.
Uiteindelijk eind goed al goed en welgemeende dank aan de gemeente om de logistieke steun.
Bijzonder verheugd zijn wij met het idee van het erfgoedhuis te Oosterzele.
Terecht stelt Paul Cottenie, Schepen van Cultuur op 19 maart met enige trots het erfgoedhuis
aan de pers voor. Het huis zal worden bewoond door enkele sterke erfgoedfactoren die onder
meer de thema's talig erfgoed, volkscultuur, levend erfgoed en landschappelijk erfgoed zullen
invullen.
Ons heemkundige genootschap zal hier met haar documentatiecentrum definitief gehuisvest
worden. Langs deze weg willen wij het gemeentebestuur en in het bijzonder de heer Schepen
van Cultuur van harte bedanken en feliciteren wij alle initiatiefnemers die deze voor
Vlaanderen een toch unieke realisatie mogelijk maakte.
Tenslotte, beste heemvrienden, ontving u een uitnodiging om op 28/03 de plechtige
inhuldiging van de gedenksteen ter ere van wijlen Jozef De Cocker, bestuurslid van ons
genootschap, bij te wonen. Het ware de familie en ons genootschap aangenaam u samen met
de andere genodigden te mogen begroeten.
Lucien De Smet
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Vlaamse devotie
De St. Donatus kapel op de wijk Houte Balegem
Vroeger trokken drommen mensen te voet naar kapellen en fonteinen De heiligen, die destijds
vereerd werden, vertoonden mededogen voor heel wat kwalen bij mens en dier.
Ze werden aanroepen om de vruchten op het land en het erf te beschermen.
In deze bijdrage hebben wij het over een van de veldkapelletjes te Balegem (Oosterzele).
Over de geschiedenis van deze kleine monumentjes tasten wij veelal in het duister. Meestal weten wij
niet hoe ze er gekomen zijn. In elk geval maken deze kleinoden deel uit van ons erfgoed.
Deze stille getuigen van eeuwenlange Vlaamse devotie krijgen weinig of geen aandacht meer. Vele
van deze kapellen worden niet meer onderhouden en zonder dat iemand het opmerkt zijn zij uit het
landschap verdwenen. Gelukkig zijn er een paar uitzonderingen.
Dit was zo onder meer voor de kapel op de Houte te Balegem.
Wanneer werd de kapel op wijk Houte gebouwd?
De kapel werd gebouwd ter verering van de heilige Donatus.
Volgens een inventaris van de kapellen en kruisen te Balegem opgemaakt door Balegemse
onderwijzer Robert Verhaegen werd de kapel gebouwd in 1755.
Wij beschikken over geen enkele oude bron die verwijst naar het bestaan van deze kapel.
De geschiedenis rond de devotie van deze heilige laat ons vermoeden dat de bouw van de kapel
samenvalt en de opgegeven bouwdatum mogelijk correct is.
Donatus van Munstereifel
Hij wordt afgebeeld als een Romeins soldaat met een
bliksemschicht in de hand.
Hij leefde in de 2e eeuw als Romeins soldaat in de legio
Fulmintrix.
In 1652 werden zijn relieken overgebracht van Rome
naar Munstereifel. Hij wordt aanroepen tegen
besmettelijke ziekten, vuur, blikseminslag en hagelbuien.
Het verhaal vertelt dat tijdens de overbrenging van de
relieken de stromende regen veranderde in prachtig weer.1

Figuur van de heilige genomen uit het vaantje te Etikhove

Het antwoord naar de vraag of 1755 als bouw datum juist is vinden wij terug aan de hand van in een
devotieboekje uit Etikhove anno 1770.

1

Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke: Sanctus: Meer dan 500 heiligen herkennen. Davidsfonds/leuven
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In 1738 ontvingen de paters Minderbroeders Kapucijnen relikwieën van de heilige en brachten die ter
verering over naar plaatsen als Aarlen, Bergen.
Ook in Oost-Vlaanderen verwerven parochies requiem van de Heilige “Ten lesten den seer
Eerweirdigen Heer Pastor van Etichove.. met iver verlangende tot troost ende hulpe zyner
parochianen en andere omliggende landen, heeft doen soliciteren, om … te verkrygen de Reliquien
van dien H.Donatus”.2
De verering van de heilige in de streek gaat blijkbaar terug tot de eerste helft van de 18 e eeuw (1738).
Merk op dat deze feiten in overeenstemming te brengen zijn met de periode waarin de kapel te
Balegem gebouwd werd
Etikhove groeide uit tot een waar bedevaartsoord met een volkse toeloop van ver uit de omgeving.
De gelovigen die de heilige vereerden droegen gewijde “beeldekens”, die zij bij de pastoor te Etikhove
haalden. Ze droegen die op het hart of plaatsten ze op de schouw in de stallen om zo het erf te
beschermen tijdens het onweer en vuur.
De litanie dat op het “beeldeken” uit 1770 werd afgedrukt is de volgende:
Gebedt
Christus Jesus vol genade!
Spaert ons dog van alle Schaede,
Die door Donder en Onweer
Over ons hangt lieven Heer!
Onse sonden wy vervlocken,
En Donatus wy versoecken:
Om met ons te Bidden U;
Weest ons dog genaedig nu
Smeek o Martelaer! Den Heere
Dat hy Schrik en Quaed afkeere
Jesus ons hier van bevrydt!
En ons doet Bermhertigheyt. Amen.
Een andere heilige die voor dezelfde gevaren werd aanroepen was Sint-Kristoffel.
In het naburige Scheldewindeke werd tijdens het onweer de klok geluid ter bescherming van de
omliggende gemeenten. De luider ging op klompen tot aan de klok om er bij elke donderslag de klok
te luiden.3
Besluit
Het aanroepen van de heilige ter bescherming van de vruchten op het land gaat in onze streek terug tot
de eerste helft van de 18e eeuw. De bedevaartplaats te Etikhove heeft daar in een niet onbelangrijke rol
gespeeld. De bouw van de veldkapel te Balegem is in deze context best te verklaren waarbij 1755 als
mogelijke bouwdatum aan te nemen is.
Naast de verering van de heilige hadden deze kapelletjes een bijzondere plaats in het geloofsleven van
de plaatselijke bevolking.
Het was gebruikelijk op de wijk dat de dragers en de rouwstoet, die de overledene naar zijn laatste
rustplaats vergezelde, hier even halt hielden.
Tijdens de processie van de kruisdagen werd ook hier aan de kapel halt gehouden om er de zegen over
de vruchten van het land af te smeken.
Niet enkel in de meimaand maar ook in moeilijke tijden, zoals tijdens de bezetting, kwamen de buren
rond de kapel samen.

2
3

Renaat Van Der Linden: Bedevaartvaantjes in Oost-Vlaanderen.
De patroon van deze parochie is Sint-Kristoffel, aanroepen voor bijstand in ongelukken en gevaren
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De verdwenen kapel uit 733

De oorspronkelijke kapel was een door
populieren omringde veldkapel op
de wijk Houte te Balegem Oosterzele
Het was een gewitte bakstenen sokkelkapel
met stompe punttop met muurvlechtingen en
begroeide achterzijde. Achter de beglaasde
rechthoekige nis bevinden zich verschillende
beeldjes O.l. Vrouw, H; Antonius en H. Familie 4
Volgens de familie De Mulder was de nis van de
kapel oorspronkelijk aan de achterzijde.
De kapel werd in 2003 afgebroken.
Het oorspronkelijke beeld is verdwenen.

Vernieuwde Kapel op de wijk De Houte Balegem
Op zaterdag 23/8/2003 werd te Balegem op de wijk Houte de vernieuwde kapel op passende wijze
ingezegend.
Alle parochianen waren op deze plechtigheid uitgenodigd. Het parochiaal zangkoor zorgde voor de
stemmige Marialiederen. De Koninklijke Fanfare St..Martinus zorgde met trompet, viool en contrabas
voor een muzikaal intermezzo.
De initiatiefnemers Magriet De Smet - De Mulder en Henri Van Herreweghe verwelkomden de
aanwezige prominenten.. Pastoor Boone zou het gerenoveerde kapelletje inzegenen maar door een
knieblessure werd die taak door pastoor De Baere uit Moortsele over genomen.

Pastoor De Baere uit Moortsele
zegent de nieuwe kapel

4

inventaris van het cultuurbezit in Belgie deel 12n2
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De Heer Burgemeester opende officieel het gerenoveerde pleintje dat tot rust en ontspanning uitnodigt.
Ten behoeve van de buurtbewoners werd een parkeerstrook grasplein en een petanque terrein
aangelegd.
De Heer Schepen Paul Cottenie gaf hierbij een korte toelichting.
Het geheel werd afgesloten met een gezellige receptie een partijtje petanque

De nieuwe sokkelkapel werd in
Balegemsesteen gebouwd.
Het hekwerk voor de nis is van de hand
van kunstsmid Roger Bocstaele.
De beelden uit de voormalige kapel
werden in de nieuwe kapel terug geplaatst.

Laat ons hopen dat men erin slaagt voor deze kapel een nieuw beeld van de H. Donatus te vinden.
Het Heemkundig genootschap wil langs deze weg de initiatiefnemers van harte danken om dit
toonaangevend initiatief

Lucien De Smet
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De orde der Apostolinnen en de stichting van
het klooster te Oosterzele.
In 1832 kwamen 35 zusters van de orde der Apostolinnen van de Onbevlekte Ontvangenis
zich op het Dorp te Oosterzele vestigen Ze stonden daardoor aan de wieg van het klooster en
de school die nog steeds op deze plek gevestigd zijn.
Wie waren de Apostolinnen van de Onbevlekte Ontvangenis?6
De orde werd in 1680, onder het bewind van Albrecht en Isabella, gesticht door Agnes
Baliques(1641-1700), dochter van een Spaanse vader en een Antwerpse moeder.Deze vrome
dame,geestelijke dochter onder de 3de regel van Sint-Franciscus, woonde in de Jordaensstraat
in Antwerpen en vestigde in die stad het eerste huis van de orde.Ze liet een groot schilderij
maken van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen waaronder te lezen stond dat dit huis
toegewijd was aan de Moeder Gods.Vandaar het tweede deel van de naam der kloosterorde.
De naam Apostolinnen is niet door Agnes Baliques zelf gegeven.Haar geestelijke raadsman
had buiten hun weten de zusters onder die naam laten inschrijven op het stadhuis van
Antwerpen.De naam betekent “bruiden of dienstmaagden der apostelen”.

Het was de bedoeling van de stichteres, een orde op te richten waar “geringe dochters” zich
aan de wereld konden onttrekken en een gasthuis te stichten waar arme en zieke geestelijke
dochters zouden verzorgd worden.
5

Bron: memorieboek van het klooster te Oosterzele
Bronnen: 1.“Un siécle d‟enseignement libre- Honderd jaar vrij onderwijs” in La Revue Catholique des Idées et
des Faits. Brussel 25 maart 1932.
2.mondelinge getuigenis door de zusters.
3.fragment uit een niet nader geidentificeerd drukwerkje, in het bezit van het klooster te Oosterzele
6
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Ze maakte haar bedoelingen kenbaar aan de Antwerpse minderbroeder Henricus van Geldorp
en richtte in november 1679 een schriftelijk verzoek tot de bisschop van Antwerpen,
Monseigneur de Beughem.Die gaf haar toelating een kloosterregel op te stellen, wat ze met de
hulp van pater Van Geldorp ook deed.
Zo werd de orde “op Sinksenavond” 1680 met goedkeuring van de bisschop boven de
doopvont gehouden.
Ondanks de tegenkanting van enkelingen kreeg de orde de volle steun van de bisschop, die
haar ook buiten de grenzen van zijn bisdom aanbeval.Zo werden in 1691 ook in Brussel en
Mechelen huizen van de orde opgericht.
In 1698 wenste de aartsbisschop van Mechelen een klooster op te richten in Berchem bij
Oudenaarde, dat toen tot zijn bisdom behoorde.Hij kende en bewonderde Agnes Baliques en
bood haar een vervallen klooster aan waarin ze kosteloos onderwijs moest geven aan de
kinderen van Berchem en omgeving.
Hiermee was een trend ingezet die de orde zou blijven kenmerken: de zorg voor armen en
minderbedeelden.Ook in Oosterzele zou die lijn later worden doorgetrokken.
Het was wellicht de bedoeling van de bisschop de invloed van het Jansenisme in te
dijken,maar ook het lager onderwijs een nieuw elan te bezorgen.
In 1799 werd het klooster door de Franse Republiek aangeslagen en de zusters werden uiteen
gedreven.
In 1801 stelde de bisschop van Mechelen Beatrice Van Huffel als overste aan in Berchem en
de zusters hernamen het werk waarmee ze ooit begonnen waren.Vanuit dit klooster in
Berchem zouden de eerste zusters naar Oosterzele komen.
De stichting van het klooster op het Dorp in Oosterzele.7
In het begin van de jaren‟30 van de 19de eeuw kreeg pastoor Charles Jean De Decker van
Oosterzele van een rijke juffer een “gift”voor goede werken.Hij kocht er een stuk bosgrond
mee aan de Voordries, eigendom van landbouwer Jan Baptiste Cools.De pastoor liet er een
klooster optrekken met een gebouw bestemd als zondagsschool, gelegen “langs de steenweg”
Op 3 augustus 18328 verkocht de pastoor het klooster aan Anne-Marie Vander
Linden,Algemene Overste van het klooster te Berchem onder de naam van Moeder
Constance.
Aan de verkoop waren enkele voorwaarden verbonden:
- De zusters zouden een behoorlijke plaats voorbehouden voor de pastoor van de
parochie tot het houden van een zondagsschool.
- De zusters zouden er een spinschool voor arme kinderen houden.
Op 13 november van datzelfde jaar kwamen 3 zusters vanuit Berchem naar Oosterzele:
- Regina De Deken, zuster Gertrudis, die overste werd.
- Joanna de Smet, zuster Marie.
7

bronnen: memorieboek van het klooster te Oosterzele-anonieme geschriften in het bezit van de zusters te
Oosterzele.
8
Versie van het memorieboek van het klooster te Osterzele.In het parochiaal gedachtenisboek van de dekenij te
Oosterzele vinden we een gelijkvormig verklaarde en geregistreerde kopie van de koopakte.Deze vermeldt 3
augustus 1836 als verkoopdatum.Verkoper is Charles Jean De Decker,pastoor te Aalst. Kopers zijn AnneMarie Vander Linden van het klooster te Oudenaarde ,Regina de Decker, overste te Oosterzele en de zusters
Sophie de Geyter, Livina Flips en Ursula de Riemaecker.Als we deze versie aannemen is er een probleem met
de datering van de oprichting van de spinschool in 1834, vermits het houden ervan als voorwaarde voor de
verkoop vermeld wordt. Bovendien spreekt het parochiaal gedachtenisboek al in 1834 over de oprichting van een
armenschool in het klooster.
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- Sophie de Geyter, zuster Scholastica.
De zusters waren vergezeld van een dienstmeid, Regina Van Hamme.Zij volgde in 1833
pastoor De Decker naar Aalst en werd in het klooster opgevolgd door Marie Geenens.
Op 19 juli 1834 legde E.H.Bracke, pastoor en directeur van het klooster,de eerste steen van
een armenschool.De datum was niet lukraak gekozen:het was de feestdag van Sint Vincentius
a Paulo, een Franse geestelijke die zijn leven ten dienste stelde van de minstbedeelden.
Op 25 januari 1835 werd hier begonnen met een spinschool voor arme kinderen.
Overeenkomstig de wet van 23 september 1842 besliste de gemeenteraad van Oosterzele op
25 februari 1843 dat 100 arme kinderen (vanaf 1851:125 arme kinderen) kosteloos onderwijs
zouden krijgen.Voor de meisjes gebeurde dat in het klooster.

Het was de tijd van “arm Vlaanderen”, de armoede op het platteland was groot en de school
had tot doel de kinderen een vak aan te leren waarmee ze een bijdrage konden leveren aan het
gezinsinkomen dat meestal te laag was om in de meest elementaire behoeften te voorzien.Het
moest hen ook weghouden uit de steden waar de arbeiders in mensonwaardige
omstandigheden leefden en voor een hongerloon in de fabrieken werkten.Uit deze “poelen
van verderf” waar uitbuiting, misbruik en dronkenschap schering en inslag waren moesten de
kinderen weggehouden worden.
Het hoeft bovendien niet te verwonderen dat kloosters en christelijk onderwijs zo‟n elan
kenden in de eerste jaren van onze onafhankelijkheid.
In de periode van het V.K.N. (1815-1830) zagen ze zich immers in hun activiteiten beperkt
door koning Willem I, een calvinist.
Groot was dan ook de opluchting toen het Nationaal Congres na de revolutie van 1830 de
vrijheid van onderwijs proclameerde.
De bisschop van Gent, Monseigneur Vande Velde zette de pastoors aan om overal christelijke
scholen te openen of de bestaande scholen te steunen en uit te breiden….en met succes!
Zo telde onze provincie in 1832 al 879 landelijke christelijke scholen met niet minder dan
56.452 leerlingen.
Vergeten we daarbij niet dat er nog geen leerplicht bestond en dat er, gezien de grote
armoede, veel kinderarbeid voorkwam.
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Het klooster kende al snel een grote bloei en breidde verder uit: op 22 juli 1836 werd de eerste
steen gelegd van de kapel, die op 12 oktober 1837 werd ingewijd door E.H.Land, deken van
Zottegem.Die kapel zou in 1884 fel beschadigd worden door een onweer.Ze werd in 1910
vervangen door een nieuwe kapel.In 1914 schonk Mevrouw De Vliegher een nieuwe klok die
in het torentje werd opgehangen.
Nog voor 1840 werden de eerste novicen van Oosterzele te Berchem geprofest:
- Livine Flips, zuster Aloysia (+31-10-1859)
- Ursula De Riemacker, zuster Apollonia (+29-04-1865)
- Melanie De Pratere,zuster Felicita (+17-08-1846)
- Coletta van de Wiele, zuster Catharina, die op 17 december 1842 het klooster verliet.
- Catharina Merckx, zuster Antonia (+17-11-1863)
- Rosalie Gosseye, zuster Cecilia die een tijdlang in Berchem verbleef maar dan
terugkeerde naar Oosterzele.
Bovendien ook zuster Anna (+ 27-01-1863) die van Berchem naar Oosterzele kwam.
Ook voor1840 richtten de zusters een pensionaat voor jonge meisjes op in de gebouwen van
de zondagsschool.Er werden ook nieuwe gebouwen opgetrokken om meer kinderen te kunnen
opvangen.
In 1838 werd moeder Gertrudis (+13-03-1851) als overste opgevolgd door zuster Scholastica
en nog in de jaren ‟30 kwamen verschillende nieuwe zusters in het klooster aan:
- In 1834: zuster Ursula De Vos (+15 –05- 1860) en zuster Marie Délétrez (+31-011885)
- In 1838: zuster Juliana Mahieu en zuster Ludovica van Ongevale (+21-10-1867)
- In 1839: zuster Barbara Bogaert (+27-02-1852) en zuster Sophie Dauwe (+26-011845)
Wereldoorlog II in het klooster van Oosterzele9
Toen Hitler in de jaren „30 in Duitsland aan de macht kwam, werd al snel duidelijk dat hij met zijn
buitenlandse politiek op een nieuwe oorlog aanstuurde.
Op 1 september 1939 vielen Duitse troepen Polen binnen en staken hiermee het vuur aan de lont:
W.O.II was begonnen.
Wanneer Duitse troepen op 10 mei 1940 België binnenvielen werd ook ons land bij de oorlog
betrokken.
Dankzij de notities van een anonieme kloosterzuster zijn we op de hoogte van wat zich tijdens de
oorlog in en rond het klooster afspeelde.
Vrijdag 10 mei 1940 werd een algemene mobilisatie afgekondigd. De internen werden naar huis
gestuurd en aan het klooster trokken reeds dezelfde dag Franse troepen voorbij. Zo ook de volgende
dagen.
In het hele land heerste chaos, overal sloegen mensen op de vlucht…
In het klooster kwamen de eerste vluchtelingen aan op Pinksteren, 12 mei 1940. Het waren mensen uit
Oostmalle. Later kwamen daar nog vluchtelingen uit Mol bij.
Van 13 tot 19 mei wemelde het van Belgische en Franse troepen en steeds meer vluchtelingen zochten
hun heil in het klooster. Ze werden er hartelijk ontvangen door Moeder Prudentienne en de zusters.
Omdat Duitse bommenwerpers dag en nacht het Dorp onveilig maakten moest men vaak dekking
zoeken in de kelders.

9

Bron: memorieboek van het klooster te Oosterzele
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De laatste Belgische soldaten werden op het Dorp gezien op 19 mei. De Duitsers waren toen reeds op
de Anker!
Maandag 20 mei werd er slag geleverd. De zusters, de knechten, 2 inwonende dames en 2 leerlingen
die niet naar huis geraakt waren omdat ze te veraf woonden, vluchtten naar de kelders onder het huis
van de knechten. Ze beleefden er 2 bange dagen en nachten want de obussen ontploften rondom hen.
Twee zusters riskeerden hun leven om de H.Hosties te redden zodat iedereen nog eens de communie
kon ontvangen.
Woensdagmorgen maakten de zusters en hun gezellen gebruik van een rustpauze in de gevechten om
via de tuin, veldwegen en akkers naar Scheurbroek te vluchten waar het rustiger was. Ze werden er
opgevangen op het hof van de heer Van Geyt, maar „s anderendaags werd het ook daar te gevaarlijk en
ze trokken verder naar Balegem. Op hun tocht raakten ze omsingeld door de Duitsers, maar
uiteindelijk kwamen ze terecht bij de familie Van Hecke.
Vrijdag 24 mei keerden ze terug naar het klooster, waar ze de gebouwen fel beschadigd aantroffen:
daken en ruiten waren vernield, plafonds ingestort, muren doorschoten. Gelukkig bleef de inboedel
grotendeels gespaard en was er niets gestolen. Terwijl men puin ruimde en schoonmaakte moest men
herhaaldelijk schuilen in de kelders, dit keer voor Engelse bommen waarmee het dorp bestookt werd.
Op 25 mei namen de Duitsers hun intrek in de boerderij en de klassen. Stro, hooi en haver werden
opgeëist en de weiden werden afgegraasd door de paarden van de Duitse troepen.
Het gewone schoolleven werd in de mate van het mogelijke hervat vanaf 10 juni. Op die dag
herbegonnen de lessen in de “aangenomen school”. Een dag later werd de kostschool heropend, maar
enkel voor leerlingen die dagelijks naar huis konden.
Na de vakantie van 1940 waren er zo‟n 25 tot 30 internen en 50 à 60 halfinternen op school. Vanaf
Pasen zouden de leerlingen die op school bleven eten zelf meel en aardappelen moeten meebrengen
want door de rantsoenering en de mislukte aardappeloogst waren die producten amper te verkrijgen of
werden ze tegen woekerprijzen verkocht.
De daaropvolgende jaren werd het er niet beter op. Op de “zwarte markt” schoten de prijzen pijlsnel
de hoogte in.
Enkele cijfers voor 1941/1942:
Product

rantsoen /maand

rantsoenprijs/kilo

woekerprijs/kilo

Meel

5,1 kg

2,7 fr.

40 à 45 fr.

Boter

0,2 kg

35 fr.

190 à 200 fr.

Aardappelen

15 kg

1,2 fr.

13 à 17 fr.

Voor een ei betaalde men 7 frank, voor koffie 600 frank en zo ging het maar door want ook kleding,
brandstof enz. waren gerantsoeneerd.
Het spreekt vanzelf dat in die omstandigheden het leven op internaat bijzonder moeilijk was. Toch was
er af en toe reden tot feesten. Zo werd in 1940 de grot in de tuin plechtig ingewijd in aanwezigheid
van alle leerlingen.een jaar later vierde men het 60-jarig priesterjubileum van Algemeen Bestuurder
E.H.Simoens en in 1943 schonk Charles Van Damme aan de school 2 beelden ter gelegenheid van de
Plechtige Communie van zijn dochter Jeanine.
De gebouwen werden zo goed en zo kwaad als het ging hersteld, maar sommige waren zo erg
getroffen dat ze moesten afgebroken worden.
De Duitse bezetting werd alsmaar strenger: veestapel, akkers, tuinen en boomgaarden werden geteld
of opgemeten. De bevolking moest vee, veldvruchten, groenten, melk en eieren inleveren en vanaf de
zomer van 1941 ook koper, zink en lood. Wie niet kon of wilde inleveren kreeg zware boetes
opgelegd.
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Op 2 september 1944 trokken de Duitsers eindelijk weg uit de school, het klooster en de gemeente.
Eén dag later kwamen Britse en Amerikaanse troepen in Oosterzele aan.
Hiermee kwam een einde aan één van de moeilijkste periodes uit het bestaan van het klooster.

Lieve Van Wassenhove

De Beiaard van vrijdag, 23 januari 2004
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VLAAMSE VERENIGING
VOOR
FAMILIEKUNDE
39e NATIONAAL CONGRES
onder auspiciën van het Samenwerkingsverband
Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde SVVF
met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

culturele partner: Provincie Oost-Vlaanderen

zaterdag 15 mei 2004 en zondag 16 mei 2004
Provinciaal Administratief Centrum “Het Zuid”,
Woodrow Wilsonplein 2 te GENT
hoofdthema EMIGRATIE
programma: www.vvfovl.be/nl/congres.htm
leiding en informatie: Felix Waldack
tel. 09.367.80.92 e-mail felix@waldack.be

PROGRAMMA
zaterdag 15 mei 2004

13u
14u
14u30
15u30
17-18u
19u30

onthaal met koffie
opening door Edgard Seynaeve, nationaal voorzitter VVF en toespraak door em. prof. dr.
Herman Balthazar, Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen
1e referaat: “PSYCHO-GENEALOGIE, nieuwe invalshoek van de familiekunde. Geef
leven aan uw stamboom!” door dr. med. René De Clercq
receptie, aangeboden door de Provincie Oost-Vlaanderen
geleide wandeling “GENTSE FAMILIES EN FAMILIEWAPENS”, m.m.v. de
Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen
Feestbanket in Salons Carlos Quinto, Kammerstraat 20 te Gent
aperitief met hapjes
zalmbroodje met blanke botersaus
amandelroomsoep
lamssteak met groentenassortiment en gratin Dauphinois
sabayon met ijs en krieken
koffie
aangepaste wijnen inbegrepen
€ 39 per persoon
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zondag 16 mei 2004
9u
9u30

15u
15u30
16u

onthaal met koffie
opening van de BOEKEN-, COMPUTER- EN INFOSTANDEN (doorlopend open tot
17u) door Jean-Pierre Van Der Meiren, gedeputeerde Kunst en Cultuur - Provincie OostVlaanderen
2e referaat: “EMIGRATIE IN DE 16e EN 17e EEUW NAAR GROOT-BRITTANNIË,
NEDERLAND EN DUITSLAND” oor lic. hist. Ludo Vandamme, wetenschappelijk
medewerker Stadsbibliotheek Brugge
3e referaatdebat: “UITWIJKING NAAR AMERIKA VAN DE 19e EEUW TOT
VANDAAG …”
moderator: Astrid David, licentiaat kunstwetenschappen
panelleden: Paul Callens, Belgisch agent van de “Genealogical Society of
Flemish Americans” (Roseville, Michigan USA) - Guido Dutry, gewezen
directeur “Vlamingen in de Wereld” - Ludwig Vandenbussche, Belgisch
vertegenwoordiger “Gazette van Detroit”
koffiepauze
huldiging verdienstelijke leden
groet van zusterverenigingen

16u30
16u45

slottoespraak door Edgard Seynaeve, nationaal voorzitter VVF
afscheidsreceptie, aangeboden door de Provincie Oost-Vlaanderen

10-11u

14u

39e Nationaal VVF-congres – 15 en 16 mei 2004
DEELNAMEFORMULIER
Voornaam
Familienaam (in hoofdletters)
Straat en nummer
Postcode
Tel

woonplaats
e-mail

Begeleidende personen
Voornaam, familienaam en woonplaats van andere deelnemers:
INSCHRIJVING deelname aan het congres (gratis):
. . . . . perso(o)n(en)
deelname aan het GELEID BEZOEK (gratis) op zaterdag: . . . . . perso(o)n(en)
FEESTBANKET op zaterdagavond 15 mei:
. . . . . x € 39 = € . . . . .
0
0

Ik heb geen internet en wens per brief inlichtingen over routebeschrijving en openbaar vervoer
Ik heb geen internet en wens per brief inlichtingen over hotelaccommodatie

Ondergetekende stort vòòr 30 april 2004 (feestbanket) € . . . . .
op rekening 001-1383983-63 van VVF Gent
Ik geef toestemming tot het vermelden van mijn naam en adresgegevens
op de deelnemerslijst van het VVF-congres.
IBAN-nr: BE 40 011 3839 8363 BIC-code: GEBA BEBB
Datum en handtekening,

Gelieve dit formulier vòòr 30 april 2004 terug te zenden (4 mogelijkheden):
- online bestellen: http://www.vvfovl.be/nl/deelnameformulier.htm
- in een gefrankeerde omslag aan: Claire Schalck, Hollenaarstraat 26, 9041 Gent-Oostakker
- per fax 09.251.22.83
- per e-mail luc.schalck@pi.be
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De Brusselsesteenweg 300 jaar!
Op 2 april eerstkomend is het 300 jaar geleden dat Filips V, koning van Spanje en kleinzoon
van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV, voor onze gewesten een ordonnantie liet
uitvaardigen waarbij gestipuleerd werd dat er een kasseiweg diende aangelegd te worden
tussen Brussel en Gent. Zijn belangrijkste ambtenaar in de Zuidelijke Nederlanden, Jan van
Brouchoven de Bergeyck, werd belast met de zorg voor de concrete uitvoering ervan.
Te Melle wil men het 300-jarig bestaan van deze steenweg niet onopgemerkt laten
voorbijgaan. Deze mobiliteitsas die dwars doorheen de gemeente loopt heeft in haar
geschiedenis zowel zegen als kwel meegebracht voor haar bewoners. Er zijn door een
initiatiefnemend comité, bestaande uit de Gemeentelijke Cultuurraad, de Cultuurdienst, het
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, verschillende culturele
verenigingen en individuele culturele actoren met de steun van het plaatselijk bedrijfsleven en
met het Gemeentebestuur diverse activiteiten gepland, startend op 2 april en eindigend op 11
juli 2004. We geven hier schematisch het programma weer en hopen ook u op een van die
evenementen te mogen begroeten.
Wie meer info wenst kan contact opnemen met:
de cultuurdienst: 09 272 66 15, e-mail: cultuurdienst@melle.be
het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum: 09 252 26 47, e-mail:
museum.melle@skynet.be
Paul Neirinck, voorzitter van de Gemeentelijke Cultuurraad, 09 231 70 94 of
0475 30 26 80, e-mail: paul.neirinck@cmi.be

Zondag 18 april: Erfgoeddag
EEN DUBBELTENTOONSTELLING
'Families en hun woning langs de Brusselsesteenweg'
georganiseerd door het Gemeentelijk Museum i.s.m. de Heemkundige Vereniging De Gonde
plaats: Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 395 9090 Melle
open: van 10 uur tot 18 uur
toegang gratis
deze tentoonstelling blijft nog te bezichtigen tot 11 juli
 elke donderdag van 9 uur tot 11.30 en van 13.30 tot 16.30 uur
 op zondag 16 mei van 10 uur tot 18 uur
‘Families te boek’
familiegeschiedenissen, kwartierstaten en stambomen in boekvorm uitgegeven, een keuze
uit de collectie te Melle)
georganiseerd door het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum i.s.m. de Vlaamse
vereniging voor Familiekunde (VVF) Afdeling Melle.
plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 9090 Melle
open: van 10 uur tot 18 uur
toegang gratis
Inlichting over deze dubbeltentoonstelling: 09 252 26 47, e-mail: museum.melle@skynet.be

Jan Olsen
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Arm Vlaanderen! De crisis van 1830 – 1860:
Scheldewindeke (Deel 1)
a) De crisis te Scheldewindeke (1830-1860)
Scheldewindeke is, net als veel Oost-Vlaamse dorpen, een typisch landbouwdorp in de periode 1830 1860. De enige industrie van betekenis is de linnennijverheid. Deze wordt vooral bedreven door de
landbouwers tijdens het winterseizoen. Het is dus hun tweede, aanvullende bron van inkomen.
De eerste signalen van de crisis zijn reeds aanwezig in 1840. Men maakt melding van de slechte
toestand van de vlasnijverheid en een groot aantal bedelaars. Het daaropvolgende jaar stijgt het aantal
behoeftigen en is er sprake van een slechte aardappeloogst. De hoofdelijke omslag (een plaatselijke
belasting) wordt verminderd met 200 frank en een supplementaire subsidie wordt verleend aan het
Armbestuur.

In 1842 treedt er nog steeds geen verbetering op: het aantal armen blijft stijgen, de levensmiddelen
zijn duur en er is gebrek aan werk. De gemeente stelt buitengewone subsidies ter beschikking van het
Armbestuur. Ten gevolge van de slechte sociale toestand vreest de gemeente voor een toename van de
misdaden. Een nachtwacht wordt opgericht volgens een plaatselijk reglement in het jaar 1843.
In 1843 moet het Bureel van weldadigheid steeds weer beroep doen op buitengewone subsidies opdat
het in staat zou zijn de behoeftigen te onderhouden om te voorkomen dat ze van gebrek sterven. De
totale ondergang van de vlasnijverheid is hier de grote boosdoener.
De topografische situatie van Scheldewindeke in de nabijheid van Balegem, Velzeke en Dikkelvenne
zorgt er voor dat de beteugeling van de bedelarij in Scheldewindeke bijna onmogelijk is. Vooral dan in
de grensstreek met Balegem van waaruit veel armen tot in Scheldewindeke afzakken om te bedelen.
Gezien veel aalmoezen naar de voornoemde Balegemse bedelaars gaan, is de druk op de gegoede
klasse dermate dat de eigen noodlijdende Windekenaars (letterlijk) in de kou blijven staan. Indien van
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overheidswege de gemeenten in staat zouden worden gesteld om in het onderhoud van hun armen te
voorzien, zou Scheldewindeke wel in staat zijn zijn armen te steunen.
Om haar noodlijdende klasse te hulp te komen wil de gemeente in 1845 een Nijverheidscomité
oprichten om enerzijds werk te verschaffen (kantwerken en andere nijverheden invoeren) en
anderzijds subsidies te verkrijgen van de staat (ten behoeve van de oude vlasnijverheid). Voor de
oprichting hiervan is de gemeente bereid een lening van 5000 frank zonder intrest aan te gaan bij de
Belgische regering.
De landbouw heeft in dat zelfde jaar te lijden onder een verlies in de aardappelen. Er is sprake van 80
huisgezinnen op 300 (of 26,6%) die uitsluitend leven van de bedelarij.
De sociale toestand is in 1846 allesbehalve positief, maar liefst 422 personen leven in de grootste
armoede, zitten zonder werk en worden in hun behoeften voorzien door het Bureel van weldadigheid.
Dit is één vijfde van het bevolkingscijfer dat op 31 december van dat jaar 1986 bedraagt. Het ziet er
echter naar uit dat er voor de landbouw verbetering op komst is, gezien het veelbelovende
aardappelseizoen.
Niets blijkt minder waar als in de maand januari van 1847 de aardappelziekte zijn sporen nalaat. De
situatie verslechtert nog wanneer ook de oogst van de rogge verloren gaat. Door de globale crisis
vinden er veel diefstallen plaats van eetwaren en hout. De gemeente plant wegenwerken om de
werkloze arbeiders enig inkomen te verschaffen. Daarnaast hoopt ze op een buitengewone subsidie
van de staat om de soepbedelingen verder te kunnen zetten. Zonder deze bedelingen zouden de armen
een hongerdood sterven. De subsidie, verkregen in januari, werd gebruikt voor bedelingen van soep,
brandstof, kledij en middelen om onderdak te verschaffen. De bedragen die de gemeente moet
verstrekken aan het Bureel van weldadigheid worden steeds groter. Daarenboven zijn de middelen van
Scheldewindeke uitgeput. Zonder hulp van de staat kan de gemeente dus niet langer instaan voor het
onderhoud van de behoeftigen. Scheldewindeke wil een subsidie van de staat voor de aankoop van
plantaardappelen. Het aantal armen blijft stijgen. In 1847 wordt het aantal armen - door het Bureel van
weldadigheid onderhouden - geschat op 600 (of 30% van de totale bevolking)10.
De gemeente Scheldewindeke vraagt in samenwerking met de gemeente Balegem een subsidie aan de
staat voor het bestraten van de weg die de twee gemeenten verbindt. Hiermee wil men de talrijke
behoeftige arbeiders, die werkloos zijn tijdens de winter, voorzien van werk en inkomsten.
Om het tekort van het Bureel van weldadigheid aan te vullen en voor de constructiekosten van de weg
van Oosterzele naar Dikkelvenne, verkoopt Scheldewindeke gemeentegoederen.
Eind 1847 bedragen de overlijdens bijna het dubbel van de geboorten. Het aantal doodgeborenen is
opvallend hoger. Er zijn minder huwelijken dan in de andere jaren. Wegens geldgebrek heeft het
Nijverheidscomité niet gewerkt gedurende het jaar 1847.
In 1848 ontvangt de gemeente een subsidie om hulp te bieden aan de door het Nijverheidscomité
opgerichte kantwerkschool. De gemeente vraagt een bijkomende subsidie om het aantal leerlingen op
te trekken van 20 naar 100 zodat een honderdtal jonge meisjes gered worden van bedelarij en
werkloosheid. Op dat moment zijn de tegenslagen voor de bevolking buitengewoon extreem. Ze
hebben noch voedsel noch kledij, enkel woningen die slecht beschermen tegen de barre
weersomstandigheden, zonder dekens, zonder hout of steenkool om zich te verwarmen. Bovendien is
er sprake van tyfus in de gemeente.
Om de schulden van de gemeente aan diverse hospitalen en liefdadigheidsinstellingen kwijt te
schelden, worden weerom gemeentegoederen verkocht.
In 1849 is er eindelijk beterschap in zicht. De oogst van de aardappelen is goed en voedsel is er in
overvloed. Gezien deze welkome groei in de landbouw, creëert die nu zelf tewerkstelling om zich van
maximale exploitatie van zijn rijke oogsten te verzekeren. Er is zelfs overschot om hun verwaarloosde
woonsten te saneren.
10

Dit wil zeggen dat het aantal armen, onderhouden door het Bureel van weldadigheid, in 1847 stijgt met maar
liefst 10 %.
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In de linnennijverheid daarentegen is nog steeds geen verbetering op te merken. Wel heeft de
werkschool aan belang gewonnen en zodra de middelen het toelaten wil de gemeente het aantal
leerlingen nog optrekken.
De cholera wordt in 1849 afgekondigd in Scheldewindeke. Dit is het enige wat we hierover kunnen
vertellen aangezien er geen andere opmerkingen over gemaakt worden.
Diefstallen van geiten en varkens komen steeds vaker voor in de gemeente. Hoewel we de indruk
krijgen dat de toestand verbeterd is, zijn de geboorten nog steeds laag, maar het aantal overlijdens is
drastisch gedaald.
De volgende jaren bestaat er dan abrupt geen kantwerkschool meer in de gemeente, vermoedelijk
wegens een acuut geldgebrek. De arbeiders werken voor eigen rekening en verdienen een goed loon.
In 1852 wordt het handelscontact met Frankrijk niet vernieuwd. De gemeente ervaart dit als een
positieve verandering. Men wil de verbruikers in België namelijk de waarborg geven dat de lijnwaden
volledig met de hand vervaardigd worden. Om dit te garanderen zullen er opzieners aangesteld worden
en zal een getuigschrift gegeven worden dat bekrachtigd wordt door het gemeentebestuur.
Er heeft zich geen emigratiebeweging naar Frankrijk voorgedaan. Hoewel we hierover geen verdere
informatie bezitten, zou een mogelijke verklaring zijn dat er toch geen alternatief is. De situatie zou
elders vergelijkbaar zijn.
Op het einde van 1855 zijn er slechts 20 arbeiders die zich uitsluitend bezighouden met de
linnennijverheid. De totale bevolking bedraagt op dat moment 1804 inwoners. Hoewel er niet veel
vermeldingen zijn over de toestand van de toenmalige bevolking onderneemt de gemeente een aantal
initiatieven om in de noden van de laagste klassen te voorzien. Er worden buitengewone centiemen
gestemd die gebruikt worden voor bedelingen en de aankoop van levensmiddelen en brandstoffen. Er
is ook een voorstel om de hoofdelijke omslag (plaatselijke belasting) met 1000 frank te vermeerderen.
Deze zou dan 3600 frank bedragen. Dit voorstel wordt echter verworpen omdat de lage klasse
onmogelijk nog meer kan betalen en er gevreesd wordt dat de hogere klasse minder aalmoezen zou
geven. Velen zouden overigens de gemeente verlaten om zich te onttrekken aan de belasting. Tenslotte
wordt er andermaal een subsidie gevraagd aan de staat om de buurtwegen te verbeteren om zo de
behoeftigen werk te geven.
Het jaarverslag van 1856 voorspelt een goede oogst. Men hoopt dat de levensmiddelen goedkoper
zullen worden.
In 1857 is er veel aandacht voor de dysenterie die heerst in de gemeente. Er worden bijzondere
maatregelen getroffen.
Een gemeenschappelijk fonds wordt opgericht in samenwerking met de buurgemeenten voor het
onderhoud van de behoeftige krankzinnigen.
In 1859 hebben de landbouwers en de dagloners zich dan toch merendeels naar Frankrijk begeven.
In hetzelfde jaar wordt tyfus afgekondigd in Scheldewindeke.
b) Enkele overschouwingen
We kunnen dus duidelijk besluiten dat crisis geheerst heeft in Scheldewindeke, in gang gezet door de
verliezen in de vlasnijverheid, waardoor een groot tekort aan werk ontstond. Daarbovenop kwam de
landbouwcrisis, aangekondigd door het mislukken van de aardappeloogst en het jaar daarop het verlies
van de rogge. De sociale gevolgen waren enorm. Het aantal bedelaars die het Armbestuur moest
onderhouden steeg drastisch omdat er veel gezinnen geen bestaansmiddelen meer hadden. Door deze
slechte levensomstandigheden in de hand gewerkt, braken ook nog ziekten zoals tyfus en cholera uit.
Hieruit concluderen we dat economie en sociaal welzijn in deze periode nauw samenhingen. Het is
immers zo dat door het wegvallen van de vlasnijverheid grote armoede ontstond, versterkt door het
mislukken van de oogst. De mensen hebben dan niets meer om op terug te vallen; hoofdzakelijk
overgeleverd aan noodlottige factoren.
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De gemeente Scheldewindeke heeft ontegensprekelijk veel initiatieven genomen om de totale
bevolking in haar behoeften te voorzien. Ze moest dikwijls zelf “bedelen” om subsidies van de staat te
verkrijgen. Dit getuigt van een grote verantwoordelijkheidszin en bestuurskunde. Maar... dit was
bovenal absoluut noodzakelijk aangezien men de bedelarij niet afdoende kon beteugelen. Er waren
zoveel armen, ook van naburige gemeenten, dat men wel preventief moést handelen. Het was kiezen
tussen ofwel bedelingen, ofwel een echte maatschappelijke crisis, waarbij een extreme inkomenskloof
de criminaliteit had doen hoogtij vieren.
Tenslotte wil ik eindigen met de opmerking dat met de oprichting van zoiets als een
Nijverheidscomité, de eerste sociale kiem gelegd is voor het “Belgisch model” van een sociaal
gecorrigeerde liberale markteconomie: ziekenfonds, leefloon,... Werklozen en behoeftigen verdienen
om als medeburger (financieel) opgevangen te worden door de actieve bevolking. Dit is een sociale
gedachte in een zich eerder liberaal ontwikkelende nijverheid.
c) Gebruikte bronnen in het onderzoek naar de crisis te Scheldewindeke
Van het modern gemeentearchief heb ik de bronnen doorgenomen met betrekking tot het College van
Burgemeester en Schepenen. Concreet zijn dit de “beraadslagingen en besluiten van de jaren 1837 1847, 1837 - 1869 en 1847 -1872”11. De tweede reeks overkoepelt de gegevens van de andere
bronnen, maar het gaat hier om openbare zittingen en jaarverslagen. Deze laatste zijn echter maar voor
een beperkt aantal jaren aanwezig12 en zijn niet altijd volledig. Soms ontbreken de bevolkingscijfers13
of wordt er niets gezegd over de landbouw. De industrie komt nooit aan bod als afzonderlijke rubriek
in de jaarverslagen.
De uittreksels uit de beraadslagingen voor de jaren 1832-1927 heb ik nagekeken, maar deze bevatten
geen informatie die voor deze oefening van toepassing was.
14

De “uitgaande briefwisseling” is aanwezig voor de jaren 1837-1862. Ik heb deze doorgenomen vanaf
1840 aangezien voor de jaren „30 nog geen echte signalen voor de crisis aanwezig zijn en deze maar
opduiken vanaf de jaren „40.
Als aanvullende bron heb ik de “openbare onderstand” nagekeken. Meer specifiek “Bureel van
weldadigheid: het beheer der goederen, uittreksels uit de beraadslagingen, losse stukken i.v.m bestuur
en personeel, 1833-1861” en “Staten van de behoeftigen, bedelaars enz.”. In deze
De “verslagen van de gemeenteraad” zijn niet aanwezig in het Rijksarchief te Gent. In het
gemeentehuis te Oosterzele heb ik deze eveneens niet aangetroffen. De heemkundige kring Land van
Rode heeft meegedeeld dat ze verdwenen zijn.
Wat de regionale lectuur betreft heb ik geen bronnen gevonden die over deze periode handelen. Deze
oefening steunt bijgevolg hoofdzakelijk op de bronnen geraadpleegd in het archief. Ook de plaatselijke
geschiedkundige kring had geen informatie over de besproken periode.
d) Cijfergegevens
De cijfergegevens die in de beraadslagingen en besluiten van het College van Burgemeester en
Schepenen aanwezig waren over het aantal behoeftigen en gratis onderwijs voor behoeftige kinderen
waren eerder beperkt.
11

Afgekort als B.B. 1837 – 1847, B.B. 1837 – 1869 en B.B. 1847 – 1872.
De jaarverslagen zijn aanwezig voor de jaren 1857 – 1844, 1846 en 1856.
13
Indien dit wel het geval is, zijn de cijfers niet representatief omdat ze de bevolking weergeven van het jaar
waarin het jaarverslag werd opgesteld. Dit gebeurde dikwijls in de maand augustus.
14
Afgekort als U.B., 1837-1862.
12
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Onderwijs voor de behoeftige15
Jaren
Aantal behoeftige leerlingen
…
1843
50
1844
45
…
1849
50
…
1856
50
1857
66
1858
50

Hoofdelijke omslag voor de periode 1838-185916
Jaren
Hoofdelijke omslag
1838
2601
1839
2400
1840
2400
1841
2230
1842
2237
1843
1844
1844
2000
1845
?
1846
1987
1847
2600
1848
2641
1849
2636
1850
2590
1851
2594
1852
2600
1853
2594
1854
2194
1855
2624
1856
2596
1857
2600
1858
2350
1859
?

Bij de aanvang van de crisis wordt de „hoofdelijke omslag‟ verlaagd. Oorzaak is dat de laagste klasse
deze niet meer kan betalen. Daarna zien we, als initiatief van de gemeente, dat deze plaatselijke
belasting, ondanks de crisis toch terug verhoogd wordt. De gemeente heeft geen middelen meer om de
kosten van de vele behoeftigen, onderhouden door het Bureel van weldadigheid, te betalen.
Landbouwproducten
Granen en zetmeelhoudende planten
Tarwe
Spelt
Méteil
Rogge
Gerst
Haver
Erwten en wikkezaad
Bonen en paardebonen
Boekweit
Industriële planten
Tabak
Koolzaad, raapzaad en andere
Vlas
Knollen en veevoeder
Rapen en kolen
Wortelen en pastinaak
15
16

Hectaren
198,38
4,00
48,28
167,06
6,97
61,48
0,46
36,98
2,15
23,00
49,39
8,13
4,28
2,33

Uit de Beraadslagingen en Besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen
Idem
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Aardappelen
Bieten, klaver en lupine
Totaal

78,22
88,54
779,65

e) Landbouw
Scheldewindeke is een typisch landbouwdorp met geen andere industrie dan de vlasnijverheid,
voornamelijk tijdens het winterseizoen bedreven. De landbouw speelt dus de dominante rol. Voor de
periode 1840-1850 kunnen we vaststellen dat er een landbouwcrisis geheerst heeft, beginnend in 1841
waar een nat seizoen zorgt voor een slechte oogst van de aardappelen. De grootste tegenslag moet dan
echter nog komen. In 1845 gaan de aardappelen verloren. De verspreiding van de aardappelziekte in
1846 doet de aardappeloogst volledig verloren gaan. Dit agrarisch verlies gaat bovendien gepaard met
de ondergang van de vlasnijverheid. Vele gezinnen komen zonder werk te zitten en hebben geen enkel
bestaansmiddel meer. De gemeente tracht de bevolking tegemoet te komen door een
Nijverheidscomité op te richten en wegenwerken te organiseren. Hiermee wil men de werkloze
arbeiders vooral een inkomen geven.
In 1847 gaat de rogge verloren. De gemeente hoopt op een buitengewone subsidie om
plantaardappelen aan te kopen.
In 1849 is de landbouwcrisis voorbij en vermelden de bronnen een goede aardappeloogst.

25/08/1839 B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Er wordt gehoopt op een overvloedige oogst met een veelbelovend aardappelseizoen. Men
hoopt dat de levensmiddelen goedkoper zullen worden en dat de werkman en de behoeftige
voor zichzelf en hun huisgezin brood zullen kunnen kopen, hetgeen hen de laatste jaren is
ontzegd.
25/08/1841 B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
De oogst schijnt goed, men vreest voor de aardappelen die door het nat seizoen veel moeten
lijden.
20/ 10/ 1841 B.B., 1837-1847
Het Armbestuur vraagt een supplementaire subsidie van 300 frank. Redenen zijn:
1) Het aantal behoeftigen dat van dag tot dag vermeerdert en de armoede van dag tot dag
groter wordt.
2) De uitgaven van het Armbestuur die vermeerderd zijn.
3) De inkomsten die de uitgaven niet kunnen dekken en er met het naderende winterseizoen
er geen kans is op verbetering, te meer daar de aardappeloogst maar slecht is gelukt.
01/09/1842 B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
De veldvruchten zijn maar twee derde van een gewoon jaar door de aanhoudende droogte.
Het loof biedt voordelige vooruitzichten.
30/08/1844 B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
De oogst is maar redelijk geweest, het gras was overvloedig, de aardappelopbrengst
veelbelovend.
22/11/1845 B.B., 1837-1847
Voorzien in de noden van de behoeftigen. Oorzaken zijn het verlies van de aardappelen en
gebrek aan werk door de ondergang van de linnennijverheid. Daar het Armbestuur geen geld
heeft; moet de gemeente bijspringen. De burgemeester doet een voorstel om de hoofdelijke
omslag te verdubbelen in 1846. Dit voorstel wordt echter verworpen door de gemeenteraad
omdat de belasting reeds hoog genoeg is en de werkende klas deze toch niet kan betalen.
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29/11/1845 B.B., 1837-1847
Middelen beramen ten einde te voorzien in de behoeften van de werkende klasse. Voorstel
van de burgemeester is dat het gouvernement aan de gemeente een lening van 5000 frank zou
willen verlenen zonder intrest. Deze zal gebruikt worden om het Nijverheidscomité dat is
opgericht in Scheldewindeke in gang te zetten. Het Nijverheidscomité heeft tot doel te hulp te
komen aan de oude vlasnijverheid en daarnaast kantwerken en andere industrie invoeren. De
werklieden die in de spinnerij of weverij niet ervaren zijn, werk te verschaffen door middel
van wegenwerken. Ten laatste zal deze som gebruikt worden om het Bureel van weldadigheid
te hulp te komen zodat het in staat is om de bedelingen te vermeerderen en om achterstallige
schulden te betalen.
Er wordt melding gemaakt van de ondergang van de linnenweverij. Deze wordt voorgesteld
als de enige industrie van de gemeente, waardoor het overgrote deel van de bevolking zonder
werk komt te zitten tijdens de wintermaanden.
Eveneens vermeldt men de ramp van de aardappelmisoogst en dat er 80 huisgezinnen van de
300 zijn die van alle bestaansmiddelen zijn beroofd en uitsluitend van de bedelarij leven.
30/08/1846 B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
De oogst van de tarwe is voldoende, de rogge zal maar een derde van een gewoon jaar
opleveren. Zomervruchten hebben van de droogte veel geleden. Aardappelseizoen is
veelbelovend.
12/08/1846 U.B., 1837-1862
Ontvangst van een ordonnantie van betaling van 250 fr. ten voordele van de gemeente voor de
aankoop van aardappelzaad.
02/01/1847 B.B., 1837-1847
Begrotingsstaat van 1847: er wordt gehoopt op een buitengewone subsidie van de staat van
5000 fr. om het getal der armen, gebrek aan werk en verlies van rogge en aardappelen te
kunnen dekken. (Deze som is nog niet opgenomen in de begroting.)
12/05/1847 U.B., 1837-1862
Vraag naar een subsidie om plantaardappelen aan te kopen. De beschikbare middelen volstaan
zelfs niet om de soepbedeling verder te zetten. Deze bedeling is onmisbaar om te verhinderen
dat de armen sterven van honger.
27/05/1847 U.B., 1837-1862
De buitengewone uitgave van het Bureel van weldadigheid:
“Cette dépense extraordinaire a eu pour causes principales la déplorable maladie des
pommes de terre et l‟ augmentation inattendue des indigens. [sic]”
27/10/1849, U.B. 1837-1862
In deze gemeente wordt geen handel gedreven. De linnennijverheid, vervaardigd met de hand
is de enige die hier beoefend wordt. Geen enkele verbetering heeft zich voorgedaan in deze
sector sinds het laatste jaar.
Wat de landbouwers betreft zijn er voor dit jaar niets dan voordelen. Het werk wordt
hernomen. Dit is de danken aan de goede oogst van de aardappelen. Het voedsel is
overvloedig. De landbouwers kunnen werk verschaffen aan arbeiders om een betere
exploitatie mogelijk te maken en aan de ambachten om hun woningen te restaureren. Deze
zijn 2 à 3 jaar verwaarloosd ten gevolge van de schaarsheid aan levensmiddelen.
1856 (datum is niet bekend): B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
De oogst zal dit jaar overvloedig zijn en de aardappelen veelbelovend. Men mag dus hopen
dat de levensmiddelen goedkoper zullen worden en dat de werkman en de behoeftige voor
zichzelf en hun gezin brood zullen kunnen kopen, wat hen de laatste jaren is ontzegd.
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f) Industrie en huisnijverheid
In Scheldewindeke is er qua industrie enkel de linnennijverheid. Deze wordt vooral door landbouwers
bedreven tijdens hun winterseizoen. De landbouwcrisis die in de jaren „40 plaats heeft, gaat gepaard
met een recessie in de toenmalige vlasnijverheid. Bijgevolg is er gebrek aan werk en stijgt het aantal
armen in grote mate. Om in de behoeften te voorzien wil men in 1845 een Nijverheidscomité
oprichten om zowel de armen werk te verschaffen als om subsidies te verkrijgen. Men wil een lening
zonder intrest aangaan om de werking van dit comité te starten en om het kantwerk als nieuwe
industrie in te voeren. In 1847 heeft men gebrek aan geld waardoor het comité een heel jaar niet heeft
gewerkt. In 1848 en 1849 wint de kantwerkschool aan belang en wil men diens aantal leerlingen
optrekken.
In tegenstelling met de landbouwsector treedt er in de linnennijverheid nog steeds geen verbetering op.
In 1851 ziet men de kantwerkschool nog steeds als van groot belang en een grote hulp om de
behoeftigen werk te verschaffen.
Het wegvallen van de Franse markt in 1852 wordt positief ervaren. Men wil de lijnwaden in België
verkopen met de garantie dat ze volledig met de hand vervaardigd zijn. Om deze meerwaarde te
kunnen garanderen, wil de gemeente opzieners aanstellen.
De kantwerkschool bestaat - bij acuut geldgebrek - niet meer in 1853, de arbeiders werken dan thuis
voor eigen rekening. De kantwerkindustrie in thuisnijverheid is dan vrijwel de enige industrie die nog
als welvarend beschouwd wordt. Maar mechanisering in de linnennijverheid zal zich meer en meer
opdringen, zo zullen in 1855 nog slechts 20 arbeiders uitsluitend thuis werken in deze sector.
07/08/1840 U.B., 1837-1862
In deze gemeente bestaat geen suikerraffinaderij.
10/08/1840 B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
De bedelarij stijgt,oorzaken zijn: “...den ongelukkigen toestand van den vlasnyverheid, de
duerte der levensmiddelen en andere toevalligheden”
08/06/1841 U.B., 1837-1862
3 personen worden voorbereid om toegelaten te worden in het werkhuis in Gent.
25/08/1841 B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Het aantal armen en de bedelarij stijgt. Men kan niet bepalen hoeveel personen rondzwerven.
De vlasnijverheid, de enige bron voor de noodlijdende klas, brengt hen bijna niets op. Er is
gebrek aan werk en de eetwaren zijn duur.
23102/1842 U.B., 1837-1862
Personen die zich oefenen met het vliegend schietspoel werken voor eigen rekening en vinden
daarin hun voornaamste bestaan.
01/09/1842 U.B., 1837-1862
3 personen uitgenodigd om zich in het werkhuis te oefenen met het vliegend schietspoel in de
linnenweverij.
24/08/1843 B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
Hun aantal stijgt sterk, als oorzaak wordt beschouwd: “...den volkomen ondergang der
vlasnyverheid brengt veel bij om den nood en het gebrek te doen aengroeyen en het getal
bedelaers te vermeerderen, de behoeftige zijn onbekwaem iets het minste in hun onderhoud te
voorzien. Gebrek aen werk is daer de groote oorzaak van. Wij zullen dus de gemeentesubsidie
moeten verhoogen willen wij hun enkelijk de eerste noodzakelijkheden verschaffen en beletten
dat zy aan gebrek sterven”.
18/01/1844 U.B., 1837-1862
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“Pas de fabriques d‟ allumettes chemique ou phosforique dans cette commune.”
08/11/1845 B.B., 1837-1847
Oprichting Nijverheidscomité om de „werkende klas‟ inkomen te verstrekken tijdens het
winterseizoen en om in hun noodwendigheden te voorzien. Het kan het enige middel zijn om
subsidies te krijgen van de staat en de provincie, bekomen uit de fondsen bestemd tot
verbetering van de toestand van de behoeftige werklieden.
22/11/1845 B.B., 1837-1847
Voorzien in noden van de behoeftigen. Oorzaken zijn het verlies van de aardappelen en
gebrek aan werk door de ondergang van de linnennijverheid. Daar het Armbestuur geen geld
heeft, moet de gemeente bijspringen. De burgemeester doet een voorstel om de hoofdelijke
omslag te verdubbelen in 1846. Dit voorstel wordt echter verworpen door de gemeenteraad
omdat de belasting reeds hoog genoeg is en de werkende klas deze toch niet kan betalen.
29/11/1845 B.B., 1837-1847
Middelen beramen ten einde te voorzien in de behoeften van de werkende klasse. Voorstel
van de burgemeester is dat het gouvernement aan de gemeente een lening van 5000 frank zou
willen verlenen zonder intrest. Deze zal gebruikt worden om het Nijverheidscomité dat is
opgericht in Scheldewindeke in gang te zetten. Het Nijverheidscomité heeft tot doel te hulp te
komen aan de oude vlasnijverheid en daarnaast kantwerken en andere industrie invoeren. De
werklieden die in de spinnerij of weverij niet ervaren zijn, werk te verschaffen door middel
van wegenwerken. Ten laatste zal deze som gebruikt worden om het Bureel van weldadigheid
te hulp te komen zodat het in staat is om de bedelingen te vermeerderen en om achterstallige
schulden te betalen.
Er wordt melding gemaakt van de ondergang van de linnenweverij. Deze wordt voorgesteld
als de enige industrie van de gemeente, waardoor het overgrote deel van de bevolking zonder
werk komt te zitten tijdens de wintermaanden.
Eveneens vermeldt men de ramp van de aardappelmisoogst en dat er 80 huisgezinnen van de
300 zijn die van alle bestaansmiddelen zijn beroofd en uitsluitend van de bedelarij leven
09/03/1848 U.B., 1837-1862
De gemeente vraagt een subsidie van 1000 frank om het aantal leerlingen in de werkschool te
verhogen van 20 naar 100. Deze verhoging brengt een aankoop met zich mee van
gespecialiseerde objecten. Het brengt ook een nieuwe bron van werk die een honderdtal jonge
meisjes onttrekt aan de bedelarij en aan de werkloosheid.
21/04/1848 U.B., 1837-1862
Het nijverheidscomité heeft niet gewerkt gedurende heel het jaar 1847, tengevolge van de
verliezen en het beschikbaar kapitaal dat op is.
De topografische situatie van de gemeente maakte het toezicht omzeggens onmogelijk en ten
gevolge daarvan kunnen de werkzaamheden van het comité, die dergelijke etablissementen
opeisen, niet plaatshebben.
15/12/1848 U.B., 1837-1862
Ontvangst van een ordonnantie van een betaling van 400 frank ten gunste van de gemeente als
subsidie om hulp te bieden aan de kantwerkschool.
13/10/1849 U.B., 1837-1862
De werkschool heeft aan belang gewonnen. Het College hoopt het belang nog te doen
toenemen door het aantal leerlingen te verhogen zodra de middelen het toelaten.
27/10/1849 U.B., 1837-1862
In deze gemeente wordt geen handel gedreven. De linnennijverheid, vervaardigd met de hand
is de enige die hier beoefend wordt. Geen enkele verbetering heeft zich voorgedaan in deze
sector sinds het laatste jaar.
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Wat de landbouwers betreft zijn er voor dit jaar niets dan voordelen. Het werk wordt
hernomen. Dit is de danken aan de goede oogst van de aardappelen. Het voedsel is
overvloedig. De landbouwers kunnen werk verschaffen aan arbeiders om een betere
exploitatie mogelijk te maken en aan de ambachten om hun woningen te restaureren. Deze
zijn 2 à 3 jaar verwaarloosd ten gevolge van de schaarsheid aan levensmiddelen.
8/03/1851 U.B., 1837-1862
Werkschool: de school bestaat niet meer, maar 15 van de leerlingen die geslaagd waren,
werken vandaag en verdienen gemiddeld 60 à 70 centiemen per dag met de fabricatie van
kant. Een andere school is gesticht door het meisje Caron die bezocht wordt door 46
leerlingen die gemiddeld 42 centiemen per dag verdienen. Het is dankzij de subsidie dat we er
toegekomen zijn deze industrie te introduceren in de gemeente en we zijn blij vast te stellen
dat het een grote hulp is voor de behoeftigen en zorgt voor een daling van de bedelarij.
06/08/1852 U.B., 1837-1862
Het linnen, met de hand gesponnen, dat in de gemeente vervaardigd wordt, is bestemd om
naar Frankrijk uit te voeren. Het aantal spinsters is bepaald op 60 en het aantal wevers op 20.
De gemeente koestert de indruk dat door het niet hernieuwen van het handelstraktaat tussen
België en Frankrijk men de verbruikers in België de waarborg kan geven dat de lijnwaden
helemaal met de hand gesponnen zijn. Hiertoe wil men opzieners aanstellen en een
getuigschrift geven dat bekrachtigd is door de gemeente.
20/01/1853 U.B., 1837-1862
De kantwerkschool bestaat niet meer in deze gemeente, de talrijke arbeiders die er zijn
gevormd werken thuis voor eigen rekening en verdienen een goed loon.
08/05/1855 U.B., 1837-1862
Er bevindt zich geen werkschool in de gemeente. De arbeiders die erg talrijk zijn werken
thuis voor eigen rekening en zijn gevormd in de werkschool die 4 jaar geleden gesloten is.
15/09/1855 U.B., 1837-1862
Er bevinden zich geen gevaarlijke ondernemingen in deze gemeente.
08/12/1855 U.B., 1837-1862
Mededeling over het aantal wevers in de gemeente:
“ Industrie linière: le nombre de ? de cette commune qui travaillent sur métiers perfectionnés
est réellement de 59 comme il est indiqué dans l'état ci joint mais nous devons faire observer
qui il n y a que 20 qui s'occupent exclusivement de linière les autres sont employés aux
travaux agricoles et n‟ occupent le métier que durant une partie de l‟ anée, c 'est à dire quand
les travaux des champs sont finis.”
06/02/1858 U.B., 1837-1862
Op 31 december 1856 bestond er geen werkschool in de gemeente.
04/03/1859 U.B., 1837-1862
In 1858 was er geen werkschool open in deze gemeente, de linnennijverheid speelt zich thuis
af, gezien de kinderen in de familie zichzelf onderwijzen. Deze industrie is op dit moment erg
welvarend.

Wordt vervolgd.

Véronique Verbrugge
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BEELDEN IN DE STRAAT …. ZIJ VERTELLEN
HUN VERHAAL
KLEINE MONUMENTEN IN OOST-VLAANDEREN
In de boeiende verscheidenheid van de cultuurlandschappen die Vlaanderen rijk is, vervullen kleine
monumenten een belangrijke rol omdat zij de eigen identiteit van elke cultuur- en leefgemeenschap
uitdrukken en de sfeer van menige woongemeenschap bepalen. De beelden zijn de schakels tussen
heden en verleden. In hun omgeving vormen zij bovendien een levendige en soms schilderachtige
illustratie van het volksleven, een historische getuigenis opgevat naar de maat van de mens binnen een
gemeente, wijk of straat. Zij vertellen hun eigen verhaal en verstenen als het ware een boeiend aspect
van de lokale leefgemeenschap.
Overal in Vlaanderen, gespreid over dorpen en steden, hebben bekende en minder bekende
kunstenaars gepoogd om met eigen taal en kunst de kenmerken van hun tijd uit te beelden in talloze
kleine monumenten die er de blijvende getuigenissen van zijn. De evolutie van de tijd gaat immers zo
snel: beroepen en tradities sterven uit, rolpatronen veranderen en het geloof heeft voor velen een
andere betekenis gekregen ….
Precies om op dit terrein een wetenschappelijk verantwoorde inventaris te kunnen voorleggen, werd
door Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw enkele jaren geleden reeds het plan opgevat om in
samenwerking met de Oost-Vlaamse heemkringen een publicatie hierover voor te bereiden. Toen
Heemkunde Vlaanderen vzw zich begin 2002 als opvolger van het voormalige Verbond voor
Heemkunde profileerde, werd door het nieuwe bestuur onmiddellijk besloten de inventarisatie van
deze kleine monumenten als project voor de komende jaren en voor alle Vlaamse provincies over te
nemen. De eerste heemdag “nieuwe stijl” – onder grote belangstelling gehouden te Dendermonde op
27 oktober 2002- kreeg meteen als thema: “Beelden in de straat ….zij vertellen hun verhaal”.
De bedoeling van deze studie is een nauwkeurige inventaris op te stellen van alle vrijstaande beelden
op straten of openbare plaatsen in zoverre die een verwijzende functie hebben naar lokale historische
feiten, figuren, gebruiken, bedrijvigheden, folklore, enz. Hiermee wordt duidelijk reeds een eerste
noodzakelijk criterium vastgelegd en een eerste selectie doorgevoerd. Niettemin is het niet altijd
mogelijk om een duidelijke lijn te trekken en kan de keuze door de auteurs, in samenspraak met de
verantwoordelijke bestuurders, soms aanleiding geven tot enige betwisting. Het welslagen van het
project was in zeer grote mate ook afhankelijk van de medewerking van heel veel personen
(bestuursleden van heemkringen, personeel openbare besturen, archieven, enz.), die allen met heel
veel enthousiasme hebben meegewerkt en aldus hun steentje hebben bijgedragen, waarvoor uiteraard
onze oprechte dank.
Om het geheel te financieren werd door de twee reeds eerder geciteerde vzw‟s op 27 mei 2002 een
projectsubsidie aangevraagd bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waarvoor op 9
december 2002 door de bevoegde minister een subsidiebesluit werd ondertekend en het licht op groen
werd gezet. Van maart tot oktober 2003 werden twee halftime medewerkers in dienst genomen die
gedurende ruim zeven maanden op pad zijn gegaan tot in de verste uithoek van de provincie op zoek
naar deze pareltjes van volkscultuur.
Lut Bavay, lic. kunstgeschiedenis, en Annelies Van den Bruele, lic. geschiedenis, beiden bestuurslid
van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, zijn er in geslaagd in deze korte tijdspanne niet minder
dan 364 kleine monumenten die passen in het vooropgestelde profiel op Oost-Vlaams grondgebied in
de ruim 60 fusiegemeenten te ontdekken en te beschrijven. Van elk monument werd een foto
opgenomen in de publicatie.Bovendien werden vier registers samengesteld (op plaatsnamen,
persoonsnamen, trefwoorden, en ontwerpers-kunstenaars), waardoor het werk voor elke liefhebber

Land van Rode – jaargang 32 – nummer 125

25

maart 2004

meer toegankelijk en gebruiksvriendelijk wordt en elk beschreven monument in een handomdraai kan
teruggevonden worden.
Heemkunde Vlaanderen vzw heeft dan ook besloten deze inventaris in boekvorm uit te geven.
Communicatiebureau De Canadese Muur uit Wetteren staat in voor de grafische vormgeving en
Drukkerij Erasmus, eveneens uit Wetteren, verzorgt het drukwerk.
De voorstelling van deze nieuwe publicatie gaat door op donderdag 27 mei 2004 te 20 uur in het
auditorium “De Schelde” van het Provinciaal Administratief Centrum (PAC), W. Wilsonplein 2 te
9000 Gent. Deze manifestatie zal gekoppeld worden aan de opening van een tentoonstelling rond
deze kleine monumenten die op dezelfde locatie zal lopen van 27 mei tot en met 25 juni 2004. De
Oost-Vlaamse gouverneur Herman Balthazar heeft reeds toegezegd om het boek te komen voorstellen
en de tentoonstelling te openen. Na de plechtigheid wordt aan alle aanwezigen een receptie
aangeboden vanwege het provinciebestuur. Iedereen is van harte welkom en wij hopen u in Gent zeer
talrijk te mogen verwelkomen. Het beoogde project is immers het resultaat van de intense
samenwerking tussen talloze instellingen en personen zonder wier hulp, moeite en inspanningen dit
niet tot stand zou zijn gekomen. Wij danken heel in het bijzonder de provincie Oost-Vlaanderen voor
de financiële steun bij deze publicatie en het aansluitende tentoonstellingsproject.
Eind februari 2004 is een tweede projectsubsidiedossier bij het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap ingediend voor de provincie Vlaams-Brabant. Wij hopen eveneens op een gunstig
resultaat, zodat onmiddellijk hierna de tweede publicatie in de reeks kan voorbereid worden. Zo hopen
wij in de volgende jaren ook nog de drie overige Vlaamse provincies te kunnen bewerken en aldus een
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het behoud en de studie van het Vlaamse erfgoed.

Technische gegevens
Formaat
Uitvoering

:
:

Binnenbladzijden
Omvang

:
:

Verschijningsdatum

:

21 x 29,7 cm
genaaid gebonden met papieren bandbekleding, omslag in kleur
Eenzijdig geplastificeerd
houtvrij mat maco 115 gram
224 pagina‟s, waarvan 64 in kleur
364 foto‟s, waarvan 108 in kleur
27 mei 2004

Prijs
Bij voorintekening tot 30 april 2004
:
25 euro
Na deze datum
:
30 euro
Verzendingskosten
:
5 euro
(Voorintekenaars kunnen hun exemplaar
afhalen op de avond van de voorstelling)
Bestellen
Door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer 068-2218590-33
van Heemkunde Vlaanderen vzw, Kerkstraat 17, 2970 ‟s-Gravenwezel, met vermelding: “……ex.
Kleine Monumenten”.

Fons Dierickx
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De kerk van Vlierzele
1. De patroonheilige.
De bevolking van Vlierzele genoot al vroeg de weldaden van de christen godsdienst. Geen
twijfel, of reeds ten tijde van de H. Amandus, zo niet van zodra de St.-Baafsabdij hier gezag
verkreeg, zal de eerste kerk hier opgericht geworden zijn. Deze bestond in alle geval reeds
over lang toen zij bediend werd door een priester, met name Flederik, die de Kerk, om zijn
deugden en verdiensten, onder het getal der heiligen heeft uitgeroepen. Geboren op de oevers
der Seine, in Frankrijk, onderscheidde hij zich van jongsaf door een buitengewone
godvruchtigheid en zijn ijver tot het aanleren en doorgronden der heilige wetenschappen.
Nauwelijks priester gewijd deden talrijke wonderen de deugden van de vrome dienaar des
Heren uitschijnen. Ten einde de lof der mensen te ontwijken verliet hij zijn vaderland, en
kwam hij zich nederzetten in het Land van Aalst, alwaar hem weldra de herderlijke bediening
van Vlierzele werd opgedragen. Hoe hij hier ijverde om de nog enigszins ruwe inwoners tot de
oefening der christen deugden op te leiden is, na zovele eeuwen, nog het voorwerp der
dankbare herinnering van de ingezetenen dezer parochie. De godvruchtige pastoor muntte
vooral uit door zijn zachtmoedigheid en zijn vredeliefde. Hij bezat, onder andere
hoedanigheden, de gave om geschillen te vereffenen, en had geen rust voor deze naar zijn
wensen waren bijgelegd. Ook waren zijn parochianen overtuigd dat hun ijvervolle herder door
God buitengewoon was begunstigd en de kennis der verborgenste zaken bezat. Na een lange
en gezegende levensloop ontsliep hij in de Heer te midden van zijn geliefde kudde, omtrent
het jaar 974. Het duurde niet lang of het graf van de heilige pastoor werd door talrijke
wonderen verheerlijkt: vele gelovigen, vooral doven, vonden er de genezing van hun kwalen.
Toen de geestelijkheid van Brussel, waartoe kerkelijke omschrijving Vlierzele destijds
behoorde, hieromtrent een onderzoek had ingesteld, wilde zij de gebeenten van de heilige met
zich meenemen; doch zij, die de relikwieën aanraakten om ze te openen, werden met zulke
grote schrik bevangen, dat het hun onmogelijk was nog verdere pogingen daartoe aan te
wenden. Alleen de plaatselijke priester gelukte er in zonder de minste moeite. Door dit wonder
getroffen, zag de geestelijkheid van Brussel van haar voornemen af en de gebeenten van de H.
Flederik bleven te Vlierzele.
Tot daar alles wat er over de patroon van deze parochie bekend is. Voegen wij eraan toe dat
Martin Cuper, hulpbisschop van Kamerijk, in 1545 een altaar wijdde ter ere van de H.
Flederik, de feestdag voortaan vaststelde op 13 september, en dat ;met bevel, zo in zijn naam
als in die van zijn bisschop, Robertus de Croy, jaarlijks op de eerste zondag na het feest der
HH. apostelen Petrus en Paulus de relikwieën van de vereerde heilige processiegewijs zou
rondgedragen worden.
2. De kerk
Wij hebben hoger gezien dat er van deze parochiekerk gewag gemaakt wordt in de charter van
976, waarbij de St.-Baafsabdij door Otto II in het bezit van haar goederen teruggesteld werd.
Ook door Odo, bisschop van Kamerijk, werd de stichting in het jaar 1108 in het patronaat over
de kerk van Vlierzele en van haar aanhangsel Bavegem, tezamen met de altaarrechten van
Papegem, bevestigd. Een vijftigtal jaren later, op 31 december 1156, bevestigde paus Adriaan
IV, op zijn beurt, de abdij in het bezit van haar goederen en altaarrechten, waaronder die van
Flethersele cum appendiciis suis, wat insgelijks door paus Alexander III omstreeks 1170
bezegeld werd.
De oorspronkelijke kerk werd in de eerste helft van de 13de eeuw afgebroken en vervangen
door een nieuwe, die in 1780, met uitzondering van de toren, op kosten van het kapittel van
St.-Baafs, herbouwd werd. Deze tweede kerk is afgebeeld op de oude vaan van de H. Bavo.
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Zij had de vorm van een Latijns kruis en een lage vierkante toren, die binnen nog sporen van
de ogivalen bouwtrant vertoont, namelijk op de blaasbalg van de orgels, waar men een
draagsteen bemerkt, die een manshoofd voorstelt en die gediend heeft om één van de bogen te
onderschragen. Onnodig te zeggen dat het gebouw, door opeenvolgende veranderingen, veel
van zijn oorspronkelijk karakter verloren had. De voorgevel was afschuwelijk verminkt
geworden.
Dank aan de zorgen van de eerw. heer van Londerzele, werden voorgevel en toren in 1892
heropgericht, naar de tekeningen van JULIUS GOETHALS, bouwkundige te Aalst, sierlijk in
zuiver Gotische stijl, met stenen uit de groeven van Marly, in de Haute Marne (Frankrijk).

Dit werk, aangenomen en uitgevoerd door Ed. Stordeur, te Zottegem, kostte 20,521 fr. Deze
som werd met tussenkomst van Staat, Provincie en Gemeente, gekweten. Een blauwe steen
rechts van de ingang herinnert deze verfraaiing der kerk als volgt:
1892. GEVEL EN TOREN GEBOUWD.
PASTOOR J. VAN LONDERZELE. BURGEMEESTER D. VERSTRAETEN.
BOUWMEESTER J. GOETHALS.
De kerk werd in 1895 geschilderd, door Karel Janssens-Lammens, van Gent.
Vergeten wij niet te melden dat de kerk op 9 september 1783 door de aartsbisschop van
Mechelen, onder de aanroeping van de H. Bavo, gewijd werd. Eerst in 1831 kreeg zij als
patroon de H. Flederik.
3. Interieur
Wij kennen weinig dorpskerken in Vlaanderen, die zo‟n mooi hoofdaltaar bezitten als die van
Vlierzele. Dit zal niet verwonderen als men weet, dat het afkomstig is van de St.-Baafskerk te
Gent, vanwaar het naar hier kwam in 1783. Het is geheel in wit en zwart marmer en prijkt met
de wapens van de bisschop van Horenbeke, zodat het in 1677 of 1678 moet vervaardigd zijn.
In de lijst van dit altaar ziet men een schilderij, dat het Huwelijk van Maria en de H. Jozef
voorstelt, volgens de kunstschilders LYBAERT en DE PAUW van geen verdienste ontbloot,
alhoewel iemand, die er over geschreven heeft, zegt, dat zij in kunstopzicht onbeduidend is.
Zonder er eigenlijk een meesterstuk van te maken kunnen wij met dit laatste oordeel volstrekt
niet instemmen. Een andere kunstkenner, de schilder VAN DYCKE, oppert de mening dat het
tafereel wel van E. QUELLYN zou kunnen zijn.
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Het tabernakel op dit altaar, in gedreven koper, 80
centimeters hoog op 45 centimeters breedte,
vervaardigd in de stijl van Lodewijk XV, en dat
engelen en loofwerk voorstelt, is een oprecht
kunstjuweel.
Een ander merkwaardig kunststuk in deze kerk is de
predikstoel, met de communiebank het werk van de
beeldhouwer WILLEM VAN BUSCUM, geboren te
Mechelen in 1758, en die zich op het einde van de 18de
eeuw te Aalst kwam vestigen, waar hij in 1805
bestuurder werd der Academie van teken- en
bouwkunde. Dit heerlijk gewrocht in eikenhout,
vervaardigd in 1790, is voorzien van een dubbele trap,
vol snijwerk, en vertoont op de kuip, in drie bas-reliëfs,
de Geboorte van Jezus, de Boodschap van Maria en de
Vlucht
naar
Egypte. Onder de
kuip treft men het levensgroot beeld aan van Mozes, die in
zijn verontwaardiging het volk van Israël met de roede
bedreigt.
In het houten beschotwerk van het koor bemerkt men twee
medaillons, met de borstbeelden van de H. Benedictus en
van de H. Guillelmus. Deze twee schilderijen, die HH.
Harten van Jezus en Maria voorstellen, dragen het
naammerk van de Gentse kunstschilder VAN
DONSELAER (1870).
De twee zijaltaren zijn
nog die van 1783. Zij
zijn toegewijd aan O.L.
Vrouw en aan de H.
Flederik. Het beeld van
deze laatste is voor het minst twee eeuwen oud en werd in
1890 door ROOMS, van Gent, hersteld en door KAREL
JANSSENS met kleuren belegd.
Andere beelden in deze kerk zijn die van de H. Rochus en
de H. Aloysius, beide gesneden in 1864 door DELESTRÉE,
van de HH. Herten van Jezus en Maria, van de H. Jozef, St.
Franciscus-Xaverius, de H. Anna en de gelukzalige
Gerardus van Majella, zovele giften van liefdadige
ingezetenen van deze parochie.
De twee biechtstoelen dagtekenen uit de 18de eeuw; het
orgel, dat voortkomt uit de St.-Baafskerk te Gent, van 1643.
Een oude schilderij met de beeltenis van de H. Guillelmus, die de draak onder zijn voeten
verplettert, heeft als opschrift:
SANCTUS GUILIELMUS DUX AQUITANIE
A.S. BERNARDO MIRABILITER CONVERSUS ET
SUB REGULA Sti BENEDICTI ORDINIS GUILELMITARUM
FUNDATOR ET INSTITUTOR.
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Dit schilderij komt vermoedelijk voort uit het oud klooster, in 1784 afgeschaft, van de
Wilhelmieten, of Sterheeren, uit Aalst.
De doopvont, uit Balegemse steen gekapt, is één van de zeldzame overblijfsels van de 15 de
eeuw. Alleen heeft het bovendeel een ongelukkige verandering ondergaan. De kroonluchter
of, zoals men het noemt, het koningshoofd, uit gesmeed ijzer en 2 m 20 hoog, is van dezelfde
tijd. Onder de verdere merkwaardigheden in deze kerk noemen wij de grote koperen
offerschaal, met afbeeldingen van fantastische dieren en de wapens van Philip IV, koning van
Spanje, waarrond men dit opschrift leest: Dominus mihi adjutor. Zij heeft een doorsnede van
54 centimeters en draagt het jaartal 1626, met de hoofdletter M.
Wij noemden hoger de
oude vaan van de H.
Bavo, waarop de oude
dorpskerk is afgebeeld.
Een andere vaan, met
de voorstelling van de
H. Flederik, heeft als
opschrift: Desen H. is
geweest pastoor deser
parochie van Vliseele,
patroon voor „t gehoor.
In de sacristie treft men prachtige priesterkleren aan,
een kostelijke zilveren remonstrans en een ciborie van
hetzelfde metaal, waar op de voet te lezen staat: De
jonckheyt van de Molenstraet aen Onse Lieve Vrouw
van de Werf den 1 Augusti 1716 ende de pro. J.B.
Lenaert, E. de Bie, J.B. Baeyens. Ook het zilveren
wierookvat is een meesterstuk van drijfkunst. De kerk
is daarenboven in bezit van een mooi missaal, gedrukt
bij PLANTYN, te Antwerpen, in 1762. Hij is beslagen met zilver en bedekt met twee zilveren
schilden, die de H. Bavo en de H. Flederik voorstellen.
4. De klokken
De oude klok van Vlierzele had als opschrift:
ICK BEN GEGOTEN VOOR DE KERK VAN VLIERZEELE
ENDE GENOEMT BAVO ENDE GEGOTEN A. 1634.
Deze klok, die men de tiendeklok noemde, werd in 1741 gebroken. In 1738 goot men een
tweede bedewekker ter ere van de H. Flederik. Deze werd in 1850 door een nieuwe
vervangen, met als opschrift:
H. FLEDERICUS. Rdo Dno P. J. SMET. A.
R.I. VAN AERSCHODT SUCCESSOR, A. L. VAN DEN GHEYN
ME FUDIT LOVANI 1850.
De laatste grote klok dagtekent van 1787 en erop stond op te lezen:
NICOLAUS SIMOLIN HEEFT MIJ GEGOTEN
IN OCTOBER 1787.

Land van Rode – jaargang 32 – nummer 125

30

maart 2004

Ook deze klok kwam te barsten in 1865 en werd in 1867 door Van Aerschodt, te Leuven,
hergoten. Zij heeft een gewicht van 722 kg. en is versierd met de beeltenis van de H. Bavo en
met de wapens van Pius IX en bisschop Bracq. Haar opschrift luidt:
IK BEN BAVO VAN VLIERZELE. 1956 ZIELEN IN 1867.
PASTOR ED. ANSEAU. PETER P.J. D E VOS, BURGEMEESTER.
METER MARIE CHRISTINE VAN DEN MEERSCHE.
A.L.J. VAN AERSCHODT, OUDSTE, OPVOLGER VAN A.L. VAN DEN GHEYN,
HEEFT MIJ GEGOTEN TE LEUVEN.

Het weghalen van de klokken tijdens de 2de Onderpastoor De Cubber en de koster De Groote
wereldoorlog (Ons parochieblad 17/7/1943)
met de sleutels van de kerk tijdens het wegnemen
Onze klok: die deze week werd afgenomen, draagt
van de klokken.
de naam van de H. Fledericus en de H. Bavo. Het is
de kkleinste klok van de twee. Zij is van het jaar
1850 en werd gegoten te Leuven. Zij werd in de
toren geplaatst door Eerwaarde Heer Pastoor Smet.
Naast de beeltenissen van de H. Fledericus en de
H. Bavo staan er nog 46 beelden van Heiligen in.
De andere klok heet “Ik ben Bavo van Vlierzele”.

5. De grafstenen
Grafstenen van belang zijn hier niet aan te treffen. De enige, die ons de moeite waard scheen
aan te tekenen, heeft als opschrift:
SEPULTURE VAN MAXIMILIANUS VAN DER STRAETEN, F. PIETER,
OVERLEDEN DEN 29ber 1780, OUD 63 JAER, IN SYN LEVEN BORGEM DER
PAROCHIE VAN VLIERZELE ENDE BAVEGEM, GREFFIER VAN DE HEERLs
VAN TER BREEMT, ENDE VAN JOFFR. ISABELLE-CATHERINA
STANDAERT, Fa ROCHUS, SYNE HUYSVR. OVERLEDEN DEN.... OUD....
JAEREN, ACHTERLAETENDE DE VOLGENDE KINDEREN: SEBASTIANUS,
GREFFIER DERSELVE HEERLs TER BREEMT, LIVINUSFRANCIES,
GREFFIER DER PROCHIEN ENDE BARONIE VAN EYNE ENDE HEURNE,
BAILLIU DER PROCHIE ENDE BARONIE VAN AUWEGEM ENDE VAN
EECKE OP DE SCHELDE, MARIE ALEXANDRINE, JOANNES FRANCIES,
MARIE LUCIE, JOANNES ANTONIUS CONSTANTINUS, CAROLINA LIVINE
ENDE NORBERTUS.
R.I.P.
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Zeer jammer is het, dat de oude kerkrekeningen van Vlierzele niet bewaard gebleven zijn. Wij
hadden er ongetwijfeld talrijke bijzonderheden over de eredienst van de H. Flederik
aangetroffen. Voor de bedevaarders is er nu nog een vaantje verkrijgbaar waarop te lezen
staat:

H. FLEDERICUS, DIE ZIJT TE VLIERZELE VERHEVEN,
WILT UWE BEZOEKERS
TROOST EN BIJSTAND GEVEN.
OPDAT ZIJ VAN DOOFHEID EN OORPIJN
DOOR VOORSPRAAK VAN U,
BIJ GOD ZOUDEN GEHOLPEN ZIJN.
Dit vaantje stelt de H. Flederik in priestergewaad voor, met de kelk in de linkerhand en met de
rechterhand de voor hem knielende pelgrims zegende. Daarnaast, achter het geboomte, staan
de oude kerk en twee woningen afgebeeld. Er bestaat ook een litanie ter ere van genoemde
heilige, dat de begankenissen jaarlijks in de kerk plaats hebben de tweede zondag van juli en
de zondag na 7 september, feestdag van O.-L.-V.-Geboorte.
Ook de H. Bavo, de oorspronkelijke patroon van deze parochie, is thans nog op zijn feestdag
het voorwerp van een bijzondere verering.
Er bestaan in deze kerk drie broederschappen, te weten: die van het H. Sacrament, opgericht in
1739, die van de H. Rozenkrans, in 1835, en die van het H. Hert, in 1864.
6. Kapellen
Behalve de verder genoemde bidplaats op Papegem, staan er op het grondgebied van de
parochie verscheidene kapellen ter ere van de HH. Harten (Dries), van de H. Berlindis, de H.
Flederik (op de wijk Huilebroek), de H. Renildis (Oordegemstraat), O.-L.-Vrouw van
Bijstand, de H. Antonius van Padua en de H. Jozef, die door talrijke gelovigen, vooral op de
ommegang, bezocht worden.
7. Parochie
Tot in 1719 maakten Vlierzele en Bavegem maar één parochie uit en werden beide kerken
gewoonlijk door dezelfde pastoor bediend. Het gebeurde echter wel eens dat de titelvoerende
pastoor zijn last aan anderen opdroeg, zoals in 1545, wanneer Willem Petit zijn pastorijen van
Vlierzele en Bavegem voor de duur van zes jaren in pacht gaf aan de priester Frans Gheerts.
De competentie van de pastoor, hem betaald door het kapittel van St.-Baafs, bedroeg in de
18de eeuw 400 gulden.
De eerste onderpastoor werd aangesteld in 1779.
De pastorij, die oude vervangt, dagtekent van 1872.
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De Echte Kerkballu
Ferdinand Van De Keere “Nandus”
omstreeks 1900

De Pseudo “Swiss”
Frans De Paepe als figurant in de stoet
van de honderdjarige Delfine in 1975

Frans Duquet

Het Heemkundig Genootschap doet een oproep voor nieuwe postkaarten van de gemeenten die
behoren tot het Land van Rode. Heeft u zulke postkaarten liggen en u doet er niets mee, geef dan een
seintje. Wij komen ze halen.
Of weet u waar ze de postkaarten verkopen, geef dan ook een seintje.
Verhoosele Françoise Tel. 09362 69 95 E-mail : landvanrode@advalvas.be

Ons documentatiecentrum (naast de pastorij in Moortsele) zal vanaf 1 april 2004 open zijn
voor het publiek elke donderdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Land van Rode – jaargang 32 – nummer 125

33

maart 2004

Land van Rode – jaargang 32 – nummer 125

34

Tijdens een bezoek van de familie Edmond Verstuyft, ter gelegenheid van het huwelijk van de dochter Marie – Hortensia met
Cyriel Mabilde van Letterhoutem.
Werden nog herkend:
1. Marcel Vermeulen 2. Albert De Baets 3. Camiel Baert 4. Briek Vermeulen 5. René Vermeulen 6. Arthur Van Audenaerde 7.
Odilon Rigeaux 8. Michel Buysse 9. Jules Belleman 10. Jules Sax 11. Oscar Vermeulen 12. Alfons De Bock 13. Leonce
Verbruggen 14. Jozef De Winter 15. Robert Lenssens 16. Goerges Buysse 17. Richard Buysse 18. Goerges Vermeulen 19.
Livien Vermeulen 20. August Verbruggen 21. Richard Vekeman 22. Oscar Wijmeersch 23. Denis Verbruggen 24. Alfred de
Schamphelaere 25. Paul De Munter

Het Muziek van Oosterzele in Westrem ca 1925

Het Muziek van Oosterzele in Westrem ca
1925

maart 2004

Wie is wie?
Oosterzeelse oud-strijders 1914 – 1918: wie kent ze nog?

Foto: verzameling Frans Duquet

Herkent u één of meerdere personen op de foto, dan kunt u dat altijd meedelen aan de secretaris
Françoise Verhoosele
Rollebaan, 101
9860 Moortsele
Tel. 09 362 69 95
E-mail: landvanrode@advalvas.be
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Inhoud driemaandelijks tijdschrift Land van
Rode - jaargang 31
Nummer 121 – Maart 2003
01
02
05
16
26
30
34
36

Voorwoord
Schippersgraven te Gentbrugge
Vertelbeurten over heksen
Een aanvulling op de staten van goed van Melle en Gentbrugge (deel 2)
Openbare verlichting te Balegem
Een soldatenbrief uit de tijd van Napoleon
Een lied uit de « oude doos »
Inhoud jaargang 30

Nummer 122 – Juni 2003
Voorwoord
De geschiedenis van de Gentbrugse zangvereniging
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Voorwoord

Beste heemvrienden,

Eerst en vooral danken wij de familie van Oscar Van Wittenberghe voor de vele boeken die wij
mochten ontvangen uit zijn nalatenschap. Deze boeken hebben reeds een plaatsje gekregen in ons
documentatiecentrum te Moortsele en de index ervan vindt u op blz. 2.
Ook moeten wij de heer minister Paul Van Grembergen en de heer burgemeester De Keukelaere van
Merelbeke bedanken voor hun aanwezigheid op de onthulling van de gedenksteen voor Jozef De
Cocker, evenals het talrijke publiek. Het weer was ook van de partij: het was een fijne dag.
In het najaar plannen wij de volledige kapelletjeswandeling, uitgestippeld door Jozef De Cocker,
samen met Vakantiegenoegens Melsen. Deze wandeling duurt ongeveer 3 uren en loopt over
Schelderode en Melsen en is de volledige versie van de wandeling die wij ter gelegenheid van de
onthulling van de gedenksteen voor Jozef De Cocker georganiseerd hebben. In ons volgend nummer
kunt u dan meer bijzonderheden vernemen.
Op 15 augustus organiseert de gemeente Oosterzele weer “Bruisend Balegem” en wij verzorgen een
rondleiding in de kerk van Balegem vanaf 14.30 uur. Ook wordt er een brochure uitgegeven. Meer
bijzonderheden vindt u op de website http://www.bruisendbalegem.tk.
Tijdens de zomervakantie gaat ons documentatiecentrum dicht: wij gaan ook met vakantie van 1 juli
tot 31 augustus 2004. Wilt u toch komen, dan kan dat in samenspraak met de secretaris op het
nummer 09 362 69 95.
Het bestuur van het Heemkundig Genootschap Land van Rode vzw wenst u allen een prettige verlof
en tot in het najaar.

Françoise Verhoosele
Secretaris
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Fonds Oscar Van Wittenberghe
Deze boeken werden geschonken door de nabestaanden van Oscar Van Wittenberghe, waarvoor onze
dank, en zijn gedeponeerd in ons documentatiecentrum onder de naam „Fonds Van Wittenberghe‟.
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Algemene Atlas (M. De Roeck en J Tilmont - AD Wesmael-Charlier Namen- 1956)
Onze Litteratuur in beeld (J.G. M. Moormann en D. Wouters - De Sikkel)
Der Name der Freiheit 1288-1988 (Kolnisches Stadmuseum - 1988)
Leuven Vlaams (Willy Jonckheere, Herman Todts - Davidsfonds Leuven - 1979)
Naer Natueren Ghelike (Maurits Smeyers,Beret Cardon - Davidsfonds Leuven - 1993)
Rogier Van Der Weyden (Stedelijk Museum Brussel Broodhuis - 1979)
Van middeleeuws volkspel tot moderne sport (Uitgeverij Terra Zutphen - 1982)
Het Landschap in de Belgische kunst 1830-1914 (Museum Schone Kunsten Gent - 1980)
Gentse Wooncultuur in Mozarts tijd (Generale Bank)
Algemene Historische Atlas (J. Verschueren - NV Brepols - 1939)
Algemene Atlas voor België (J. Verschueren - J.B Wolters - 1931)
Vroegmiddeleeuwse bewoning en verdediging in de Scheldevallei (J.A. Trimpe Burger - Stad
Gent - 1980)
De geboorte van de Vlaamse natie (Manu Ruys - Standaard)
Michelangelo (Von Gerhart Pohl - H.Wellens en W Godenne)
Schets (Orgaan van het Hoger instituut St Lucas Gent - 1954)
Koninklijke vereniging der bouwmeesters van Oost-Vlaanderen 100 jaar (1988)
Nicolaas Rockx vriendt ende patroon van Peter Paul Rubens (Frans Baudouin - KB - 1977)
Kinderportretten 18e en 19e eeuw (KB - 1979)
Biblioteca Apostolica Vaticana (tentoonstelling - Rijksmuseum - Leiden 1987)
Albert Servaes (tentoonstelling - Vlaams kunstenaarsverbond - 1961)
Hans Memling Het St Ursulaschrijn (St Jans Hospitaal Brugge - 1978)
Oude maten gewichten en muntstelsels in Vlaanderen (Dr Paul Vandewalle - 1984)
Het Reisverhaal van Willem Van Rubroek (U. Devolder, R. Ostyn en P. Vandepitte Heemkring De Roede Tielt – 1984)
200 jaar filiaal De Franse greep op de Vlaamse economie (Hans Brockmans - Davidsfonds
Leuven)
Het Dossier Irma Laplasse (Karel Van Isacker - De Nederlandsche Boekhandel - 1971)
Handleiding voor de Kalligrafie (A.J.H. Calame Hauber - Thieme Zutphen - 1986)
De academische loopbaan van Prof. Dr. Joseph Plateau (A.M. Simon - Van Der Meersch
Archief RUG – 1993)
Vrouwen in de Repressie 1944-1945 (BTK project - Federatie Vlaamse Vrouwengroepen 1985)
Romeinen en Grieken (M. Huyghe Meulenhoff - Amsterdam - 1961)
Ids voor de Nederlandse kunst (Dr. H.E. Van Gelder - Prisma - 1960)
Gids voor de kunst in België (R. Lemaire - Prisma - 1963)
Religieuze kunst in Oost Vlaanderen (Bijlokemuseum Gent - 1951)
Tien jaren uit de 80 jarige oorlog 1588-1598 (Robert Fruin - Prisma)
Het voorspel van de 80 jarige oorlog (Robert Fruin - Prisma)
Gedenkboek Nikolaas Zannekin 1328-1978 (Culturele raad Diksmuide - 1978)
Bijdrage tot de studie van Devotieve kinderportretten in Oost-Vlaanderen (J.Dauwe en
R.Ruys - Verbond van Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen - 1979)
Vlaamse Begijnhoven (Johan Van Mechelen - KB - 1973)
Schatten van Oost-Vlaamse schuttersgilden (J.Dauwe en R.Ruys - Verbond van Kringen voor
Heemkunde in Oost-Vlaanderen - 1983)
Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 155-1585 (tentoonstelling - Stad Gent - 1976)
Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden I (tentoonstelling - Stad Gent - 1980
Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden II (tentoonstelling - Stad Gent - 1980)
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42. Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden III (tentoonstelling - Stad Gent - 1981)
43. Munten van Albrecht en Isabelle tot Willem I (André Van Keymeulen - KB - 1981)
44. Griekse kunst van de 16e eeuw tot de 19e eeuw (A. Delivorrias, A. Van Den Kerkhove Bijlokemuseum Gent - 1977)
45. Geschiedenis van de vernietiging van de stad en Bisdom Terwaan (J. Van Buggenhout Flandria Nostra - 1981)
46. Bouwen door de eeuwen heen 4nb ZW (Monumenten en Landschappen - 1979)
47. Bouwen door de eeuwen heen 4nb NO (Monumenten en Landschappen - 1979)
48. Bouwen door de eeuwen heen 4na (Monumenten en Landschappen - 1979)
49. Bouwen door de eeuwen heen 1 (Monumenten en Landschappen - 1979)
50. Peter Benoit 1834-1901 (J.De Geyter - KB - 1984)
51. Een eeuw zorg om Monumentenzorg (tentoonstelling - St Lucas en stad Gent - 1982)
52. Brussel onder Leopold I 25 jaar porseleinkaarten 1840-1865 (Georges Renoy Gemeentekrediet van België – 1979)
53. Borobudur Kunst en religie in het oude Java (tentoonstelling - Ministerie van Cultuur - 1977)
54. Antwerpse retabels 15e eeuw (Museum voor Religieuze kunst Antwerpen - 1993)
55. Inventaris van het kunstpatrimonium De gemeentehuizen van Oost Vlaanderen band 1 (Dr
Patrick Devos - Provincie Oost Vlaanderen - 1982)
56. Inventaris van het kunstpatrimonium De gemeentehuizen van Oost Vlaanderen band 2 (Dr
Patrick Devos - Provincie Oost Vlaanderen - 1982)
57. Inventaris van het kunstpatrimonium: De St. Martinuskerk te Aalst 1 (Luc Robijns - Provincie
Oost Vlaanderen - 1980)
58. Inventaris van het kunstpatrimonium: De St. Martinuskerk te Aalst 2 (Luc Robijns - Provincie
Oost Vlaanderen - 1980)
59. De Vlaamse opstanding Deel 1 (Max Lamberty - Davidsfonds Leuven - 1971)
60. De Vlaamse opstanding Deel 2 (Max Lamberty - Davidsfonds Leuven - 1971)
61. Onze Koninginnen 1832-1982 (Kon. Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis
Brussel - 1982)
62. De Witte Kaproenen: De Gentse Opstand 1379-1385 (Dr Maurice Vandermaesen, Lic Marc
Ryckaert, Lic Maurits Coornaert - Kultureel Jaarboek Nieuwe Reeks nr 10 - 1979)
63. Mijn Memoires: Van Keiberg tot Blandijnberg (Dr Leon Elaut - Orion Beveren - 1981)
64. Van Verre Volken: Leven en bedrijf der vreemde volken (Prof.Dr. H.Th Fischer - W. De
Haan Utrecht - 1958)
65. Historische huisgevels te Oudenaarde (Patrick Devos - VVVM Oudenaarde - 1974)
66. Das Beichtgestuhl Der Antwerpener St Pauluskirche (Salome Zajadacz-Hastenrath - Verlag
Arcade Brussel - 1970)
67. Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte (H.J. Elias - De Nederlandse Boekhandel - 1971)
68. Oud-Egyptische Kunst (C. De Wit - Standaard Boekhandel - 1946)
69. Grondslagen der Algemene Geologie (Dr. B.G. Escher - Wereldbibliotheek - 1950)
70. Het Schilderboek: Het leven der Doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders
(Carel Van Mander - Wereldbibliotheek - 1956)
71. Van de Catacomben tot Greco (Prof. Dr. August Vermeylen - Wereldbibliotheek - 1956)
72. De Belgische Republiek (André Demedts - Davidsfonds Leuven - 1995)
73. Hooitijd (André Demedts - Davidsfonds Leuven - 1995)
74. Goede avond (André Demedts - Davidsfonds Leuven - 1995)
75. Een Houten Kroon (André Demedts - Davidsfonds Leuven - 1995)
76. Verzamelde Gedichten (André Demedts - Davidsfonds Leuven - 1995)
77. Familiekroniek Van Wittenberghe (O. Van Wittenberghe)
78. Het Noorden op weg naar zelfstandigheid (Robert Fruin - Aula - 1961)
79. Vlaanderen staat in Europa (Jan Jambon, Peter de Roover - Davidsfonds Leuven - 1994)
80. Ontwikkelingsplan voor Vlaanderen 1965-1975 (Volksunie - 1965)
81. Vlaanderen in Frankrijk (Luc Verbeke - Davidsfonds Leuven - 1970)
82. Cel 269 (Ernest Claes - Standaert)
83. Noord en zuid (Prof. Dr. P. Geyl - Aula - 1959)
84. De Landschappen van het Beneluxgebied (Dr. H.A Visscher - Het Spectrum - 1969)
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85. Moderne Vlaamse Schilderkunst (KB - 1980)
86. Geschiedenis van de Nederlandse stam (Prof. Dr. P. Geyl - Wereldbibliotheek - 1958)
87. Winkler Prins Encyclopedie: zesde geheel nieuwe druk, 18 delen + supplement (Elsevier
Amsterdam - 1947).

“Beelden in de straat … Zij vertellen hun verhaal” over de kleine monumenten in Oost-Vlaanderen is
nog te krijgen door overschrijving of storting van het 30 Euro = 5 Euro verzendingdkosten op het
rekeningnummer 068-2218590-33 van Heemkunde Vlaanderen vzw, Kerkstraat 17, 2970
‟s-Gravenwezel, met vermelding: “……ex. Kleine Monumenten”.
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DE ONTHULLING VAN DE GEDENKSTEEN
JOZEF DE COCKER.

Het huis van Jozef De Cocker te Melsen.

Samen hebben we uitgekeken naar 28 maart 2004. Na verschillende gezellige vergaderingen en vele
voorbereidingen brak de feestelijke dag in volle zon aan.
Nadat de familie De Cocker en het bestuur van de heemkundige kring elkaar begroet hadden, wilden
we onze dierbare overledene aan zijn graf groeten met een bloemetje.

Het graf van Jozef De Cocker op het kerkhof van Melsen.
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Om 14 h startte de Kapelletjeswandeling onder leiding van de heer Danny Naessens van
Vakantiegenoegens Melsen. Er was een talrijke opkomst.
Ondertussen waren de heer minister P. Van Grembergen en zijn echtgenote aangekomen. Samen met
de burgemeester van Merelbeke werden ze door de familie De Cocker hartelijk ontvangen en
verwelkomd in het charmante familiehuis.
Rond 15 h werd iedereen aan de kerk verwacht en van daar stapte de harmonie St. Cecilia van
Merelbeke, gevolgd door de familie De Cocker, de eregenodigden, genodigden en andere
geïnteresseerden in de richting van het geboortehuis van Jozef De Cocker. De priester van Melsen
droeg ook zijn steentje bij door aan het vertrek van de harmonie de kerkklokken “voor Jozef” te laten
luiden.

De Harmonie Sint-Cecilia uit Merelbeke op weg van de kerk naar het huis van Jozef De Cocker.

Een harmoniefan ben ik niet, maar toen ik ze, als “hostess” bij het huis, zag en hoorde afkomen,
gevolgd door een massa mensen doorheen de dorpsstraat van Melsen, met achter mij de steen, die nog
steeds gehuld was in zijn doek, in de voortuin van een huis vol geschiedenis was het bij mij even
slikken doorheen de blijdschap van een ongelofelijke dorpssfeer!
Toen iedereen zijn plaats had ingenomen nam de heer Luc De Cocker, zoon van de postuum
gehuldigde, als eerste het woord.
De aanhef imponeerde en de toehoorders, die zeker met zijn 350 waren volgens de burgemeester van
Merelbeke, luisterden in alle stilte waardoor de boodschap van alle sprekers duidelijk naar voor
kwam.
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Dhr. Luc De Cocker schetste na zijn verwelkoming hoe hij en zijn zus, Lieve, samen met het
heemkundig genootschap er toe gekomen waren de gedenksteen op te richten. Op 15/07/2002, net één
dag na het overlijden van hun vader, bracht onze voorzitter, Lucien De Smet, een bezoekje aan zijn
heemkundige vriend in Melsen. Maar die bewuste dag bracht Lucien niet meer bij zijn vriend, maar
bij diens kinderen….
Nog vóór de begrafenis stelde onze voorzitter aan de familie voor om een blijvende herinnering aan
zijn overleden vriend in het leven te roepen. Er werd niet alleen gedacht aan de Bijzondere Prijs Jozef
De Cocker, die in de toekomst zal verder worden uitgewerkt, maar evenzeer aan een gedenkplaat.
Aangezien het huis te ver van straat staat, werd er geopteerd om een gedenksteen niet aan het huis,
maar aan de straat te plaatsen. De realisatie van de gedenksteen als blijvende herinnering aan Jozef De
Cocker is een ere- en dankbetuiging voor onder andere zijn opzoekingen gedurende ruim 30 jaar op
de meest diverse plaatsen in België als in Frankrijk om ten slotte zijn boek over de geschiedenis van
Melsen te schrijven. Volgens zijn zoon heeft hij zich nooit tevreden gesteld met de reeds bestaande
artikelen en commentaren; is hij steeds op zoek gegaan naar de bron van alle geschiedenis, zodat hij
menig algemeen aanvaard gegeven over de gemeente heeft weerlegd en gecorrigeerd.
De heer Luc De Cocker sloot zijn hulde heel mooi af door te stellen dat het feit dat hij en zijn zus
onze voorzitter op het gepaste moment ontmoet hebben puur toeval is, maar vervolgde hij zoals A.
Einstein het ooit gezegd heeft: “Toeval is de weg die God bewandelt wanneer hij anoniem wenst te
blijven”.
Ten slotte dankte hij allen omwille van de talrijke opkomst en de autoriteiten die het hele gebeuren
nog meer luister hebben bijgezet en nodigde hij onze voorzitter uit om als volgende achter het
spreekgestoelte te komen.
Dhr. Lucien De Smet opende zijn toespraak met vele dankbetuigingen, gevolgd door een beschrijving
van de figuurlijke en letterlijke betekenis van de steen om te komen tot zijn verwoording van zijn
beeld van Jozef De Cocker.
Hij was een zeer sociaal bewogen man, die gepassioneerd was door geschiedenis. Dit resulteerde in
ontelbare kwalitatieve werken op zijn naam met als uitblinker het boek over de geschiedenis van
Melsen. Ook onze Voorzitter wees op de nauwgezetheid waarmee zijn vriend aan geschiedschrijving
deed.
Bovendien wil de voorzitter het monument ook zien als een ode voor vele heemkundigen die mede
garant staan voor het behoud van onze lokale geschiedschrijving en het Vlaams erfgoed.
En onze voorzitter zou de onze niet zijn indien hij, mede door zijn bezorgdheid over ons erfgoed en in
het bijzonder de parochiale archieven, van deze dag (en gelijk heeft hij!) niet gebruik zou maken om
enkele suggesties te richten aan de heer minister en de burgemeester.
Ten slotte gaf hij het woord door aan de heer minister Paul Van Grembergen.
De heer minister leidde op een sympathieke manier zijn toespraak in met ons toe te vertrouwen dat hij
met een waar genoegen een bezoek bracht aan de gemeenten ten zuiden van Gent, namelijk “het
familieland van de Van Grembergens”, waardoor hij deze namiddag niet zag als een “corvee”, maar
als een bezoek aan de streek waar hij zich thuis voelde.
Opvallend was zijn eervolle manier waarop hij hulde wilde brengen aan Jozef De Cocker: “We zijn
hier om de nagedachtenis van Jozef De Cocker te vieren, hij moet gehuldigd worden, dat is de
belangrijkste reden waarom ik ingegaan ben op het verzoek, wat vandaag gebeurt, is belangrijk.”
Vervolgens omschreef hij Jozef De Cocker als een eminent heemkundige en geschiedschrijver van de
streek, die het geheugen van de streek heeft vastgelegd, bijgewerkt en gevraagd er aandacht aan te
schenken.
Bovendien had Jozef De Cocker “veel in zijn mars”, hij kreeg kans om te studeren en om zich te
ontplooien. Hij had zeer veel aandacht voor de zwakkeren, voor het sociaal engagement, voor zijn
cultuur in de brede zin van het woord. Buitengewoon veel aandacht had hij voor de lokale
geschiedenis en heemkunde. De Melsenaars mogen fier zijn op hun cultuurambassadeur, hun
voorloper, die hun geschiedenis heeft vastgelegd.
Zijn betoog was doorspekt met liefde en zorg voor ons erfgoed. Zijn aangrijpende vergelijking
bestond uit enerzijds de persoonlijke tragische ervaring als één van onze ouder geworden familieleden
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haar/zijn geheugen kwijt is en niet meer weet wie zij/hij is en zich niet meer kan plaatsen noch in het
verleden, noch in de toekomst en anderzijds de even tragische ervaring wanneer een dorp, een
gemeenschap zijn geheugen zou kwijt geraken door er niet over te schrijven, aan te werken, bij te
werken, zorg voor te dragen,...
Daarenboven vindt hij dat we aandacht moeten hebben voor zowel het kleine als het grote erfgoed,
dus niet alleen voor een monument, een boom, een landschap, maar evenzeer voor de streek -en
familieverhalen, alles wat ons maakt tot een gemeenschap om samen te zijn.
Maar geleidelijk aan geraken meer mensen, zowel jong als oud, daarvan bewust en dat uit zich onder
andere in de toenemende interesse voor bijvoorbeeld erfgoed - en monumentendag.
Bijzonder belangrijk, in het bijzijn van iedereen, vond ik zijn stelling dat indien er iets aan ons
erfgoed kapot gemaakt wordt, het opportuun is dat het algemeen belang primeert boven het
persoonlijk belang. In dat kader wordt er na de paasvakantie in het Vlaams Parlement bij wet
vastgelegd op welke wijze wij ons erfgoed gaan verzorgen en op welke manier verschillende
gemeenten kunnen samenwerken om hun erfgoed in te vullen, te verzorgen, want beëindigt hij “wie
zijn geheugen verwaarloost, verwaarloost zichzelf”.
Ook onze heemkundige kring, meer bepaald onze secretaris, kreeg een grote welverdiende pluim voor
haar zeer gebruiksvriendelijke website.
Tenslotte herhaalt de heer minister dat Jozef De Cocker de reden is waarom we hier samen zijn: “het
is een eer om aan het huis waar hij gewoond, gewerkt en geleefd heeft, het huis dat mede het karakter
van Melsen bepaalt, de steen te mogen onthullen.
Prettige dag, denk aan Melsen en aan wat in het hoofd, het hart en het geheugen moet zitten”.
Zo kwamen we aan het
belangrijkste moment van de dag:
de
onthulling.
Terwijl
de
harmonie “Hemelhuis” van E.
Hullebroeck speelde, haalde de
minister de vlag met het wapen
van de gemeente Merelbeke, dat
trouwens ook het wapen van het
Land van Rode is, van het
monument. Het was een heel
aangrijpend moment voor de
familie en de vrienden van de heer
Jozef De Cocker. Op verzoek van
zijn dochter, Lieve, die mij zo
dikwijls ontroerd heeft omwille
van de ingetogen manier waarop
ze met zoveel eenvoud, respect en
toewijding voor haar vader de
zorg van het hele gebeuren op
haar schouders heeft genomen,
werd
“Hemelhuis”
gekozen,
omdat de tekst ervan, zolang
Lieve zich herinnert, steeds in het
ouderlijk huis heeft gehangen.
De herdenkingssteen is niet alleen
betekenisvol
betreffende
de
herinnering aan de persoon die hij
vertegenwoordigt,
maar
zijn
fysieke uitstraling draagt een
onmisbaar symbool van de
omgeving waarin Jozef De
De minister onthult de gedenksteen.
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Cocker geleefd heeft: de Balegemse zandsteen uit het Land van Rode, het arduin dat via de Schelde,
die vlakbij zijn huis stroomt, en de Leie werd aangevoerd en tenslotte de Scheldesteen, die sinds de
Romeinen in de vallei van de Schelde vervaardigd werd. Met andere woorden allemaal
bouwmaterialen waarmee vele van onze voorvaderen hun boterham hebben verdiend en ons op deze
wijze een prachtig erfgoed hebben nagelaten.
In de arduinen plaat heeft de heer Rigelle de volgende tekst aangebracht: “Hier leefde en werkte Jozef
De Cocker 1916-2002 Heemkundige”.
Bovenaan staat de zegel van Radulphus Van Rode (leefde tussen 1189-1235 en was de zoon van
Gerard I van Rode en Hildegarde van Melle), het logo van ons genootschap.

De gedenkplaat op de zuil in Balegemse steen.

Ondertussen kreeg de minister
van de familie De Cocker het
boek
“Geschiedenis
van
Melsen” overhandigd; de
gemeente Merelbeke schonk
hem
een
mand
streekproducten en zette zijn
vrouw in de bloemetjes.

Minister Paul Van Grembergen
en de kleinzoon van Jozef De
Cocker, Emmanuel.

Land van Rode – jaargang 32 nummer 126

9

juni 20 04

Tot slot kwam de burgemeester van Merelbeke als laatste aan het woord.
Ondanks de verschillende speechen stelde hij ons toch gerust dat hij nog er twee punten kon aan
toevoegen. Het eerste betreft de persoonlijke ervaring met Jozef; het tweede de Merelbeekse plannen
rond erfgoed.
Zijn eerste kennismaking met Jozef dateert van in de fusiejaren, namelijk 1976-1977.
Als OCMW-raadslid heeft hij hem beter leren kennen. De burgemeester wist ons te vertellen dat Jozef
De Cocker niet zo maar een raadslid was en dat hij zijn stem zelden verhief.
Zijn tussenkomsten in de raad waren niet talrijk, maar indien hij het deed, was hij goed ingelicht,
sprak hij met kennis van zaken, bezat hij een grondige dossierkennis en maakte hij er niet meer
woorden aan vuil dan nodig, dit waren volgens de burgemeester allemaal tekenen van Jozefs
bescheidenheid.

Van links naar rechts: minister Paul Van Grimbergen, burgemeester De Keukelaere uit Merelbeke, Luc De
Cocker, Lucien De Smet en Mevrouw Van Grimbergen.

Hij zag Jozef als een maatschappelijk assistent met een grote sociale bewogenheid, zodat niemand
ooit tevergeefs aanklopte voor hulp.
Hij vervolgde dat Jozef nauw betrokken was bij alles wat zich in de gemeente afspeelde en daarom
durfde de burgemeester stellen dat Jozefs belangstelling voor de lokale geschiedenis een uitvloeisel
was van zijn sociale bewogenheid.
Hij besloot dat Jozef een voortrekker op het gebied van heemkunde was.
In het kader van de opmaak van het cultuurbeleidsplan zal Merelbeke een erfgoedbeleid ontwikkelen.
Zo zijn ze gestart met het opstellen van een inventaris van hun cultuurhistorisch patrimonium.
Bij de start van de graafwerken van de nieuwe locatie van het psychiatrisch verzorgingstehuis “De
Wadi” in de Poelstraat in Merelbeke is er een waardevolle site ontdekt. Het betreft namelijk de oudste
bewoonde plek van Merelbeke tijdens de Frankische tijd terwijl er tot nu toe gedacht werd dat
Merelbeke ontstaan was op “de Kerkhoek”.
Onlangs werd nog door het gemeentebestuur van Merelbeke beslist het voormalig kloosterhuis in de
vroegere dorpsschool van Munte aan te kopen met als bedoeling dit te integreren met de oude pastorij
en er een nieuwe bestemming aan te geven, namelijk een erfgoedcentrum.
Tot slot is er dit jaar een aanvang gemaakt met het plaatsen van erfgoedbordjes aan beschermde –
en/of andere historische gebouwen met de nodige uitleg.
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Net zoals Jozef De Cocker, het heemkundig genootschap en zoveel andere organisaties willen we,
verdedigde de burgemeester, werken aan onze eigen aspecten van onze eigen geschiedenis. Het is niet
de bedoeling plotseling elk initiatief naar ons toe te trekken, maar wel een platform aan te bieden en te
leren van hen die al veel langer op dat terrein actief zijn.
Om de werking rond ons gemeenschappelijk erfgoed nog dynamischer te maken, is samenwerking
onontbeerlijk, niet met één gemeente, maar met verschillende.Dit is nu reeds het geval met de Vijf
voor vijf, die bestaat uit een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de volgende vijf
gemeenten: Sint-Lievens-Houtem, Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere.
Hij rondde zijn toespraak af met het besluit dat Jozef De Cocker en velen onder ons aandacht hadden
en hebben voor ons erfgoed en er hopelijk verder werk van zullen maken, “Jozef zal er trots op zijn!”
Tot slot nodigde hij ons allen uit op de receptie in het parochiecentrum, waar iedereen, voorafgegaan
door de enthousiast spelende harmonie, op afkwam.Het was een gezellig nakaarten.
Toen al de genodigden vertrokken waren, werden wij nog verrast met een etentje aangeboden door de
familie De Cocker. We deelden allen dezelfde positieve en enthousiaste mening over “onze dag”
zodat het tafelen een smakelijk keuvelend onderonsje werd tot na zonsondergang.
Een mooiere afsluiter van deze bijzondere dag konden we ons niet inbeelden.
Het bestuur van het Land van Rode wil bij deze nog eens de heer Rigelle uit Gentbrugge en de heer
Verlee uit Balegem, die ons dat uniek monument geschonken hebben, de gemeente Merelbeke,
waaronder mevrouw Sarah Uytterhaegen als coördinator, Vakantiegenoegens Melsen, de Harmonie
St.Cecilia en de niet vernoemden, maar in het bijzonder Lieve en Luc De Cocker van harte bedanken
voor het in elkaar slaan van de vele handen zodat wij samen deze onvergetelijke dag op een heel
harmonieuze serene manier hebben tot stand kunnen brengen.
28 maart 2004 is en zal in ons geheugen blijven als een zeer mooie dag voor een ieder die voeling
heeft met de betekenis, de ziel, die achter de gedenksteen schuilt; een blijvende herinnering aan een
niet te vergeten persoonlijkheid, waarvoor onze dank…

Rose Vindevogel

Wij herinneren u eraan dat het boek „De Geschiedenis van Melsen‟ door Jozef De Cocker nog altijd
verkrijgbaar is. De prijs is 45 Euro (zonder verzendingskosten) en het is verkrijgbaar per e-mail
landvanrode@advalvas.be en bij de secretaris op het nummer 09 362 69 95.
Ook het boek, heruitgegeven ter gelegenheid van de onthulling van de gedenksteen voor Jozef De
Cocker, nl. „De staten van goed van Melsen – Instellingen voor de Armenzorg te Melsen – Grondbezit
en grondgebruik te Melsen omstreeks het jaar 1800‟, geschreven door Jozef De Cocker, is nog steeds
verkrijgbaar voor 8 Euro (zonder verzendingskosten).
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Van puien en roepstenen in het Land van
Rode
Met deze bijdrage willen wij deze zeldzaam geworden kleine monumentjes als er zijn de
roepstenen uit de vergeethoek halen.
U kan zich afvragen waarom wij zo'n stenen klomp zouden bewaren?
Het zijn restanten met een rechtshistorische waarde en na meer dan 25 jaar fusie van
gemeenten zijn zij in het dorp een stille getuige van wat ooit een zelfstandige gemeente is
geweest. Meestal ligt de steen ergens in het dorpscentrum in de nabijheid van de kerk
Mogelijks kunnen wij er nog een nieuwe folkloristische functie toe bedelen als bijvoorbeeld
te Balegem en Vlierzele waar een belleman de aankondiging doet van de plaatselijke
festiviteiten.
Zij hoeven dus helemaal niet te verdwijnen, maar eenmaal onbekend onbemind!.
Met deze bijdrage willen wij de doelstelling van de inventaris van het rechtshistorisch
patrimonium voor onze regio opnieuw in de belangstelling plaatsen1.
Roepsteen
Roepsteen is de algemene term voor een stenen blok van waarop bekendmakingen werden
gedaan.Afhankelijk van de plaats waar hij lag vb. nabij de kerk spreekt men wel eens van
kerksteen.
Een roepsteen kon evenwel ook gelegen zijn nabij het voormalige wethuis-herberg.
Te Bottelare lag hij nabij het oud gemeentehuis. Verdween in 1975: het was een restant van
de voormalige schandpaal.
Een andere plaats van waarop aankondigingen werden gedaan is het bordes het verhoog dat
langs buiten toeganglijk is via treden al dan niet voorzien van een luifel.
Men vindt ze in deze context terug bij oude gemeentehuizen en stadhuizen.
Een mooi voorbeeld vonden
wij in het Land van Rode te
Scheldewindeke en Melle Wij
zijn evenwel niet zeker of van
op deze plaats aankondigingen
werden gedaan.

Bordes Scheldewindeke
1

Ons Heem: Roepstenen en kerkpuien, jg 43 1989.
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In Oosterzele vonden wij aan het huidige gemeentehuis een spreekgestoelte dat van binnenuit
toegankelijk was nl een roepstoel in de vorm van een loggia.

Loggia Oosterzele

Een juiste datering van deze relicten is quasi onmogelijk Wij nemen aan dat hun ouderdom
samenhangt met de ontstaans- en bouwgeschiedenis van het bouwwerk. Niet zelden werd
daarbij gebruik gemaakt van recuperatiemateriaal van het oude gebouw zoals het voor de
roepsteen te Balegem het geval is.
Rechtshistorische betekenis
De betekenis van de roepsteen hangt nauw samen met de afkondiging en bekendmaking van
wetten en besluiten.
Het afkondigen en bekend maken zijn activiteiten
van de uitvoerende macht.
Door de afkondiging wordt het bestaan van een wet
bevestigd en de uitvoering ervan bevolen.
Door een bekendmaking wordt de bevolking
ingelicht en wordt de wet bindend.
Onze samenleving huldigt het principe dat de
bekendmaking van een wet een noodzakelijke
voorwaarde is voor de afdwingbaarheid.
Dit principe staat in de Belgische grondwet van
1831 art 129 geen besluit of verordening van
algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur
verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de
vorm bij wet bepaald.
Vandaar dat het bekendmaken van de verschillende
wetten, decreten, besluiten,
reglementen en
verordeningen aan strikte publiciteitsregels
gebonden zijn.
Aankondiging door tromgeroffel - Prentkaart 1905 (Ons Heem1989)

De gemeentewet schrijft als middel van bekendmaking de omroeping en de aanplakking voor
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In landelijke gemeenten voorzag de wetgever het omroepen op zondag na de kerkdienst.

Gebeurde dit door aanplakking dan mocht deze ook op andere dagen plaatsvinden.
Het omroepen na de kerkdienst bleef op vele landelijke gemeenten tot de jaren 60 bestaan1
Reeds verdwenen roepstenen
Bottelare
Lag voorheen aan het oud-gemeentehuis, op de hoek van het dorpsplein en de baan
Gent-Dendermonde.
Hij verdween omstreeks 1975/76 in gevolge wegwerkzaamheden.
De steen dat als roepsteen werd gebruikt was de bovenste trede van de voormalige
schandpaal.
Het was een achthoekige,arduinen steen met een vierkant inplantingsgat voor de schacht.
Melsen
Verdwenen kubusvormige roepsteen, eertijds gelegen
tegen een blinde muur niet ver van de kerk.
De steen die nog tot 1960 dienst deed verdween kort
nadien..

Foto Jozef De Cocker (Jaarboek Land van Rode 1969)

Schelderode
Onderaan de rechter hekpaal aan de buitenzijde van het kerkhof, naast de toegangspoort tot
het kerkhof. Het is een thans verzonken vierkante steen.
Gijzenzele
Lag rechts naast de rechtse toegangspaal tot het kerkhof rond de St. Bavokerk, in de hoek
gevormd tussen de paal en het hekken.
Verdween bij de oprichting van een nieuwe oorlogsmonument.

1

O.C.
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De nog bestaande roepstenen
Balegem
Gelegen tegen de gevel van de kerk rechts
van het portaal.
De steen bestaat uit drie op elkaar
gestapelde stenen: twee arduinstenen en een
witte zandsteen Balegemsesteen. De stenen
zijn een restant van de voormalige kerk

Scheldewindeke
Gelegen op het marktplein tegenover de kerk aan de gevel van een woning.
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Letterhoutem
Een gereconstrueerde roepsteen met erbovenop een levensgroot, bronsgetint standbeeld in
polyester van de laatste veldwachter. Het werd in 1978 opgesteld aan de kerkhofmuur.
Munte
Gelegen tegen de gevel van de afspanning oud Munte aan het Muntplein en tegenover de
ingang van de kerk. Het is een balkvormige gecementeerde blok van 30x40cm en 15 cm
hoog.

Land van Rode – jaargang 32 nummer 126

16

juni 20 04

Arm Vlaanderen! De crisis van 1830 – 1860:
Scheldewindeke (Deel 2)
a) Het bevolkingsverloop 1830 -1860
1. Bevolkingscijfers 1830 – 1860:
Jaren Totale bevolkingscijfers cijfers uit jaarverslagen
1831
2077
1832
2089
1833
2092
1834
2124
1835
2130
1836
2138
1837
2141
1838
2112
2146
1839
2157
2117
1840
2159
1841
2189
2137
1842
2231
1843
2230
1844
2200
1845
2199
1846
1986
1847
1959
1848
1935
1849
1933
1850
1953
1851
1943
1852
1851
1853
1844
1854
1824
1855
1804
1836
1856
1823
1857
1824
1858
1865
1859
1862
1860
1914
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2. De bevolkingscijfers met natuurlijk en migratorisch saldo.
jaartal
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

Aantal
geboorten

Aantal
overlijdens
70
54
63
60
72
57
71
61
60
66
61
69
71
58
47
65
44
40
59
39
67
50
52
42
49
48
57
63
53
53
77

Natuurlijk migratorisch totaal
bevolking
saldo
saldo
bevolkingssaldo
31/12/jaar X
49
21
2059
29
25
-7
18
2077
48
15
-3
12
2089
43
17
-14
3
2092
36
36
-4
32
2124
44
13
-7
6
2130
52
19
-11
8
2138
48
13
-10
3
2141
40
20
-49
-29
2112
37
29
16
45
2157
70
-9
11
2
2159
56
13
17
30
2189
50
21
21
42
2231
50
8
-9
-1
2230
53
-6
-24
-30
2200
53
12
-13
-1
2199
73
-29
-184
-213
1986
74
-34
7
-27
1959
62
-3
-21
-24
1935
39
0
-2
-2
1933
37
30
-10
20
1953
42
8
-18
-10
1943
34
18
-110
-92
1851
37
5
-12
-7
1844
39
10
-30
-20
1824
41
7
-27
-20
1804
36
21
-2
19
1823
65
-2
3
1
1824
38
15
26
41
1865
32
21
-24
-3
1862
-1
24
53
52
1914
_11
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b) Geboorten.
1. 1830 – 1860.

1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856

% ml.
aantal vrl. % vrl.
totaal aant. tot. bevol- aantal geb.
geboorten geboorten geboorten geboorten kingscijfer in promille
29
41,4%
41
58,6%
70
2059
34
29
53,7%
25
46,3%
54
2077
26
35
55,6%
28
44,4%
63
2089,
30
32
53,3%
28
46,7%
60
2092
29
37
51,4%
35
48,6%
72
2124
34
29
50,9%
28
49,1%
57
2130
27
40
56,3%
31
43,7%
71
2138
33
36
59,0%
25
41,0%
61
2141
28
29
48,3%
31
51,7%
60
2112
i8
23
34,8%
43
65,2%
66
2157
31
28
45,9%
33
54,1%
61
2159
28
42
60,9%
27
39,1%
69
2189
32
36
50,7%
35
49,3%
71
2231
32
29
50,0%
29
50,0%
58
2230
26
30
63,8%
17
36,2%
47
2200
21
29
44,6%
36
55,4%
65
2199
30
23
52,3%
21
47,7%
44
1986
22
21
52,5%
19
47,5%
40
1959
20
33
55,9%
26
44,1%
59
1935
30
23
59,0%
16
41,0%
39
1933
20
34
50,0%
34
50,0%
68
1953
35
21
42,0%
29
58,0%
50
1943
26
26
50,0%
26
50,0%
52
1851
28
22
52,4%
20
47,6%
42
1844
23
28
57,1%
21
42,9%
49
1824
27
31
64,6%
17
35,4%
48
1804
27
27
47,4%
30
52,6%
57
1823
31
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1857
1858
1859
1860

32
32
26
44

50,8%
60,4%
49,1%
57,1%

31
21
27
33

49,2%
39,6%
50,9%
42,9%

63
53
53
77

1824
1865
1862
1914

35
28
28
40

2. 1841 – 1850.
jaartal
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
TOTAAL
%/maand

juli

januari

augustus
8
5
3
2
6
2
3
5
0
7
41
7,3%

februari
7
9
11
1
4
7
3
3
4
6
55
9,9%

september
5
3
4
3
7
2
2
5
2
1
34
6,1%

maart
april
6
10
5
4
4
2
2
8
4
9
10
6
4
0
4
1
5
3
9
6
53
49
9,5%
8,8%

mei
6
4
6
2
9
4
4
3
3
11
52
9,3%

juni
6
5
6
7
5
2
5
8
4
13
61
10,9%

3
8
4
4
3
2
6
5
3
2
40
7,2%

oktober
november
december
totaal
5
4
5
4
6
7
6
8
4
4
5
5
3
3
6
6
5
4
3
6
5
0
1
3
4
3
2
4
1
9
8
7
4
6
4
1
4
3
0
5
41
43
40
49
558
7,3%
7,7%
7,2%
8,8%
100,0%
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3. De geboorten tijdens de periode van 1845 tot 1849.
Observationele trendanalyse over deze periode. De geboortetrend wordt tijdens deze periode
gekenmerkt door een grillig verloop. In 1845 zijn de geboortecijfers nog relatief hoog. De daarop
volgende jaren dalen ze, om in 1848 terug te stijgen en in 1849 terug te dalen naar het minimum. Ook
het bevolkingscijfer kent voor deze periode een dieptepunt.
De tijdelijke stijgingen in de jaren 1845 en 1848 zijn moeilijk te duiden aangezien de bronnen voor
1848 te beperkt zijn om hier een mogelijke verklaring aan te geven. Kunnen we het gering aantal
bronnen interpreteren als een gunstige evolutie in de landbouw -waardoor minder nood tot bespreking
in het College van Burgemeester en Schepenen of elders- met positieve gevolgen voor de
bevolkingstoestand? Wel is het opvallend dat de geboorten tijdens de wintermaanden van 1848 lager
zijn dan in de andere jaren, wat wellicht kan gecorreleerd worden aan de verbreiding van tyfus in
januari 1848.
Voor 1845 zijn de bronnen ontoereikend om de stijging van het aantal geboorten te verklaren.
Bekijken we de uitmiddeling over de periode 1845-1849 per maand Mei is de maand waarin
gemiddeld de meeste geboorten plaatsvinden, met een chronologisch minimum in 1846. Vanaf de
zomermaanden tot aan de maand november zijn de geboorten over de hele lijn lager met een
dieptepunt in augustus. Dit kunnen we verklaren door de strenge winters waardoor vooral de
behoeftigen dermate leden aan ondervoeding dat een teruglopende vruchtbaarheid plausibel wordt.
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Dergelijke ondervoeding mag blijken uit o.a. het verlies van de aardappeloogst en de misoogst van de
rogge.
c) Overlijden.
1. 1830 – 1860.
jaartal
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

aantal ml. % ml.
aantal vrl. % vrl.
tot. aantal
aant. overl.
tot. bevolkingscijfer
overlijden overlijden overlijden overlijden overlijden
in promille
25
51,0
24
49,0
49
2059
24
11
37,9
18
62,1
29
2077
14
22
45,8
26
54,2
48
2089
23
24
55,8
19
44,2
43
2092
21
17
47,2
19
52,8
36
2124
17
21
47,7
23
52,3
44
2130
21
30
57,7
22
42,3
52
2138
24
22
45,8
26
54,2
48
2141
22
19
47,5
21
52,5
40
2112
19
9
24,3
28
75,7
37
2157
17
40
57,1
30
42,9
70
2159
32
28
50,0
28
50,0
56
2189
26
30
60,0
20
40,0
50
2231
22
20
40,0
30
60,0
50
2230
22
30
56,6
23
43,4
53
2200
24
31
58,5
22
41,5
53
2199
24
41
56,2
32
43,8
73
1986
37
36
48,6
38
51,4
74
1959
38
35
56,5
27
43,5
62
1935
32
19
48,7
20
51,3
39
1933
20
16
43,2
21
56,8
37
1953
19
18
42.9
24
57,1
42
1943
22
16
47,1
18
52,9
34
1851
18
26
70,3
11
29,7
37
1844
20
23
59,0
16
41,0
39
1824
21
18
43,9
23
56,1
41
1804
23
22
61,1
14
38,9
36
1823
20
36
55,4
29
44,6
65
1824
36
23
60,5
15
39,5
38
1865
20
12
37,5
20
62,5
32
1862
17
10
41,7
14
58,3
24
1914
13
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2. 1841 – 1850.
Jaartal
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
TOTAAL
%/maand

juli

januari

februari
maart
april
2
8
12
4
13
7
7
3
6
4
9
6
6
4
2
11
4
7
7
4
8
15
6
8
2
9
4
4
3
5
62
63
65
11,3%
11,5%
11,9%

mei
2
3
10
8
4
7
8
6
3
4
55
10,1%

juni
6
5
4
5
4
7
9
7
1
2
50
9,1%

1
3
3
4
10
5
8
5
4
3
46
8,4%

augustus
september
oktober
november
december
totaal
3
4
4
3
6
5
2
2
0
4
4
3
3
2
3
0
3
6
4
0
3
2
5
3
5
3
5
0
3
7
1
8
0
5
7
11
2
5
2
7
9
5
3
3
3
2
2
2
3
2
5
1
1
4
1
1
1
2
3
8
27
30
26
26
43
54
547
4,9%
5,5%
4,8%
4,8%
7,9%
9,9%
100,0%
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1. Overlijden volgens leeftijd
jaartal doodgeb. < 1 jaar
1841
2
1842
1
1843
0
1844
1
1845
2
1846
2
1847
8
1848
3
1849
0
1850
0
jaartal % < 1 jaar
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

1-4 jaar
8
10
4
7
11
6
1
7
5
6

% 1-4 jaar
14,3
20,0
8,0
13,2
20,8
8,2
1,4
11,3
12,8
16,2

5-14 jaar 15-29 jaar 30-54 jaar > 55 jaar onbekend totaal
6
8
13
14
1 56
8
2
6
15
1 50
6
6
5
21
0 50
6
5
12
17
0 53
8
5
6
15
0 53
4
13
14
28
2 73
5
6
16
32
0 74
4
10
6
23
0 62
3
4
11
15
0 39
2
3
6
17
0 37,

4
7
8
5
6
4
6
9
1
3

% 5-14 jaar % 15-29 jaar % 30-54 jaar % >55 jaar
7,1
10,7
14,3
23,2
12,5
14,3
3,6
10,7
14,3
10,7
10,7
8,9
8,9
10,7
8,9
21,4
10,7
14,3
8,9
10,7
7,1
7,1
23,2
25,0
10,7
8,9
10,7
28,6
16,1
7,1
17,9
10,7
1,8
5,4
7,1
19,6
5,4
3,6
5,4
10,7

25,0
26,8
37,5
30,4
26,8
50,0
57,1
41,1
26,8
30,4

2. De overlijden tijdens de periode 1845 tot 1849.
Observationele trendanalyse over deze periode. Vanaf het jaar 1842 neemt het aantal overlijden
drastisch toe. Deze trend zet zich verder door tot in het jaar 1847. In dat jaar bereiken de overlijden
een absoluut hoogtepunt: het aantal overlijden is dan nagenoeg het dubbel van de geboorten. Daarna
daalt het aantal overlijden.
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In 1847 ligt het aantal doodgeborenen opvallend hoger dan in andere jaren. Ook liggen de overlijden
in de leeftijdscategorieën “van 30 tot 54 jaar” en “ouder dan 55 jaar” opvallend hoger. Dezelfde
categorieën plus de categorie “van 15 tot 29 jaar” nemen het grootste aantal overlijden voor hun
rekening in 1846. Het uitbreken van tyfus waarvan pas in januari 1848 gewag wordt gemaakt, is voor
deze toenemende sterfte allicht de verklarende factor.
Voor 1848 zouden we kunnen uitgaan van een verbetering, maar dit kunnen we echter niet met
zekerheid zeggen1. In 1849 waarin een onmiskenbare verbetering van de toestand optreedt, kunnen we
dit vermoedelijk verhalen op de goede oogst.
Globaal genomen overlijden meer mannen dan vrouwen.
Maandgemiddelden over de tijdsspanne 1845-1849. Tijdens de wintermaanden ligt het sterftecijfer
hoger dan tijdens de rest van het jaar. In maart is het aantal overlijden het hoogst. Vanaf dan dalen de
overlijden. Minima worden bereikt tijdens de maanden juli, september en oktober.
Dat het aantal overlijden hoger ligt tijdens de wintermaanden kunnen we verklaren door het groot
aantal armen die, door gebrek aan werk en de misoogst van de aardappelen tijdens de jaren 1845 en
1847, uitsluitend leven van de bedelarij en de bedelingen van het Bureel van weldadigheid.
Daarenboven zijn velen dakloos en vonden hun dood op de straatstenen. In 1847 komt het verlies van
de rogge daar nog eens bovenop.
d) Huwelijken.
1. 1830 – 1860
Jaartal

Aantal huwelijken

1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1

Aantal huwelijken in
promille
2059
2077
2089
2092
2124
2130
2138
2141
2112
2157
2159
2189
2231
2230
2200
2199
1986
1959
1935
1933
1953
1943
1851
1844
1824
1804
1823
1824

Totale bevolkingscijfer
18
8
12
6
12
7
10
14
16
16
12
22
17
8
13
14
15
7
12
11
7
11
10
11
8
12
8
17

9
4
6
3
6
3
5
7
8
7
6
10
8
4
6
6
8
4
6
6
4
6
5
6
4
7
4
9

Zie ook B.3: De geboorten tijdens de periode 1845 tot 1849.
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1858
1859
1860

16
16
18

1865
1862
1914

9
9
9

1. 1841 – 1850
jaartal
1841
1842
1842
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
TOTAAL
% / maand

januari

juli

augustus
2
1
2
1
1
0
1
0
0
1
9
6,6%

februari
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
4
2,9%

1
2
2
1
1
2
1
4
0
0
14
10,3%

maart

april

6
3
0
2
1
0
1
0
0
1
14
10,3%
september
2
1
0
1
2
2
4
0
1
0
13
9,6%0
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0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
3
2,2%
oktober
2
2
0
0
2
1
0
0
4
2
13
-9,6%

26

mei
3
2
2
3
5
2
0
1
2
3
23
16,9%

november
3
2
0
1
0
1
0
0
2
0
9
6,6%

juni
1
2
0
2
0
3
0
3
2
0
13
9,6%

december
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0,7%

2
0
2
1
1
3
0
1
0
0
10
7,4%
totaal

136
100,0%

juni 2004

2. Totaal aantal eerste huwelijken 1841 – 1850.
Jaartal
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

Totaal aantal huwelijken

1e huwelijken
22
17
8
13
14
15
7
12
11
7

% 1e huwelijken
18
14
5
10
7
13
7
11
9
7

81,82
82,35
62,50
76,92
50,00
86,67
100,00
91,67
81,82
100,00

3. Gemiddelde huwelijksleeftijd 1841 – 1850
Aantal
1841
1842
1843

Leeftijd man

Leeftijd vrouw
37
32
32
30
30
27
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1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

32
32
29
37
30
33
34

30
28
27
27
27
26
27

4. De huwelijken tijdens de periode van 1845 tot 1849.
Chronologische analyse. De huwelijken dalen in 1847 met de helft. Hieruit concluderen we dat door
de aanhoudende crisis minder gehuwd wordt. We koppelen dit causaal aan het hoge sterftecijfer in de
categorie van de “15 tot 29 jarigen” in 1846. Hierin zitten immers de personen die de huwelijksleeftijd
bereikt hebben2. In 1848 en 1849 nemen de huwelijken terug toe.
Maandpatroon. In april wordt gemiddeld een maximum bereikt t.o.v. een absoluut dieptepunt in
december.
De gemiddelde huwelijksleeftijd voor de man varieert van 29 jaar tot 37 jaar3, waar die voor de vrouw
26 tot 30 jaar bedraagt.
Wordt vervolgd.

Véronique Verbrugge

2

Om over deze stelling 100% garantie te hebben, zou uiteraard moeten nagegaan worden welk percentage van
deze categorie reeds gehuwd was.
3
Deze hoge bovengrens betreft het jaargemiddelde voor 1847. Er vond nl. een huwelijk plaats van een 54-jarige
man. Indien we deze uitschieter filteren bedraagt de gemiddelde huwelijksleeftijd 28 jaar.
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Inhaling van E.H. J.Roels , pastoor te Balegem
1/10/1889-1907

Julius Roels4
Geboren te Lokeren 14/05/1837
28/03/1864 leraar te Deinze
27/12/1864 priesterwijding
24/09/1869 Leraar te Gijzegem
29/06/1874 onderpastoor te Gent Dt Jozef
02/07/1884 pastoor te Zeveren
01/10/1889 pastoor te Balegem
05/08/1907 ontslag
Overleden te Lokeren 05/01/1914

Julius Roels (verz. L. De Smet )

Over de inhaling van pastoor J. Roels ontvingen wij van onze heemvriend J.De Vuyst uit
Mere het verslag van de festiviteiten die andermaal aantonen hoe de Balegemnaren meesters
zijn in het feesten en het bouwen van stoeten.
In Balegem werd de op 14 mei 1837 te Lokeren geboren Jules Roels volgens de algemene
geplogenheden plechtig ontvangen door de plaatselijke bevolking.
Aan de gemeentegrens werd hij afgehaald en onthaald door toenmalige burgemeester
Camiel Baele vergezeld van de gemeenteraadsleden, het armbestuur en de kerkraad.
“De stoet bevatte twee delen: het eerste bestond uit de congregaties, de broederschappen en
de zeer fraaie groepen welke den H.patroon Martinus en de meest gevierde beschermheiligen
voorstelden. Het tweede deel was samengesteld uit 150 ruiters en rijtuigen, die tot eerewacht
strekten, aan het rijtuig waarin de E.H. Roels gezeten was, in gezelschap van de Zeer Eerw.
Heren dekens van Sottegem, van Deynze en van Lokeren.
Op zinnebeeldige wagens waren tusschenin zeer fraai en schilderachtig de plaatselijke
ambachten en nijverheden afgebeeld. Vooral meldenswaardig was de wagen der weverij met
vier prachtige ossen bespannen, en opgetimmerd door de leerlingen der bloeiende
weefschool sedert vele jaren te Balegem ingericht.
De kroon werd echter gespannen door den praalwagen der Maagdekemns, terecht door
elkeen geprezen en bewonderd.
Straten en huizen waren om het meest versiert, bewimpeld en bevlagd. De zegebogen waren
talrijk en smaakvol samengesteld. Ook de kerk was in een lusthaf herschapen.
4

Luc Schokkaert: Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent.
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De godsdienstige ceremoniën werden verricht door den Z.E.H. Roegiers, pastoordeken van
Sotteghem, die op hoogst leerrijke en zeer treffende wijze, de wederzijdse plichten van herder
en schapen en het geluk eener godsdienstige bevolking deed uitschijnen”5
Op bijna identieke manier werden al de pastoors ontvangen door de bevolking in de parochie
waar ze hun intrede deden. De officiële aanstelling was zowaar zeer belangrijk voor de
gelovige er waren echter weinig andere gezindheden die het als plicht achtte actief mee te
werken aan de ontvangst.

Julien De Vuyst

5

De Godsdienstige Week van Vlaanderen dd 25/101889 blz. 206.
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Krantennieuws

De Beiaard 9 april 2004
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De Beiaard 21 mei 2004
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De Beiaard 21 mei 2004
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De Beiaard 28 mei 2004
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Aanleg en onderhoud van tuinen
Snoeien en vellen van bomen
Plaatsen van afsluitingen en schermen
Leggen van opritten, terrassen en paden
in klinkers
Leggen van houten terrassen
Aanleggen van vijvers

8, Nederbroekstraat
Tel. 09 25 264 25
Fax: 09 252 64 25

9070 Heusden
GSM: 0478 90 02 99
URL: http://www.dica-tuinen.be

Hier is nog plaats voor uw advertentie.
Neem daarvoor contact op met het bestuur.
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Voorwoord

Beste heemvrienden,

Na de rustige zomermaanden zijn we weer aan het werk gegaan, niet dat we niets gedaan hebben deze
zomer: er was op 15 augustus een rondleiding in de kerk van Balegem, waarna men daar heeft
ingebroken en beelden gestolen. Meer bijzonderheden vindt u op blz. 2.
Op 10 oktober hebben wij de kapelletjeswandeling in Melsen voorzien, de volledige wandeling van 12
km zoals door Jozef De Cocker uitgedacht. Bij de inhuldiging van de gedenksteen in maart ll. was er
een verkorte wandeling van 1 uur. Nu gaan wij 3 uren (of langer) stappen. Inlichtingen vindt u op blz.
4.
Op 17 oktober is er de ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – afdeling
Gent te Kalken. Zie blz. 38.
De lay-out van onze website is vernieuwd. Ook is er een nieuwe startpagina Oosterzele.2Link.be met
links naar alle belangrijkste websites uit Oosterzele, zowel KMO, als politiek, als kunst, als scholen
enz…
Wij hebben plannen voor een voordracht in 2005, in de lente van 2005 wordt er een cursus
familiekunde gegeven in samenwerking met VVF Afdeling Gent, er komt een nieuw boek over
Gentbrugge uit en nog van dat moois. Wij zullen u ten gepaste tijde inlichten.
Wij hopen dat u plezier beleeft aan het lezen van het tijdschrift en dat u massaal aanwezig zult zijn op
onze wandeling.

Françoise Verhoosele
Secretaris
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Diefstal te Balegem
Tijdens het weekend van 21 – 22 augustus werd er ingebroken in de
kerk van Balegem. Een paar waardevolle beeldjes werden hierbij
gestolen. Datzelfde weekend werd een heiligenbeeld gestolen uit de
Sint-Simon en Judaskerk te Gentbrugge
In de weken daarvoor was er al een inbraak in de kerk van Bottelare.
Een paar dagen later was er een inbraak in de kerk van Oosterzele.
Een dief werd later gevat. Hij zou de inbraak hebben gepleegd in
Balegem. Maar sindsdien zwijgt de pers in alle talen. Werden de
beeldjes teruggevonden? Werden de voorwerpen uit de andere kerken
teruggevonden?
Deze feiten tonen aan dat ons erfgoed zeer kwetsbaar is en dat wij
moeten zorgen dat deze intact blijft voor degenen die achter ons
komen. Het is de plicht van ons allen.
Wij, als heemkundigen begaan met ons erfgoed, dringen al zolang aan
om een inventaris te maken. Misschien komt het er nu van. Wij willen
hoe dan ook meewerken aan het inventariseren van alle voorwerpen in
de kerken van het Land van Rode.

Het Laatste Nieuws 23 augustus 2004

Het Laatste Nieuws 24 augustus 2004
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Het Laatste Nieuws 25 augustus 2004

De Beiaard 27augustus 2004
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Wandeling te Melsen op 10 oktober 2004
Aansluitend op het succes van de eerste kapelletjeswandeling gaan wij op zondag, 10 oktober de
volledige kapelletjeswandeling maken, die Jozef De Cocker heeft uitgedacht. De wandeling is 12 km.
lang en loopt langs de kapelletjes van Melsen en Schelderode.
Op de onthulling van de gedenksteen voor Jozef De Cocker, in maart jl., was er eveneens de
kapelletjeswandeling, maar dan in verkorte vorm (1 uur). De volledige wandeling zou te lang duren
die dag.
Nu gaan wij 3 uren (of langer) stappen door Melsen en Schelderode. Afspraak om 14 uur aan de kerk
van Melsen.
Omdat wij dan al oktober zijn, is het raadzaam om laarzen mee te nemen. Men weet maar nooit dat er
plassen zijn. In ieder geval zijn stevige stapschoenen een must. Ook een paraplu zal misschien nodig
zijn.
Wij sluiten de namiddag af met een stevige pint in Melsen.
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Molens te Gentbrugge.
Recentelijk werd de woning gelegen op de hoek van de Oude Brusselseweg en de Burvenichstraat
prachtig gerenoveerd.
Deze woning is één van de vele landhuizen die Gentbrugge rijk was en die door sommigen met enig
gevoel voor pathos kasteel werden genoemd.
Het kasteel Blommaert-Dufour is dubbel zo interessant als we het domein er rond bekijken. Je voelt
dat deze plek doordrongen is van geschiedenis in zijn ruimste betekenis. De Oude Brusselseweg en de
Burvenichstraat zijn twee van de oudste wegen die Gentbrugge rijk is.
Het is echter niet over het kasteel Blommaert-Dufour dat het artikel zal handelen, maar wel over een
historisch relict die zich op het domein van dit landhuis bevindt.
Wie alle dagen langs de Burvenichstraat komt zal het al opgevallen zijn dat er een heuvel ligt.

Deze heuvel is het enige wat nog rest van tastbaar bewijs dat hier ooit een molen stond. Bij het
renoveren van de woning hebben de eigenaars eveneens onderhoudswerken laten uitvoeren in de tuin.
Ook de heuvel werd aangepakt, door een deel van de overwoekering weg te nemen kwam plots iets te
voorschijn wat lang niet meer zichtbaar was: de resten van een molen die de mooie naam “rooft den
boer” had.
Het was voor mij een reden om eens in het archief te duiken en uit te zoeken wat we weten over deze
molen en de plek waarop hij zich bevond.
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Het is als Gentbrugse heemkundige een voordeel dat er een paar grote voorhangers geweest die veel
tekst en opzoekwerk hebben nagelaten aan de generaties die na hen kwamen.
De vele verhalen van Gerard Waeytens leren ons iets over het dagelijkse leven die de Gentbruggenaars
leiden enkele honderden jaren geleden, met zijn ongelooflijk gevoel voor detail liet Gerard ons een
onschatbare bron aan heemkundige teksten na.
Walter Patoor en Richard Van Damme horen zeker ook thuis in de galerij van heemkundigen die hun
streek en dorp alle eer aangedaan hebben via hun werk en inzet.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de werken van de onlangs overleden Oscar Van Witteberghe,
ik hoop te kunnen werken met dezelfde zin voor ernst en juistheid van feiten als die van Meneer Van
Witteberghe.
Ongeveer negentig procent van de teksten die ik vond rond molens te Gentbrugge waren van zijn
hand. Voor illustraties van de molen verwijs ik naar de jaarboeken en kaarten van het Heemkundig
Genootschap Land Van Rode. De foto’s van de huidige situatie werden genomen door Patricia
Cnockaert.
Een eerste naar mijn aanvoelen prachtige illustratie is terug te vinden in het jaarboek nr 1 uit 1969 op
blz. 100.

Jaarboek 1969 Land van Rode Heemkundig Genootschap vzw

Je ziet hier een tekening van P.J Goetghebuer uit 1534 waarop de Keizerpoort en het klooster der
Rijke klaren te zien is. Links van het klooster ziet men twee windmolens.
Van dit klooster weten we dat het in de “guldenmeersch” lag, dit is zowat de volledige huidige Sas en
Bassijnwijk.
Gezien deze molens dicht bij dit klooster worden getekend kunnen we aannemen dat één van deze
onze molen is.
In het jaarboek van 1971 krijgen we daarvan bevestiging, naast de kaart van Jacob Van deventer die
we situeren in de 16de eeuw lezen we het volgende op blz. 92:
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“Het aantal windmolens is eerder gering in vergelijking met Ledeberg, slechts twee zijn
aangeduid: één langs de Kerstraat niet ver van de Keizerpoort en een tweede bij het kruispunt
van de Leemstraat en de Oude Brusselseweg.”
De Leemstraat is een oude benaming voor de huidige Burvenichstraat.
Een eeuw later merken iets zeer interessant op in de Horenbautkaart die dateert uit 1619:

Jaarboek 1971 Land van Rode Heemkundig Genootschap vzw
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Plots zijn er veel minder windmolens aangeduid, waar we op de Deventerkaart nog 13 molens zien
staan er bij Horenbaut nog slecht 5, een bijna tastbaar bewijs hoe onze streek heeft geleden onder de
Tachtigjarige oorlog.
Horenbaut ontwierp deze kaart tijdens het Twaalfjarig Bestand dat liep van 1609 tot 1621.
Door van de bouw van de bastions rond Gent ziet men dat één der molens te Gentbrugge verdwenen
is, de molen het dichtst gelegen bij de Keizerpoort is afgebroken tijdens de versterkingwerken.
De molen op de hoek van de Oude Brusselseweg en de Leemstraat is echter ook verdwenen en dat
moet een andere reden gehad hebben gezien hij te ver van de vesten lag. Het kan zijn dat deze molen
opzettelijk werd vernield door vijandige of bevriende legers, maar dit heb ik niet kunnen terugvinden.
In het jaarboek van 1985 blz. 12 lezen in het artikel “Gentbrugge in het midden van de 18de eeuw”,
geschreven de O. Van Witteberghe:
“Gentbrugge telde in de 18de eeuw twee windmolens één op het kruispunt van de Brusselsesteenweg
en de Magerstraat langs zijde de Naeyersdreef.
Deze molen stond op de gronden van raedsheer Dubois samen met daarbij behorende hofstede, beide
werden verpacht aan Cerelus van Doorisele, de totale oppervlakte was 1dagwand,maar bij de aanleg
van de brusselsesteenweg waren er 15 roeden afgestaan voor de steenweg, zodat er slechts 85 roeden
overbleven.
Een tweede windmolen was eigendom van Paulus van Doorisele, die molen droeg de veelzeggende
naam “rooft den boer”..
Naast de molen lag de hofstede van de erfgenamen Jacobus van Doorisele.
De korenwindmolens blijken dus in handen te zijn van één familie en minstens sedert het begin van de
18de eeuw.”
Op de Ferrariskaart ( 1771-1778) vindt men de molen eveneens terug.
Ook in de 19de eeuw is er nog sprake van de molen “rooft den boer”: de molen is dan eigendom van
Pieter de Munter en van 1851 van zijn weduwe.
De aanwezigheid van beide molens wordt ons bevestigd door de heren De Potter en Broeckaert in hun
werk “Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, eerste reeks, arrondissement
Gent, derde deel Gentbrugge, blz. 7:
“Buiten deze zoo aanzienlijke nijverheid (tuinbouw)heeft men te Gentbrugge nog eene grote
bougiefabriek, eene blauwververij en twee windmolens” (1861-1870).
De molen “rooft den boer” verdwijnt voorgoed in 1900, het molenhuis dat rechtover de molen lag en
later nog dienst deed als boerenhof werd bewoond tot 1920, daarna werd ook het molenhuis
afgebroken, heden staat er een villa.
De molen gelegen aan de Naeyersdreef verdween bij het aanleggen van de E 17. Een mooie illustratie
van de molen en een foto van het molenhuis kan men terugvinden in het boek “Gentbugge, acht
eeuwen geschiedenis”, Hoofdstuk 10.
Ik wil nog even teruggrijpen naar een bijdrage uit ons tijdschrift ( nr 65) van maart 1989.
Het artikel had als titel “Oude documenten uit het Land Van Rode”. Het betreft een verzoekschrift van
de eigenaar Joannes Frans Stevens en de uitbater Pauwel van Dooresele ( bemerk de andere
schrijfwijze van de naam en ook het feit dat Dooresele of Doorisele hier geen eigenaar maar slechts
uitbater zou zijn!) aan de Markies van het Land Van Rode, om de molen te onderwerpen aan het
toezicht van de beambten van de stadsrechten.
Dit zou bepaalde voordelen kunnen opleveren voor de uitbater en de gebruiker.
De markies was blijkbaar een heel mild man want op het document vinden we zijn goedkeuring terug.
Het leek me interessant om de omgeving rond de molen aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen,
hiervoor moet ik echter nog de toestemming vragen aan de huidige eigenaars.
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Wat er nu reeds aan onderzoek gedaan vindt ik een stap in de goede richting maar nog veel te weinig.
De topografische benamingen van de directe omgeving roept heel wat vragen op.
De molen “rooft den boer” bevond zich op “bergje” vlak in de buurt van “de Hongerijen”, zoals men
weet betekent dit dat de gronden niet veel opbrachten, er zal dus weinig te roven geweest zijn bij de
boeren in de directe omgeving.
Achter de molen lagen gebieden met de naam “de Lage venne en de Hoge venne”blijkbaar heel
waterrijke gebieden, het zou dus kunnen dat de molen(s) dienst deden om dergelijke gebieden droog te
trekken, daarvan vindt ik echter niets terug.
Laat ik dit artikel dus maar eindigen met een groot vraagteken.
Wordt vervolgd.

Noël Callebaut
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Een bijdrage tot de sociale en economische
geschiedenis van de voormalige gemeente
Balegem
Inleiding
Deze bijdrage bevat vier hoofdstukken:
Hoofdstuk I bespreekt de demografische evolutie, de vruchtbaarheid tijdens het huwelijk, de
verhouding van het aantal gezinnen tegenover het aantal woningen en de bevolkingsdichtheid.
Vervolgens peilen we in het tweede hoofdstuk naar de welvaart in Balegem aan de hand van de
woonstandaard, de woonruimte en het gemiddelde inkomen. Daar waar het mogelijk is vergelijken we
deze gegevens met die van andere deelgemeenten van Oosterzele.
Het derde hoofdstuk behandelt de beroepssectoren in Balegem, waar bepaalde familienamen gelinkt
worden aan specifieke ambachten. Zo werd er in 1970 een onderzoek gedaan naar de
beroepsbevolking die ten eerste ingedeeld werd in socio-economische groepen volgens de
beroepssectoren, vervolgens ingedeeld werd naar de bedrijfsafdelingen en het geslacht. Verder bestaat
er cijfermateriaal over een handels- en nijverheidstelling, dat het aantal vestigingen te Balegem in
deelt naar de voornaamste uitgeoefende activiteit en het aantal tewerkgestelde personen.
Het laatste deel ten slotte geeft ons meer uitleg over de voornaamste bedrijvigheid in Balegem,
namelijk de landbouw.

Hoofdstuk I
A. De demografische evolutie.

De beschikbare informatie werd verbeterd en aangevuld met de resultaten van de volkstelling.
Twee factoren bepalen de demografische evolutie:
 De natuurlijke aangroei (het verschil tussen de geboorten en het overlijden)
 De migratorische factor ( het verschil tussen immigratie en emigratie
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Het sterftecijfer overtrof dat van de geboorten in 1918,1966,1968,1972,1973,1974.
De besproken periode kende twee belangrijke rampperiodes nl de Eerste en de Tweede wereldoorlog
Bij het begin van de eerste wereldoorlog daalde het geboortecijfer van 116 in 1914 naar 41 in 1918.
Het aantal overlijden bedroeg in 1914 32 tegenover 83 in 1918.
Betreffende de Tweede Wereldoorlog steeg het geboortecijfer van 53 naar 78 in 1945.
Het aantal overlijden lijkt hier normaal te verlopen Dat volgens ons te wijten is aan het feit dat ons
land capituleerde in mei 1940 en de meeste soldaten naar huis keerden.

totale
Saldo Saldo
Jaar immigratie emigratie sterfte geboorte bevolking Migratie Natuur
1900
56
112
61
105
3446
-56
44
20
1901
95
75
54
131
3434
77
5
1902
88
83
28
116
3531
88
2
1903
96
94
59
124
3346
65
21
1904
97
76
60
105
3412
45
1905
72
103
63
119
3437
-31
56
1906
89
157
62
109
3416
-68
47
1907
102
120
32
119
3485
-18
87
1908
78
122
56
112
3497
-44
56
1909
85
153
45
95
3479
-68
50
1910
110
159
65
99
3437
-49
34
1911
98
160
30
92
3411
-62
62
1912
96
145
57
95
3400
-49
38
1913
111
115
47
92
3441
-4
45
1914
49
83
32
116
3491
-34
84
1915
34
59
45
73
3494
-25
28
1916
54
58
45
50
3495
-4
5
4
1917
46
42
39
59
3519
20
10
-42
1918
57
47
83
41
3487
1919
165
311
42
58
3357
-146
16
1920
173
228
44
82
3431
-55
38
1921
102
190
38
86
3398
-88
48
1922
84
132
47
71
3374
-48
24
1923
97
156
39
80
3356
-59
41
1924
120
138
52
81
3367
-18
29
1925
109
170
42
66
3330
-61
24
1926
124
201
44
83
3292
-77
39
1927
105
143
41
66
3279
-38
25
1928
98
147
48
70
3252
-49
22
1929
145
124
35
70
3308
21
35
1930
96
145
36
92
3340
-49
56
1931
131
152
37
64
3346
-21
27
1932
104
146
36
74
3342
-42
38
1933
157
158
44
60
3352
-1
16
1934
104
111
44
60
3322
-7
16
1935
80
89
44
58
3377
-9
14
7
1936
112
105
40
60
3404
20
1937
82
106
39
54
3395
-24
15
8
1938
119
111
38
54
3419
16
16
1939
106
90
49
73
3459
24
1
1940
94
93
37
53
3476
16
6
1941
82
76
42
53
3493
11
1942
61
87
36
42
3473
-26
6
1943
64
79
31
59
3486
-15
28
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Netto
aangroei
-12
97
93
67
66
25
-21
69
12
-18
-15
0
-11
41
50
3
1
24
-32
-130
-17
-40
-24
-18
11
-37
-38
-13
-27
56
7
6
-4
15
9
5
27
-9
24
40
17
17
-20
13

Totaal
3434
3531
3624
3372
3413
3478
3462
3395
3554
3509
3461
3422
3411
3389
3482
3541
3497
3496
3543
3455
3227
3414
3358
3350
3338
3378
3293
3254
3266
3225
3364
3347
3352
3338
3367
3331
3382
3431
3386
3443
3499
3493
3510
3453

september 2004

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

71
103
93
81
39
75
68
93
135
105
133
121
83
100
85
97
138
100
88
79
77
90
94
77
92
101
81
81
110
71
103
86
79

78
177
146
110
108
80
137
180
138
108
145
140
124
123
124
108
140
126
104
110
107
124
118
122
105
59
82
113
120
96
84
100
109

46
48
42
36
34
52
34
27
42
33
38
38
25
38
27
39
45
37
39
46
38
45
40
41
49
37
27
48
60
42
41
44
40

58
78
66
82
60
61
62
55
53
57
55
73
53
77
68
61
63
61
49
71
57
54
34
56
47
53
49
53
35
31
33
48
37

4391
3447
4318
3555
3512
3516
3475
3416
3424
3445
3450
3466
3453
3469
3471
4382
3498
3494
3488
3482
3472
3471
3446
3416
3371
3429
3434
3407
3372
3336
3247
3337
3304

-7
-74
-53
-29
-69
-5
-69
-87
-3
-3
-12
-19
-41
-23
-39
-11
-2
-26
-16
-31
-30
-34
-24
-45
-13
42
-1
-32
-10
-25
19
-14
-30

12
30
24
46
26
9
28
28
11
24
17
35
28
39
41
22
18
24
10
25
19
9
-6
15
-2
16
22
5
-25
-11
-8
4
-3

5
-44
-29
17
-43
4
-41
-59
8
21
5
16
-13
16
2
11
16
-2
-6
-6
-11
-25
-30
-30
-15
58
21
-27
-35
-36
11
-10
-33

3499
4396
3403
4289
3572
3469
3520
3434
3357
3432
3466
3455
3482
3440
3485
3473
4393
3514
3492
3482
3476
3461
3446
3416
3386
3356
3487
3455
3380
3337
3300
3258
3327

Vergelijken wij het geboorte cijfer in het begin van de 20e eeuw met 1976, dan stellen wij een daling
vast met 1/3 (105 in 1900 en 37 in 1976)
De oorzaak hiervan is de gezinsplanning en het gebruik van anticonceptiva sinds de jaren 60.

B. De vruchtbaarheid tijdens het huwelijk.
periode
1900 - 1909
1910 - 1919
1920 -1929
1930 - 1939
1940 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969

Gemiddeld aantal
huwelijken
19,4
22
37,7
29,7
30,7
29,3
25,1

Gemiddeld aantal
geboorten
81,2
74,3
65,4
62,4
61,4
55,3
41,3

Aantal kinderen per
gezin
4,1
3,3
1,6
2,1
2
1,8
1,6

De huwelijksvruchtbaarheid is duidelijk teruglopend, wat normaal is voor een hoog ontwikkelde
welvaartstaat. Voor de periode van 1900 tot 1976 is dit 2 kinderen per gezin.
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C. De migratorische beweging.
De plaatselijke levensomstandigheden zijn indicatoren die hierbij een rol spelen. De economisch
zwakke gebieden kennen een sterkere emigratiebeweging. De uitwijking naar de industriële gebieden
die we in het begin van de 20e eeuw gekend hebben werd enigszins afgeremd.
De mobiliteit van de bevolking verbeterde. Bijzonder veel mensen verlieten de gemeente. Niet minder
dan 311 Balegemnaren verlieten toen hun dorp. Gelukkig volgde hierop een herstelperiode
Hetzelfde laat zich voelen na de Tweede Wereldoorlog. De herstelperiode die hierop volgt is
aarzelend.
Tot het einde van de besproken periode stellen wij vast dat er meer mensen het dorp verlaten dan dat
er mensen komen wonen. De oorzaak van deze evolutie is de nood aan sociale woningen. Het aantal
woningen steeg van 1961 naar 1970 met amper 15 eenheden.
jaar
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1976

immigratie
1,8%
3,2%
5%
2,8%
2, %
1,9%
3,9%
2,3
2,3%

emigratie
3,6%
4,6%
6,79%
4,3%
2,6%
3,49%
4%
2,3%
3,2%

overlijden
1,9%
1,8%
1,2%
1%
1%
0,9%
1,2%
0,7%
1,2%

geboorten
3,3%
2,88%
2,38%
2,75%
1,5%
1,7%
1,8%
1,4%
1,1%

Het aantal gezinnen en woningen1
jaar

Aantal
gezinnen

Aantal
huizen

Aantal
Aantal
inwoners per gebouwen
huis

Totaal

Totaal aantal
inwoners

1900
1910
1920
1930
1947
1961
1970

570
635
694
829
1068
1115
1063

600
620
663
745
864
980
995

5,1
5,5
5
4,5
4,1
3,5
3,4

616
629
663
746
872
1039
1094

3089
3437
3431
3340
3555
3494
3434

16
9
1
8
59
102

Met huizen bedoelen wij particuliere woningen, hotels en noodwoningen.
Met de benaming gebouwen bedoelen wij datgene wat niet voor huisvesting bestemd is.
Niet elk gezin had een eigen woning. In 1970 bedroeg het verschil 68 in 1961 was dit 115 In 1900 was
dit 30. Deze cijfers duiden op een woningnood en verklaren de emigratie.

De herkomst van de bevolking
Jaar
1972
1951
1949

1

Aantal
inwoners
3372
3416
3516

Aantal
gecontroleerd
2539
2396
2366

%

autochtoon %

75,2%
67,2%
67,2%

1498
1396
1471

58,99
58,2
62

Niet
autochtoon
1041
100
895

%
41
41,7
37,8

NIS Volkstelling 1900, 1910, 1920, 1930, 1947, 1961, 1970
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De autochtone bevolking neemt af van 62% in 1949 naar 59% in 1972. Dat is een daling van 3% op 23
jaar.
Het merendeel van de kinderen werd na de Tweede Wereldoorlog geboren in de kraamkliniek te
Zottegem
Volgens de te Balegem wonende kiezers in 1972 en geboren tussen 1952 en 1954 werd:
 60,3% geboren te Zottegem
 18,9% geboren te Balegem
 20,8% werd elders geboren

D. De bevolking dichtheid2
De totale oppervlakte van de gemeente bedroeg 1200 ha.

In 1967 bedroeg de bevolkingsdichtheid van het arrondissement Gent 515 inwoner per km2.
Het nationale gemiddelde bedroeg 315 inwoners per km2.
Voor Balegem was dit 286 inwoners per km2.

E. De spreiding van de bevolking in 19523
Wijk

Aantal
kiezers
Berg
139
Bierman
122
Boerestraat 27
Bracht
67
Broek
95
Dorp
202
Driesstraat 65
Frankenbos 11
Gootje
186

%

Heide

56

2.33

Nieuwstraat

13

0.54

5,29
5.08
1.12
2.79
3.96
8.42
2.71
0.45
7.75

Haute
Houwstraat
Issegem
Kalle
Kattenberg
Kapellenhoek
Leegbracht
Meerlaanstraat
Molenstraat

136
14
118
59
74
55
73
99
49

5.67
0.58
4.92
2.46
3.08
2.29
3.04
4.13
2.04

Pontslag
Rooigemdries
Statiestraat
St.Martensdries
Terstraten
Vrijhem
Walzegem
Yshoute

50
100
85
80
37
83
249
59

2.08
4.17
3.59
3.33
1.54
3.46
10.13
2.46

In de wijk Walzegem woont 10% van de totale bevolking. Het is ook de meest grote wijk van de
gemeente met de minst bebouwde oppervlakte.
In het Dorp woont 8.42%. Het is meteen ook de dichtst bevolkte wijk van de gemeente.

2
3

Deze tabel werd samengesteld aan de hand van de cijfers van het NIS.
GAB tabel samengesteld op basis van de kiezerslijst 1952.

Land van Rode – jaargang 32 nummer 127

15

september 2004

De voormalige gemeente Balegem heeft de kenmerken van een landelijk gebied met heel wat open
ruimten in de bewoonde wijken.
F. Besluit.
In het begin van de 20e eeuw had de natuurlijke bevolkingsaangroei een positieve invloed op het
bevolkingscijfer. Vanaf de jaren 60 is deze invloed negatief. De gezinsplanning heeft hier duidelijk
zijn weerslag op het totale bevolkingscijfer.
Eigen aan een economisch zwakke streek zoals in Balegem het geval is, is de emigratie sterker dan de
immigratie. Vooral na de Eerste Wereldoorlog hebben zeer veel mensen het dorp verlaten. Ook een
tekort aan woningen was een van de oorzaken dat men de gemeente verliet.
Balegem is een straatdorp: 1/4 van de bevolking woont op de as Scheldewindeke – Elene.

Hoofdstuk II
A. De welvaart en de welstand
Woonstandaard
De woonstandaard en de uitrusting van de woning zijn één van de factoren die het welvaartspeil van
een gemeenschap bepalen. Bij deze studie maken wij een vergelijking met de andere deelgemeenten
van Oosterzele.
Het aantal woonvertrekken volgens de telling van 1970.
Gemeente

Balegem
Scheldewindeke
Oosterzele
Gijzenzele
Moortsele
landskouter

Aantal vertrekken
per bewoonde
woning
5.29
5.31
5.29
4.84
6.36
5.16

Gemiddeld aantal
bewoners
2.23
3.33
3.44
3.38
3.20
3.06

Gemiddeld aantal
vertrekken per
bewoner
1.64
1.60
1.54
1.43
1.68
1.67

Gemiddelde woont
opp. in m2 per
bewoner
26
25.7
25.8
24.6
29.5
27.2

De behoefte aan woonruimte per gezin staat op basis van het aantal gezinsleden; vergelijken wij de
cijfers met het theoretische aantal vertrekken volgens de gegevens van het NIS, dan kunnen wij
besluiten dat de woningen normaal bewoond zijn.
Normen gebruikt volgens het NIS in 1970:
Het aantal slaapkamers:
Elk echtpaar: 1 kamer
Volwassenen > 20jaar buiten de echt: 1 kamer
Kinderen -2 jaar: 0
Kinderen 2 jaar -10 jaar: 2 op één kamer
Kinderen 10 jaar - 20 jaar: 2 op één kamer van hetzelfde geslacht
Het aantal woonkamers:
1 persoon: 1 woonruimte
2 tot 8 personen: 2 woonruimtes
meer dan 8 personen: 3 woonruimtes
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De woonuitrusting in 19704
De indicatoren van de kwaliteit van de woonruimte als waterleiding, bad of douche, centrale
verwarming en telefoon zijn gerieflijkheden die nauw samen hangen met het inkomen.
Gemeente

Waterleiding %

Scheldewindeke 367
Oosterzele
504
Balegem
589
Moortsele
Landskouter
Gijzenzele

Bad of %
douche

44.59 265
55.44 259
55.40 282
59
41
52

32.19
28.46
26.52
20.27
23.42
19.77

Centrale
%
verwarming

Telefoon %

WC met %
spoeling

145
131
170
35
15
23

243
258
266
95
46
50

253
243
226
67
42
44

17.61
14.41
15.99
12.02
8.57
8.74

29.52
28.39
25.02
32.6
26.28
19.01

30.74
26.73
21.63
23.02
24
16.73

De ouderdom van het woningenpatrimonium in 1970
Gemeente

Voor 1919

1920 - 45

1946 - 61

Balegem
Scheldewindeke
Oosterzele
Gijzenzele
Moortsele
Landskouter

385
284
336
76
105
62

345
210
246
83
93
42

202
194
176
64
52
38

1962 tot
1970
126
115
138
40
39
29

Onbekend

Totaal

5
20
13

1063
823
1732
263
289
464

4

Balegem: Rooigemdries de voormalige woning van
Dr. De Prijck in het begin 20e eeuw.

B. Het gemiddelde inkomen in 19655
In een studie van de provincie Oost-Vlaanderen naar het gemiddelde inkomen per belastingplichtige
vonden wij voor 1965 het volgende resultaat.
Het gemiddelde inkomen bedroeg 96.000 Bfr. dat 87% van het rijksgemiddelde is.
Voor de deelgemeenten van Oosterzele is dit.
80.000 Bfr. tot 84.900 Bfr. voor Balegem, Scheldewindeke, Oosterzele, Moortsele, Landskouter
75.000 Bfr. tot 79.900 Bfr. voor de deelgemeente Gijzenzele
4
5

NIS Volkstelling 1970.
Economische spiegel van Oost-Vlaanderen, blz. 7.
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Hoofdstuk III
A. De beroepsbevolking: de volkstelling van 31/12/19706
De indeling van de bevolking naar socio-economische groepen heeft tot doel zowel de
beroepsbevolking als de bevolking zonder beroep te rangschikken in een beperkt aantal grote groepen
met een bepaalde socio-economische homogeniteit.
Inwoners zonder beroep

Minder dan 14 jaar
Studenten 14 jaar en ouder
Andere personen te lasten
Levensonderhoud uit
Eigen vermogen
Andere bron excl.werklozensteun *
Totaal bevolking zonder beroep

mannen
379
104
10

vrouwen
372
82
608

totaal
751
187
618

9
288

12
267

12
555

79

1342

2132

* Hier is de bevolking zonder beroep opgenomen. De voornaamste bron van levensonderhoud betreft
hier: pensioen, sociale uitkeringen, studiebeurs enz. De personen die een werklozenvergoeding
ontvangen, zijn gerangschikt bij de beroepsbevolking in de kolom werklozen.
Beroepsbevolking

Strodekkersgereedschap Balegem
foto A.C.L Brussel verz. Lucien De Smet

6

NIS volkstelling 1970.
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Werkgevers en zelfstandigen
Vrije beroepen en gelijk gestelde
Bedrijfshoofden in dienstverband
Kaderpersoneel en hogere bedienden
Overige bedienden
Meestergasten
Werklieden
Helpers
Positie onbekend
Werklozen
Miliciens
totaal

Man
185
5
3
43
207
23
408
13

Vrouwen
48
1
9
127
2
177
26

Totaal
233
6
3
52
334
25
585
39

12
9
908

4

16
9
1302

394

De Balegemse beroepsbevolking niet werkzaam in de landbouw
in de eerste helft van de 20e eeuw7
Beroep of
ambacht
Bakker

1911 1918 1921 Werkbaas
1921
6
5

Brouwer

7

Bloemist
Barbier
Beeldhouwer
Bouwwerker
Drukker
Eeierboer
Fruitkopers
Gareelmaker
Hoveniers
Houtzagers
Horlogemaker
Kantwerksters
Koperslagers
Kleermaker

3

3
2

1
2
1

2

5
1
2
3
1

Van De Weghe

11

5

2
3

1
11

1
291
1
8

1
279
2
6

Kleermaaksters

7

4

Baele Boeykens De Bruycker Dierens Faquet
Kiekepoos
De loore, Van Bockstaele Pede Potvin Van
Winghem
De Keyzer Mortier
Lauwaert Rigaux

1

De Backer, De Clercq, De Cubber Heyse Pleum
Sax Van Trappen De Smaele
Watrein

8
Bouters Augustin
De Block Goosens Raes Tavenier Van
Caeneghem Vakaert
De Cocker De Man De Mulder De Schinkel
Everaert Raes Tavernier Van Caeneghem Van
De Velde Van Gremberghen Verdonck
Verhaegen

3

14

Kasseilegger
Kloefkapper

9

1
2

2

Kuiper
Mandenmaker

5
6

2
7

8

Metser

10

8

7

De Sutter Eeckhout Raes Schokaert Spallier
Van Herpe Vermassen
Van De Vijver
De munck De Saeleire Neirinckx Piens
Uyterhaegen Van Immerzele Broekaert
Caron Dobbelaere Stevens Vermeer Waeytens

2
3

GAB Samenstelling van de werkrechtersraden 1909-11 en 1918.

Land van Rode – jaargang 32 nummer 127

19

september 2004

Molenaarsgast
Machinebouwer
Modiste
Matrasklopper
Autogeleiders
Papierbewerker
Peenbranders
Smid
Schoenmaker
Strodekker
Steenbakker
Stoelenvlechter
Timmerman

Tabaksnijder
Ververs
Voerman
Wevers
Wagenmaker
Zadelmaker

4

4

2
4
4
4

2
1
2
2

2

5
2

2
2

2
2
3
1
1

4
3

5
1

Eeckhout Galle
Speldoorn
Thienpont Waeytens
Rigaux
Blauwaert Boterberg
De Sutter Roelekens
Caeyman Everaert François
De Ganck De Masseneire Meulenijzer Plijm
Brisar De Groote De Ro

5

2
12

2
15

4

2
7
1

3
4
1

5
1

2

2
1

De Noyette Van Oostende
Baele De Buck De Schamphelaere Van
HerpeDe Smaele De Smet Pluym Waytens De
Corte
Niemegeers Pluym
Duprez Van Herpe
Claes
Beque Bovijn Cansse De Canck De Landsheere
De Smet Duprez
De Jonghe De Nutte De Visscher
Eeckhout Van De Weghe

6
2

1
2

Net na de Eerste Wereldoorlog Waren er 307 vrouwelijke arbeiders waaronder 291 kantwerksters 14
kleermaaksters en 2 modemaaksters.
B. De beroepsbevolking in Balegem ingedeeld naar bedrijfsafdeling en geslacht

Landbouw, bosbouw en visserij
Energie en waterhuishouding
Winning en verwerking van niet energetische delfstoffen en
hun derivaten
Metaal verwerkende industrie, fijn mechanische en optische
industrie
Andere verwerkende industrieën
Bouwnijverheid
Handel, hotels restaurants cafés en reparatie bedrijven
Vervoer en communicatie
Bank en verzekeringen dienstverlening ten behoeve van
ondernemingen, verhuur
Overige dienstverleningen
Onvoldoende omschreven
Totaal

man
85
8

vrouw
9
1

totaal
94
9

38

4

42

65
101
155
114
178
27

10
162

75
263
155
177
190
56

113
3

100

231
3

887

390

1277

63
12
29

In de gemeente Balegem tewerkgestelde beroepsbevolking ingedeeld naar bedrijfsafdeling en
geslacht

Landbouw, bosbouw en visserij
Energie en waterhuishouding
Winning en verwerking van niet energetische delfstoffen en
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hun derivaten
Metaal verwerkende industrie, fijn mechanische en optische
industrie
Andere verwerkende industrieën
Bouwnijverheid
Handel, hotels, restaurants cafés en reparatie bedrijven
Vervoer en communicatie
Bank en verzekeringen dienstverlening ten behoeve van
ondernemingen, verhuur
Overige dienstverlening
Onvoldoende omschreven
Totaal

1

1

33
55
86
13
4

81
1
58
7
5

114
56
144
20
9

22

23

45

300

184

484

C. Het aantal vestigingen te Balegem ingedeeld naar de voornaamste uitgeoefende activiteit en
het aantal tewerkgestelde personen telling 31/12/1970
Aard van de voornaamste activiteit

Winning en verwerking van niet
energetische delfstoffen en hun
derivaten
Voeding en genotmiddelenindustrie
Textielnijverheid, ledernijverheid,
schoen en kledingsnijverheid
Overige
Bouwnijverheid
Groothandel, recuperatie,
Tussenpersonen in de handel
Kleinhandel in voedingsmiddelen,
dranken en tabak
Kleinhandel in kleding, schoenen,
lederwaren en woningtextiel
Kleinhandel in medische,
schoonheid en
schoonmaakartikelen en in
toestellen en artikelen voor
wooninrichting
Overige kleinhandel
Maaltijden, dranken en
logiesverstrekkende bedrijven
Reparatie van gebruiksgoederen en
voertuigen
Vervoer en communicatie
Bank en verzekeringswezen,
dienstverlening ten behoeve van
ondernemingen, verhuur
Overige dienstverlening
Totaal

Vestigingen met bezoldigd
personeel
Aantal
Aantal
vestigingen tewerkgestelde
personen
3
19

Overige vestigingen

3
5

15
78

8
7

14
24

1
8
6

8
31
35

1
8
18

2
10
25

1

1

23

29

9

11

12

14

8
22

Aantal
Aantal
vestigingen tewerkgestelde
personen

1

4

7
20

2

5

2

2

3

4

1
6

1
6

1

3

5

6

36

210

127

174
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Hoofdstuk IV
Overzicht van de landbouwactiviteiten in de vroegere gemeente Balegem
A. Productiefactoren
De bodem
1. De oppervlaktegronden in cultuur gebracht
Aan de hand van de resultaten van de landbouwtellingen krijgen we een idee van deze evolutie voor
de periode 1910-19768
Jaar
1910
1929
1950
1959
1970
1976

oppervlakte
1153ha 26a
992ha 94a
934ha13a
849ha82a
763ha13a
722ha81a

verschil
160ha32a
58ha91a
84ha31a
86ha69a
40ha32a

Bovenstaande tabel geeft ons een overzicht van de evolutie van het landbouwareaal voor de periode
1910-1976. Uit de gegevens blijkt dat sinds 1910 420ha 45a minder landbouwgrond in cultuur werd
gebracht. Dat is een gemiddelde jaarlijkse achteruitgang van 27ha 52a.
Het is zeer opvallend dat in de periode van 1910-1929 zeer veel landbouwgrond niet meer in cultuur
werd gebracht. De oorzaken zijn niet alleen de Eerste Wereldoorlog maar vooral de opkomst van de
industrie. De bevolking was mobieler. Heel wat mensen vonden werk in de nabij gelegen steden De
spoorverbinding bracht hen tot in het Waalse industriebekken.
2. De grondeigenschap
Balegem is gelegen in de zandleemstreek. Zandleemgrond is betreffende textuur een overgang tussen
leemgrond en zandgrond. Dit gebied strekt zich in de provincie uit van Ronse over Oudenaarde,
Gaver, Oosterzele, Lede tot Buggenhout. Deze gronden zijn vrij vruchtbaar op voorwaarde dat zij
regelmatig bemest en bekalkt worden. Hoe zandige, de grond hoe minder geschikt voor tarwe en
suikerriet. Goed ontwaterde zandleemgrond is zeer goed bruikbaar voor culturen met een snelle
wortelontwikkeling als bomen, sierplanten, groenten en fruit. Bij onvoldoende ontwatering zijn zij
slechts geschikt als weiland.
3. Eigendomsverhouding
De eigendomsverhouding speelt wel een rol in het financiële resultaat van het bedrijf. Het lijkt wel
moeilijk uit te maken wat de voorkeur verdient: pacht of eigendom. Een hoge verhouding
eigendom/pacht is wel een gunstig element omdat de bedrijfszekerheid er door verhoogd wordt.
B. De arbeid - tewerkstelling
De arbeid op het landbouwbedrijf wordt verricht door bestendig en niet bestendig tewerkgestelde.
Over deze laatste beschikken wij zeer weinige gegevens.
Voor wat de tewerkstelling in het landbouwbedrijf betreft halen wij onze informatie uit de resultaten
van de volkstellingen.

8

NIS Algemene landbouwbelangen 1910, 1929, 1959, 1970, 1976.
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C. De evolutie van de tewerkstelling 1947 - 1976 en dit op basis van de landbouwtellingen.

1947
1949
1961
1970
1976

Mannen Vrouwen totaal
260
59
319
256
256
108
8
116
88
8
96
63
6
69

Tabel opgemaakt op basis van de resultaten van de volkstellingen9
1976
Bestendig
M V
Bedrijfshoofd
60 6
Bezoldigd gezinslid
2
Helpers niet bezoldigd 1
Andere personen

1970
Niet bestendig bestendig Niet bestendigd
M V
M V
M V
17 1
84
5 37
1
1
1
16
3
3 4
14
1
2
8

De achteruitgang van de tewerkstelling in de landbouw is overduidelijk. De evolutie toont aan dat voor
vele landbouwbedrijven geen kandidaat opvolger te vinden is. Dit opent wel gunstige vooruitzichten
naar de vorming van grote bedrijven en het einde van de kleine eenmansbedrijven.
Binnen de landbouwsector wordt er overgeschakeld naar specialisatie en voor de bewerking van het
land zijn moderne machines noodzakelijk. Gelet op het rendement van deze machines en het feit dat
het gebruik seizoen gebonden is worden zij al eens ingehuurd.
D. Het landbouwmateriaal en bedrijfsinrichting landbouwtelling 1970-197610.
Trekploegen
1 schaar
2 scharen
Wieders
Frontale stalmestladers
Stalmeststrooiers
centrifugaalstrooier
Andere
Gewone zaaimachines
Plantmachine voor aardappelen
Hooibakschudders
Maaimachines
Maaibak
Opraappersen voor hooi of stro
Lage druk
Hoge druk
Aardappelrooiers
Vlastrekmachine
Mechanisch spuitwachting
Nevelspuiten
Jeeps
9

39
8
11
9
28
34
59
19
33
4
19
1
2
2
1
5
3
1

NIS Algemene land- en tuinbouwtelling 1970 1976.
NIS Landbouw- en tuinbouwtelling 1970-1976-

10
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Aanhangwagens
Meelkoelinstallaties
Aardappelsorteerders
Drooginstallatie voor graan
Torensilo's voor groenvoeders
Koelkamers voor groenten en fruit
Stallen voor melkkoeien
Bindstal met de hand gereinigd
Mechanisch gereinigd
Mechanisch melken
Zonder melkleiding
Met melkleiding
Woonhuis aangesloten op de waterleiding
Op hydrofoorgroep
putwater
Stallen aangesloten op de waterleiding
hydrofoorgroep
putwater
Trekkers
Motokulteurs
Frezer, maaiers
Zelfrijdende pikdorsers

15
23
8
1
4
2
85
1
29
4
35
64
66
18
52
30
60
3
8
8

E. Het bedrijf
Op een efficiënte wijze werden tot voor een vijftigtal jaren onze oude hoeven ingeschakeld. De nieuwe
technologische ontwikkelingen en de hedendaagse bedrijfsopvatting zorgden er voor dat de
infrastructuur van onze historische hoeven totaal achterhaald is.
Voor Balegem betekent dit dat wij over een te verouderd landbouwpatrimonium beschikken.
Dit wordt aangetoond door de tabel met de benadering van de periode wanneer een woning gebouwd,
herbouwd of uitgebreid werd.
Tabel van de periode wanneer de bedrijfswoning werd gebouwd, herbouwd uitgebreid of
verbouwd. Landbouwtelling 15/5/1976
Voor 1919
1919 - 1945
1946 - 1949
1950 - 1961
1962 - 1970
1970 - 1976

48
18
4
6
5
3
84

Het overgrote deel van de bedrijven (56) dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Vroeger was het
bedrijf het product van de landbouwer- gebruiker. Elke stal, gebouw of ruimte beantwoordde aan de
noden van het toen nieuw opgerichte bedrijf. De eigenheid welke uit ieder van deze boerderijen
straalde, werd mede bepaald door de plaatselijke bodemgesteldheid en de grondoppervlakte die
konden worden bewerkt. Enkele Balegemse boerderijen bijvoorbeeld het hof de Volderstrate gaven de
indruk van grote en rijke bedrijven te zijn.
Naast de woonfunctie kan men onze hofsteden opdelen in woonhuis, bedrijfsgebouwen,
bewaarplaatsen en verwerkingsruimte.
Het bedrijf streefde naar een ecologisch evenwicht. Men recupereerde de afvalstoffen als meststoffen,
die gelet op de aard van de bodem, niet onbelangrijk waren.
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Economisch was de hoeve een gesloten kring en de geoogste producten werden deels ter plaatse
verwerkt.

Balegem Hof "De Volderstrate"

In het begin van de 20e eeuw werd onze markt overspoeld met goedkoop ingevoerd broodgraan.
Onze landbouwers zagen in het verbouwen van graangewassen geen inkomen meer ze schakelden
over naar omzettingsactiviteiten. De graanproductie te Balegem kwam van 561 ha in 1910 naar 319 ha
in 1950 en bleef nadien schommelen rond de 300ha. In de 1e helft van de 20e eeuw daalde de
graanproductie met 200ha. De Balegemse boer ging zich meer en meer specialiseren in het houden van
runderen.
De bedrijfsgrootte11
Een van de voornaamste factoren die de rendabiliteit van een bedrijf bepaalde was de oppervlakte
waarover de landbouwer beschikte. Er was toen zelfs een direct verband aan te tonen tussen de
bedrijfsoppervlakte en het bedrijfsresultaat. De te bewerken oppervlakte was mede bepalend voor de
verdere mechanisatie van het bedrijf, de uitbatingwijze, de arbeidsproductiviteit en de rendabiliteit.
De evolutie van de bedrijfsgrootte
klasse

Aantal
1959
0<1
100
1<2/3 56
2/3<5< 37
5<7
21
7<10 16
10<15 14
15<20 5
249

11

1970
33
8
27
16
13
16
13
127

oppervlakte
1959
43,85
182
106
121,43
131,85
163,39
81,06
789,63

1970
19,07
11,68
100,26
97,70
117,5
198,01
218,91
763,13

NIS Algemeen landbouwtelling 1955, 1959 en 1970.
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De hoeve op de wijk Bracht: het hof van de fam. Galle te Balegem
Boerderij van het gesloten type foto Lucien De Smet

Aantal en oppervlakte van de cultuurgrond naar de grootte van de bedrijven
Landbouwtelling mei 197012

Beroep
landbouwers
en
veehouders
aantal
Opp.
zonder 1
0 - 1ha 6
3ha
07a
1 - 2 ha 3
4 ha
52 a
2 - 5 ha 20
78 ha
12 a
5 - 7 ha 15
92 ha

Beroepstuinbouwers

7 -10 ha 13
10 - 20
ha
15 - 20
ha

16
13

117 ha
50 a
198 ha
01 a
218 ha
91 a

Niet
beroepsproducenten

aantal

Opp.

aantal

1

0ha 42 26
a
5

Totaal

Opp.

6

-

2 ha
79 a
-

-

-

-

15 ha
58a
7 ha
16 a
19ha
35 a
5 ha
70 a
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

aantal Opp.
1
33
19 ha
07 a
8
11ha
68 a
27
100 ha
26 a
16
97 ha
70 a
13
117 ha
50 a
16
198 ha
01 a
13
218 ha
91 a

Deze cijfers illustreren over duidelijk de sterke afname van de bedrijven kleiner dan 5 ha en dat de
schaalvergroting in stijgende lijn gaat van 5 bedrijven tussen 15ha en 20 ha in 1959 en 13 in 1970

12

NIS Algemene landbouwtelling 1970.
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F. De landbouwactiviteiten
1.De graangewassen in ha13
Graangewassen
Wintertarwe
Zomertarwe
Rogge
Wintergerst
Zomergerst
Haver
Maïs
Spelt
Boekweit
Masteluin

1910 1929 1950
146,47 139,94 114,79
0,03
276,62 214,08 96,22
9,66
9,87
24,52
050
1,98
9,22
113,26 62,80 68,36
0,09
0,38
0,60
060
14,01 2,82
5,38

1959
135,19
2,10
45,20
94,68
6,96
54,88

1970
104,11
3,57
18,60
119,41
13,22
39,31
2,62

3,44

072

1976
105,95
1,80
12,85
108,60
5,71
20,65
33,72
3,38

Zoals hoger werd vermeld daalde de productie van de graangewassen vanaf het begin van de 20 e
eeuw. Voor Balegem is dit in 1976 een vermindering van 269 ha 15a in vergelijking met 1910. Dit is
een algemeen verschijnsel dat in de ganse provincie merkbaar is hoewel dit zeer afhankelijk is van
streek tot streek. Het verbouwen van rogge neemt sterk af terwijl de productie van gerst toeneemt.
De voorkeur voor het tarwebrood ligt hiermede aan de basis.
De haver neemt eveneens sterk af terwijl maïs na de jaren 70 een belangrijk vleesproduct wordt.
De achteruitgang van de teelten als haver staat duidelijk in verband met de vermindering van het
aantal paarden.
2. De nijverheidsgewassen14
Nijverheidsgewassen
Hennep
Vlas
Koolzaad
Raapzaad
Olieplanten
Tabak
Suikerbieten

1910

1929

1950

1959

5ha71a

20ha48a

1ha40a 3ha30a

1970

1976

0ha89a 0ha79a23ca 0ha7a 0ha50a
13ha92a 0ha80ca
1ha34a 1ha
2ha35a 7ha70ca

Het verbouwen van nijverheidsgewassen
is niet typerend voor de gemeente. De
voornaamste en enigste belangrijk
nijverheidsgewas is de suikerbiet. In
vergelijking met de totale agrarische
productie is de teelt van suikerbiet miniem
te noemen.
.

De enige vlashaard in de gemeente Balegem.
13
14

Algemene landbouwtellingen.
NIS Algemene landbouwtellingen 1910, 1929, 1959, 1970, 1976
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3. Wortelen en koolgewassen15

Voederbieten
Aardappelen
Voederwortelen
Rapen
Voederkolen

1910
74ha65a
143ha91a
0ha5a
0ha94a

1929
1950
77ha70a 81ha57a
121ha28a 91ha60a
0ha31a
0ha27a
2ha32a

1959
1970
1976
57ha23a 48ha81 40ha40a
93ha69 49ha67a 46ha30
0ha10a

De twee voornaamste gewassen zijn de voederbieten en de aardappelen
Beiden nemen in productie af. De aardappeloogst is het sterkst gedaald van 143ha in 1910 tot nog
46ha in 1976
De oorzaak is dat het teelten van aardappelen nogal verlieslatend is. De teruggang van de
voederbietenteelt vindt zijn oorzaak in het arbeidsintensieve karakter van deze teelt en in de
overschakeling op kunstvoeders.
4.Gespecialiseerde akkerbouw

Peulgewassen
Moesplanten
Bloemen
fruit

1910
1ha33a
18ha39a
1ha25a
24ha25a

1929
1950
1959
0ha18a 0ha46a
26ha50a 31ha52a
10ha3a
52ha16a 133ha30 36ha58a

1970

1976

8ha76a 10ha12a
2ha32a 4ha85a
12ha60a 3ha90a

Bovenstaande tabel heeft betrekking op een aantal gespecialiseerde akkerbouwteelten.
De verklaring voor de sterke productie afname bestaat in het feit dat een aantal, dat na de vijftiger
jaren geen opvolger kende. Zo was de fruitteelt kenmerkend voor de families Stevens, Van
Grembergen en Van Der Spiegel Bateleus François.
De interesse vanaf de jaren 70 in de bloementeelt en moesplanten zijn een gevolg van een aantal
nieuwe bedrijven met name die van Van Wayenberge en van Jose Bogaert die gespecialiseerd waren
in het kweken van rozen en bomen.
5. De veeteelt
De evolutie van het cultuurareaal bracht met zich mee dat dit te klein was om over een voldoende
inkomen te beschikken. Vandaar dat nogal werd overgeschakeld op een meer arbeid intensieve
activiteit, zoals de veeteelt.

Landbouw paarden
-3 jaar
+3 jaar
Runderen
Melkproductie
Varkens
Pluimvee
Schapen
Geiten
Konijnen
Lastdieren
15

1910

1929

1950

1959

1970 1976

52
61
638
563

37
85
584
258

27
128
392
679

24
127
548
787

10
71
694
1013

5
30
647
1215

1148
12087
107
464

802
21730
269
136

1189
11660
275
78

832
11626
176
50
2475

2155
7396
67
3
125

1958
5842
152
0
54

2

6

NIS Algemene landbouwtellingen 1910, 1929, 1959, 1970, 1976
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Bijenteelt Strokorven
Kassen losse ramen

5
21

a) Paarden
Het paard was jarenlang de leverancier van de trekkracht op de boerderij. Zowel de mechanisatie
waartoe de landbouwer gedwongen werd als de sterke daling van het aantal landbouwbedrijven zijn de
oorzaak van het afnemen van het paardenbestand In 1976 waren er 35 paarden en 60 tractoren. In 1910
waren er nog 113 paarden.

Voormalige hoefsmederij Helderweird op het dorp te Balegem (voorheen de gemeenteschool)
Foto: L. De Smet

b) De runderen
De rundveeteelt kende na de jaren 1960 een bestendige aangroei.
De rundveestapel groeide van 1201 stuks in 1910 tot 1862 in 1976 Dat is een toename van 661 stuks.
De toename in de runderteelt is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de grotere vraag in de vleessector.
De melkveestapel bleef nagenoeg dezelfde.
c) Varkenshouderij
Terwijl de rundveestapel een belangrijke uitbreiding kende was dit niet het gevel voor de
varkenshouderij. De opgegeven cijfers voor Balegem hebben betrekking tot één bedrijf.
d Pluimvee
In deze sector is een duidelijke achteruitgang waar te nemen Het aantal daalde in vergelijk met het
begin van de 20e eeuw en dat tot de jaren 1950.

Besluit
Er was enkel vooruitgang in het houden van runderen. De belangstelling voor het melkvee bleef
nagenoeg dezelfde. Interesse voor het kweken van varkens was er niet, terwijl het pluimvee sterk
achteruitging.

Lucien De Smet

Land van Rode – jaargang 32 nummer 127

29

september 2004

Arm Vlaanderen! De crisis van 1830 – 1860:
Scheldewindeke (Deel 3)
a) De bevolking.
Het aantal armen wordt steeds groter en de bedelarij neemt toe. Oorzaken zijn de ondergang van de
vlasnijverheid, de eetwaren die duur zijn ingevolge de landbouwcrisis en de hoge werkloosheid. Er
worden buitengewone subsidies aangevraagd voor het Bureel van weldadigheid. Dit moet zorgen voor
bedelingen in brood, brandstoffen, spaarsoepen enz.
Men vreest dat de misdaden zullen toenemen, waardoor een nachtwacht wordt opgericht volgens een
plaatselijk reglement.
Er worden 2 additionele centiemen gestemd en subsidies worden aangevraagd omdat het Bureel van
weldadigheid geen enkel middel meer bezit om in de behoeften te voorzien. Zonder bedelingen is er
een groot aantal mensen die ontdaan van alle voedsel en kledij, werkloos op straat ronddwalen om
tenslotte te bezwijken aan hun ellende.
In 1848 wordt de ellende nog vergroot door de strenge winter, de tyfus die er heerst en de
liefdadigheid die afzwakt. De woningen beschermen maar weinig tegen de slechte
weersomstandigheden. Men maakt melding van “omstandigheden die nog nooit zo extreem waren”.
Ondanks de verslechterde situatie heeft zich geen emigratiebeweging naar Frankrijk gemanifesteerd.
In 1859 vindt deze beweging ten slotte wel plaats.
De topografische situatie van Scheldewindeke in de nabijheid van Balegem, Velzeke en Dikkelvenne
zorgt er voor dat de beteugeling van de bedelarij in Scheldewindeke bijna onmogelijk is, vooral dan in
de grensstreek met Balegem van waaruit veel armen tot in Scheldewindeke afzakken om te bedelen.
Gezien veel aalmoezen naar de voornoemde Balegemse bedelaars gaan, is de druk op de gegoede
klasse dermate dat de eigen noodlijdende Windekenaars (letterlijk) in de kou blijven staan. Indien van
overheidswege de gemeenten in staat zouden worden gesteld om in het onderhoud van hun armen te
voorzien, zou Scheldewindeke wel in staat zijn zijn armen te steunen. Het Bureel van weldadigheid
heeft de belangrijke taak te voorzien in de behoeften van de armen. Ze worden bedeeld met soep,
kledij, brandstoffen, brood enz. Diefstallen van eetwaren komen zelfs dan regelmatig voor. Men gaat
over tot het instellen van een nachtwacht volgens een plaatselijk reglement.
In Scheldewindeke en naburige dorpen is sprake van bendevorming. Subsidies worden aangevraagd
om de noodzakelijke bedelingen te kunnen verder zetten. De gemeente gaat regelmatig over tot het
verkopen van gemeentegoederen om de schulden van het Bureel van weldadigheid in te lossen. Het
stelen van geiten, varkens, aardappelen en hout komt regelmatig voor.
Veel aandacht gaat naar de bestrijding van dysenterie die heerst in de gemeente. Ook tyfus wordt
afgekondigd, hoewel het moeilijk is de impact van de ziekte na te gaan aan de hand van de aanwezige
bronnen.
20/19/1837: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Bevolking:
38 personen hebben zich in de gemeente gevestigd 39 personen hebben de gemeente verlaten.
aantal geboorten sedert 1 januari: 46
aantal huwelijken: 10
aantal overlijden: 39
Behoeftigen:
Hun aantal neemt niet af, degenen die de gemeente bewonen worden bedeeld in brood, geld en
brandstoffen. De gemeente geeft hiervoor een subsidie van 400 frank. Men denkt dat dezelfde
som voor het volgende dienstjaar zal volstaan.
12/08/1838: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Bevolking:
1 januari: 2146 inwoners
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8 personen hebben zich in de gemeente gevestigd
39 personen hebben de gemeente verlaten
aantal geboorten sinds 1 januari: 46
aantal huwelijken sinds 1 januari: 12
aantal overlijden sinds 1 januari: 31
Behoeftigen:
Het streng winterseizoen heeft zich voornamelijk bij de lage klasse doen voelen. De
bedelingen tijdens de maanden januari, februari en maart in geld, brood, andere
levensmiddelen, brandstoffen, kledingsstukken hebben grote sommen vereist. Nochtans zijn er
geen kredieten gevraagd en indien de middelen die in de begrotingsstaat zijn voorzien niet
toereikend waren, hebben buitengewone collecten daarin voorzien. Op dit moment zijn er
maar weinig personen die door het Bureel van weldadigheid moeten onderhouden worden.
25/08/1839: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Bevolking:
1 januari: 2117 inwoners
17 personen hebben zich in de gemeente gevestigd
10 personen hebben de gemeente verlaten
aantal geboorten sinds 1 januari: 52
aantal huwelijken sinds 1 januari: 13
aantal overlijden sinds 1 januari: 23
Behoeftigen:
De behoeftige klasse wordt bedeeld in brood, levensmiddelen, kledij. De gewone subsidie van
400 frank zal voor het komende dienstjaar nog volstaan.
10/08/1840: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Bevolking:
Bevolking sinds 1 januari: 2134
17 personen hebben zich in de gemeente gevestigd
12 personen hebben de gemeente verlaten
aantal geboorten sinds 1 januari: 38
aantal huwelijken sinds 1 januari: ?
aantal overlijden sinds 1 januari: 33
Behoeftigen:
De bedelarij stijgt in grote mate. Oorzaken zijn de slechte toestand van de vlasnijverheid, de
levensmiddelen die duur zijn en andere toevalligheden. Het aantal behoeftigen groeit dagelijks
aan, hun aantal mag geschat worden op 500. De geldmiddelen die ter beschikking. van het
Bureel van weldadigheid gesteld worden, zijn bijna niet meer toereikend.
Onderwijs:
De gemeente heeft 2 lagere onderwijzers die samen uit de gemeentekas een bijdrage van 100
frank krijgen om de behoeftigen kosteloos te onderwijzen. Het aantal leerlingen in beide
scholen is in het winterseizoen 130 geweest en in de zomer 40. Het aantal behoeftigen die de
school frequenteren is onbekend en niettegenstaande vele en herhaalde pogingen kan men de
ouders niet overtuigen hun kinderen naar school te zenden, men kan hen het nut van onderwijs
niet doen begrijpen.
02/02/1841: U.B., 1837-1862
In deze gemeente worden geen verlaten kinderen onderhouden door het Bureel van
weldadigheid.
25/08/1841: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
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Het aantal armen en de bedelarij stijgt. Men kan niet bepalen hoeveel personen rondzwerven.
De vlasnijverheid, de enige bron voor de noodlijdende klasse, brengt hen bijna niets op. Er is
gebrek aan werk en de eetwaren zijn duur. De gewone subsidie aan het Armbestuur is niet
voldoende. Het is nodig supplementair krediet te vragen. Oorzaken zijn ziekten en aangroeiing
van hun aantal.
20/10/1841: B.B., 1837-1847
Het Armbestuur vraagt een supplementaire subsidie van 300 frank. Redenen zijn: 1) Het
aantal behoeftigen dat van dag tot dag vermeerdert en de armoede van dag tot dag groter
wordt.
2) De uitgaven van het Armbestuur die vermeerderd zijn.
3) De inkomsten die de uitgaven niet kunnen dekken en met het naderende winterseizoen er
geen kans is op verbetering te meer daar de aardappeloogst maar slecht is gelukt.
02/02/1841: U.B., 1837-1862
In deze gemeente werden geen verlaten kinderen onderhouden door het Bureel van
weldadigheid in 1841.
05/05/1842: B.B., 1837-1847
Supplementaire subsidie aan het Armbestuur omdat de inkomsten onvoldoende zijn om de
uitgaven te dekken en omdat het aantal behoeftigen door gebrek aan werk en door het feit dat
de levensmiddelen (aardappelen) buitengewoon duur zijn, blijven stijgen.
01/09/1842: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Bevolking:
Aantal inwoners op 31 december 1841: 2137
Aantal geboorten sinds 1 januari: 44: man (21) vr. (23)
Aantal huwelijken sinds 1 januari: 12
Aantal overlijdens sinds 1 januari: 41: man (23) vr.(18)
Armen:
“Hun getal stijgt, de bedelaerij is groot, levensmiddelen zijn duer en raer, werk ontbreekt. Er
is niets anders dan bedeelingen en aelmoessen om te bestaen, deze zijn ontoereykende
aengezien hun groot getal.
Aan armbestuer een buytengewoone bijlaeg van 300 franc, niettegenstaende zijn ze niet
toegekomen. Ze zullen voor het lopede jaer en toekomende vermeerderd moeten worden.”
Onderwiis:
De gemeente heeft 2 lagere onderwijzers die samen uit de gemeentekas een bijdrage van 160
frank genieten waarvoor zij de behoeftige die de school bezoeken kosteloos te onderwijzen.
Het getal leerlingen in beide scholen is in het winterseizoen 130 geweest en tijdens de zomer
is het getal onbekend.
15/12/1842: U.B., 1837-1862
Samenroepen van de gemeenteraad en de notabelen om middelen te beramen ten einde de
bedelarij te beteugelen. De inkomsten van het Bureel van weldadigheid zijn niet voldoende
om de zieken te onderhouden en te voorzien in een onderkomen voor de armen. De bijdrage
van de gegoede inwoners kan niet op regelmatige basis georganiseerd worden, aangezien ze
verzekeren dat ze aalmoezen aan de deur geven zonder ophouden. De aalmoezen worden
gegeven aan bedelaars van de naburige gemeenten. Vooral van de gemeente Balegem waar de
armoede zo groot is dat er geen enkele efficiënte maatregel kan genomen worden. Deze
gemeente grenst aan de gemeente Scheldewindeke over een lengte van meer dan een mijl. Het
is hoofdzakelijk aan deze grens dat een groot aantal van hun armen wonen. Ze krijgen
aalmoezen opdat ze niet zouden sterven voor de deur van onze notabelen en om grote
ongelukken te vermijden.
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30/01/1843: B.B., 1837-1847
Het aantal kinderen dat recht heeft op kosteloos onderwijs wordt bepaald op 50. Het
schoolgeld per leerling per maand bedraagt 50 centiemen. De gemeente zal zelf voorzien in de
bekostiging van het onderwijs van de behoeftige kinderen. Ingeval dat de school bezocht
wordt gedurende 12 maanden, bedraagt de bekostiging 600 frank. Maar 200 fr. zal voldoende
zijn aangezien het bepaalde aantal (50) toch nooit volledig komt, om zelfs compleet weg te
blijven in de zomermaanden.
24/08/1843: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
Hun aantal stijgt sterk, het is onmogelijk te voorzien wat de gevolgen zullen zijn. De volledige
ondergang van de vlasnijverheid draagt bij tot het groeien van de nood en van het aantal
bedelaars. De behoeftige is niet in staat in zijn onderhoud te voorzien. Gebrek aan werk is hier
de grote oorzaak van. De gemeentesubsidie zal verhoogd moeten worden indien de gemeente
in staat wil zijn om in hun noodzakelijke behoeften te voorzien en te voorkomen dat zij van
gebrek sterven.
Over de zieke behoeftige zegt men het volgende:
“De zieke behoeftige ontbreekt van alles, in slechte wooningen zonder slaping of oppas, weer
of licht sterven zy meer aen gebrek dan ten gevolge hunner ziekte, dit zal ongelukkiglyk blijven
bestaen zoo lang er geene maatregelen zullen genomen worden om die ongelukkige en daertoe
geschikte kapitalen of etablissementen te voorzien”.
Onderwiis:
De wet van 21 september 1842 regelt het lager onderwijs met verplichtingen voor de
gemeenten om er de kosten van te dragen. De gemeente zal hiervoor geld vrijmaken, maar
omdat de gemeente hiervoor meer geld voor nodig heeft dan de 2 lopende centiemen die
geheven worden op de directe belastingen hoopt de gemeente een toelage van de provincie en
de staat te bekomen.
Onheilen en misdaden:
Kleine diefstallen van eetwaren en onbeduidende voorwerpen.
04/11/1843: B.B., 1837-1847
Het aantal kinderen dat recht heeft op kosteloos onderwijs wordt bepaald op 50. Het
schoolgeld per leerling per maand bedraagt 50 centiemen.
22/11/1843: B.B., 1837-1847
Reglement op de nachtwacht wordt opgesteld bij het naderen van het winterseizoen belast met
de taak van het bewaken van eigendommen, daar men vreest dat de misdaden zullen
aangroeien parallel aan de steeds toenemende armoede. Door gebrek aan een voldoende
organisatie van de burgerwacht en middelen van beteugeling, is het niet mogelijk een
nachtwacht op te richten in overeenstemming met art. 38 van het decreet van 1830. Daarom
wordt een plaatselijk reglement opgesteld.
?/11/1843: U.B., 1837-1862
Politiereglement op de nachtwacht
04/04/1844: U.B., 1837-1862
Er werden geen verlaten kinderen onderhouden door het Bureel van weldadigheid in 1843.
30/08/1844: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
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Hun toestand is erg ongelukkig, ze ontberen van alles en er zijn bijna geen middelen om dit te
verzachten. Het Armbestuur kan enkel met inkomsten slechts in de dringendste
noodzakelijkheden voorzien.
14/11/1844: U.B., 1837-1862
Gratis onderwijs voor behoeftige kinderen werd voor het jaar 1844 bepaald op 45 leerlingen.
16/02/1845: U.B., 1837-1862
Er werden geen verlaten kinderen onderhouden door het Bureel van weldadigheid in 1844.
31/01/1846: U.B., 1837-1862
Vraag om hulp aan de minister van justitie: de gemeente en het Bureel van weldadigheid
beschikken over geen enkel middel meer om de talrijke behoeftigen te onderhouden die onder
hun toezicht staan en zonder hulp van de regering aan grote ongelukken zullen worden
blootgesteld. De gemeente telt 355 gezinnen bestaande uit 2050 inwoners - hiervan zijn 96
gezinnen, dit komt overeen met 422 personen, ontdaan van alle bestaansmiddelen - en weet
niet hoe in hun primaire behoeften te voorzien. Het Bureel van weldadigheid beschikt over
een jaarlijks inkomen van 415 fr. en ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie van 1600
frank boven op de bedragen die ze moet betalen aan de diverse hospitalen voor het onderhoud
van de zieken en de krankzinnigen die hier hun onderstand hebben. Het Bureel van
weldadigheid beschikt dus over 2015 frank om te voorzien in alle behoeften van 422 personen
die leven in de grootste armoede en zonder werk. Deze som wordt vooral gebruikt om de
ouderlingen en de wezen te onderhouden, hun woonplaats te betalen en de betaling van de
kosten van de zieken. Dit heeft geleid tot een oplopende kost van 2046.88 frank De gemeente
vraagt een subsidie van 5000 frank.
30/08/1846: B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
Hun aantal neemt toe, 98 arme huisgezinnen (498 personen), vorig jaar is er in hun onderhoud
gedeeltelijk voorzien door middel van spaarsoepen. Dit heeft hun dood voorkomen.
19/03/1846: U.B., 1837-1862
Er werden geen verlaten kinderen onderhouden door het Bureel van weldadigheid in 1845.
02/01/1847: B.B., 1837-1847
De gemeente heeft van de Provinciegouverneur een voorlopige onderstand van duizend frank
ontvangen ten einde in de dringende noden van de gebreklijdende klasse te voorzien. Eén
derde van deze som zal gebruikt worden voor het maken van spaarsoepen, één derde voor
werken aan de buurtwegen (door de noodlijdende werklieden te verrichten) en één derde ter
beschikking aan het Bureel van weldadigheid (om te hulp te komen aan de zieke behoeftigen,
ouderlingen en wezen.)
01/02/1847: B.B., 1837-1847
Toegestaan aan de gemeente door de Provinciegouverneur: een ordonnantie van betaling voor
de som van achthonderd frank ten voordele van de noodlijdende klasse. Deze wordt gebruikt
voor de uitdeling van soepen (500fr.), het uitdelen van kolen en brandhout (100fr.), het
uitdelen van kledingstukken en het ter beschikking stellen van bedden (200fr.).
20/03/1847: U.B., 1837-1862
Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken: de gemeenteraad en het Bureel van
weldadigheid hebben dringend hulp nodig om te beschikken over een subsidie boven op het
fonds van de staat dat dient om de noodlijdende klasse te redden. Er is sprake van 600 armen
die zij ten laste hebben. De middelen om ze te onderhouden zijn uitgeput, er is soep uitgedeeld
die verhinderd heeft dat ze van honger omkwamen, maar indien deze bedeling wordt stopgezet
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zullen er binnenkort veel mensen zijn die, ontdaan van alle voedsel, zonder kleren en zonder
werk ronddwalen en sterven op straat.
Met een som van 3000 frank zouden we in staat zijn hen te onderhouden tot aan de volgende
oogst en het ongeluk afwenden dat hen bedreigt.
09/04/1847: U.B., 1837-1862
De subsidie van 1000 frank die verkregen was op het einde van het jaar 1846 is als volgt
gebruikt: één derde om te voorzien in werk voor de behoeftigen (wat inhoudt de verbetering
van wegen), één derde voor de aankoop van beddengoed, kledij, steenkool en andere
uitzonderlijke uitgaven en één derde voor soepbedelingen. De tweede subsidie van 800 frank,
verkregen op 27 januari 1847, is als volgt aangewend: 500 frank voor de bedeling van soep en
300 frank voor brandstof, middelen om onderdak te verschaffen en kledij. De gemeente moet
voorzien in het onderhoud van 600 armen. Op het moment zijn alle middelen opgebruikt. Het
Bureel van weldadigheid beschikt over geen enkel middel meer terwijl de buitengewone
kosten voor het onderhoud van bejaarden en wezen, huur van huizen en kosten van zieken
oplopen tot 2046,88 frank per jaar. De gemeente moet jaarlijks een bedrag van 2300 frank
opofferen om het Bureel van weldadigheid te redden. Zonder hulp van de regering beschikt de
gemeente over geen enkel middel om hen te redden.
De burgerlijke staat van het lopende jaar constateert 20 doden en 7 geboorten. De meerderheid
van de overledenen behoorde tot de noodlijdende klasse. Het aantal overlijden kent een sterke
stijging en de geboorten een sterke daling in het eerste trimester van 1847.
Brief aan de commissaris over de verdeling van de subsidies en beschrijving van de toestand:
“Monsieur le Commissaire, le premier subside de 1000 francs que nous avons obtenu à la fin
de 1846 a été employé: un tiers pour procurer du travail aux indigents valides en les occupant
à 1'amélioration dit chemins vicinaux. Un tiers pour 1'achat de literie, objets d'habillements,
charbons et autres dépenses extraordinaires. Et un tiers pour distributions de soupes
économiques. Le second subside de 800 francs, obtenu le 27 janvier 1841, a été employé
comme suite: 500 francs pour distributions de soupes et 300 francs combustibles, objets de
couchage et d'habillements, dont 200 francs pour les derniers objets. Au moyen de ces deux
subsides et des sacrifices que se sont imposé les habitants nous sommes parvenus à entretenir
environ 600 pauvres, qui sont dépourvus de tout.”
28/04/1847: U.B., 1837-1862
Herroepen van de vraag om hulp van 20 maart 1847 om een subsidie te verkrijgen van 3000
frank om de armen te redden. Alle middelen zijn uitgeput, het enige voedsel dat ze hebben
bestaat uit de bedeling van soepen. Deze wordt uitgedeeld door het Bureel van weldadigheid,
maar ook bij hen ontbreken de middelen om deze bedelingen langer verder te zetten. Het
aantal overlijden is momenteel al meer dan het dubbel van de geboorten1. Er rest ons niets
anders dan de aankoop van aardappelzaden voor de beplanting waarvoor het moment nu
aangebroken is. Het is dit feit dat ons ertoe dwingt u dringend te verzoeken aan de gevraagde
hulp tegemoet te komen.
05/05/1847: U.B., 1837-1862
Er worden bendes gevormd in de gemeenten Scheldewindeke, Balegem en Oosterzele. Het is
aan te raden dat de gendarmerie zich deze maand naar deze gemeenten begeeft.
27/05/1847: U.B., 1837-1862
De buitengewone uitgave van het Bureel van weldadigheid werden veroorzaakt door de
aardappelziekte en de onverwachte stijging van het aantal behoeftigen.
21/07/1847: U.B., 1837-1862

1

Verificatie van de bronnen leert ons dat eind mei er reeds 36 overlijden hadden plaatsgevonden t.ov. 16
geboorten.

Land van Rode – jaargang 32 nummer 127

35

september 2004

Brief aan de Procureur des Konings te Gent over twee processen verbaal die zijn opgemaakt
ten laste van twee verschillende personen van deze gemeente die verdacht werden van diefstal
en vernieling van de oogst. Er wordt melding gemaakt dat dit feit steeds vaker voorkomt en
dat het wenselijk is dat de uitvoerders exemplarisch bestraft worden. De beschuldigden
hebben weinig bestaansmiddelen en verwoesten de hoop van de eerlijke landbouwer die vaak
zelf behoeftig is.
17/11/1847: B.B., 1847-1872
Verkoop van gemeentegoederen omdat de gemeente nood heeft aan geld om het deficit aan te
vullen van het Bureel van weldadigheid:
1. voltrekken van de onderwijzerswoning
2. schulden aan hospitalen en andere gestichten van liefdadigheid, hospitalen voor
krankzinnigen en
3. aan andere gemeenten wegens onderhoud van behoeftigen die hier hun
onderstanddomicilie hebben.
21/01/1848: U.B., 1837-1862
De ellende die heerst in deze gemeente, verhoogd door de strenge winter die een aantal
arbeiders verhindert te werken en de tyfus die hier verder blijft heersen, plaatst ons in een
betreurenswaardige positie. De gemeente en het Bureel van weldadigheid bevinden zich
zonder reserves, de liefdadigheid zwakt af. Nooit waren de tegenslagen zo extreem:
“ ... point de nourriture ni de vêtements, pour lit, un peu de paillesetée sur un carreau humide,
dans une habitation mal abritée contre les intempéries de la saison et sans couverture, ni bois,
ni charbon, pour chauffer les membres engourdis, voila le tableau sombre,...”
De gemeente vraagt een subsidie van 1500 frank.
16/03/1848: B.B., 1847-1872
Verkoop van de gemeentegoederen om de schulden van de gemeente te kwijten aan
verscheidene hospitalen en gestichten van weldadigheid, tot het aanvullen van het tekort van
het Bureel van weldadigheid, veroorzaakt door ongelukkige omstandigheden die de
noodlijdende klasse heeft doorstaan.
28/04/1948: U.B., 1837-1862
Politierapport van Louis Vermassen: diefstal van hout en voedingsmiddelen.
03/01/1849: B.B., 1847-1872
Aantal kinderen in kosteloos onderwijs is bepaald op 50.
12/06/1849: U.B., 1837-1862
We hebben de behoeftigen aangeraden hun woningen in hygiënische staat te houden en de
mest en het vuilnis weg te nemen die zich gewoonlijk aan hun deur bevinden, zij passen zich
aan dit voorschrift aan.
Over cholera zegt men: “Jusqu’à ce jour le cholera n’est pas déclaré dans cette commune.”
06/12/1849: U.B., 1837-1862
Diefstal van een varken. Het is opmerkelijk dat diefstallen van geiten en varkens steeds meer
voorkomen in onze omgeving en alle inlichtingen waarover we beschikken wijzen erop dat de
gestolen producten worden getransporteerd naar de buitenwijken van de stad Gent.
22/12/1849: U.B.,1837-1862
Gratis onderwijs voor behoeftige kinderen tijdens het jaar 1849-1850.
11/02/1851: U.B., 1837-1862
Diefstal van aardappelen met inbraak is gepleegd in de gemeente Munte door inwoners van
Scheldewindeke en Velzeke..
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11/11/1852: U.B., 1837-1862
Geen emigratiebeweging naar Frankrijk in deze gemeente. Slechts enkele arbeiders zijn er
gaan werken tijdens de oogst, maar ze zijn allen teruggekeerd.
1856 (datum was niet aanwezig in de bron): B.B., 1837-1869 (jaarverslag)
Bevolking:
Geboorten: mannen: 21 vrouwen:21
Overlijden: mannen: 9 vrouwen:9
Huwelijken: 16
7 personen zijn ingeweken en 4 hebben de gemeente verlaten.
Onderwijs:
Er zijn in het totaal 100 leerlingen die onderwijs genieten.
21/08/1856: B.B., 1847-1872
Kosteloos onderwijs voor de behoeftige kinderen. Hun aantal wordt bepaald op 50.
18/09/1857: U.B., 1837-1862
Sinds enkele dagen heerst er dysenterie in de gemeente.
24/09/1857: B.B., 1847-1872
Dysenterie verschijnt onder de behoeftigen
26/09/1857: U.B., 1837-1862
Het is nodig buitengewone maatregelen te nemen tegen de dysenterie. Beddengoed en rijst
zullen worden uitgedeeld aan de behoeftigen, evenals onbedorven voedsel. De
ziekenbewaarders eisen een hoger loon. Indien ze dit niet krijgen willen ze niet meer in de
buurt komen van de zieken, noch hun spullen opruimen. De woningen van de zieken moeten
vanbinnen gereinigd worden. De dokter, belast met de armenzorg eist een toelage. Dit alles
veroorzaakt belangrijke uitgaven aan het Bureel van weldadigheid dat geen middel heeft om
de kosten te dekken. Het vraagt toelating om een stuk grond te mogen verkopen voor de prijs
van 900 frank. Deze som volstaat echter niet. De gemeente van haar kant stelt niets ter
beschikking. Daarom vragen we een subsidie die volstaat om de nodige maatregelen te treffen.
11/10/1857: B.B., 1847-1872
Aantal kinderen die recht hebben op kosteloos onderwijs wordt bepaald op 66 (35 jongens en
31 meisjes)
Voorzorgen besmettelijke ziekten:
1. Dat er op de lijken van overleden zieken op het ogenblik van de begraving ongebluste
kalk zal gegoten worden.
2. Dat de lijken tijdens de begrafenis in de kerk niet meer gedragen zullen worden.
28/10/1858: B.B., 1847-1872
Aantal kinderen die recht hebben op kosteloos onderwijs wordt bepaald op 50.
02/07/1859: U.B. 1837-1862
Over de toestand van de werkende en de noodlijdende klassen: landbouwers en dagloners
hebben zich merendeels naar Frankrijk begeven.
11/09/1859: U.B. 1837-1862
Sinds kort is de tyfus afgekondigd in deze gemeente. De ziekte wordt te ernstig om nog langer
te negeren. Op 15 gevallen zijn er reeds 5 doden en volgens de dokter zal de ziekte zich nog
verder uitbreiden.
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Wordt vervolgd

Véronique Verbrugge

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Oost-Vlaanderen

20e OOST-VLAAMSE ONTMOETINGSDAG
LAARNE (KALKEN)
ZONDAG 17 OKTOBER 2004

Zaal Breughel, Kalkendorp 28 te Kalken
doorlopend van 10 tot 16 uur
De toegang is gratis. Er is geen inschrijving vereist.
Iedereen ontvangt een uitgebreide map met
genealogische, heemkundige en historische documentatie.
THEMA “FOTOGRAFIE, ideale start voor stamboomonderzoek en streekgeschiedenis“

Volgende organisaties zijn aanwezig met een
info-, software- of boekenstand:
Oost-Vlaamse VVF-afdelingen: Aalst, Deinze, Dendermonde, Gent (met Digitaal Archief), Land van
Waas, Meetjesland en Vlaamse Ardennen, West-Vlaamse VVF-afdeling Tielt, VVF-Antwerpen
(infosysteem Eureka), VVF-Genealogie & Computer (infosysteem Ariadne), Demonstratie van Dos-,
Windows- en Macprogramma’s voor stamboomonderzoek, Genealogische Werkgroep ZeeuwsVlaanderen, Genealogie en heraldiek in Nederland (dhr. Meijerink, Bathmen), Office Généalogique et
Héraldique de Belgique – Le Parchemin
Heemkundige verenigingen uit het Gentse en het Land van Dendermonde
waaronder “Land van Rode”, “De Gonde” (Melle) en “Castellum” (Laarne)
“Geschiedkundige Heruitgeverij” v.z.w. (Gent)
Tentoonstelling van documenten en foto’s
Inlichtingen bij de provinciale secretaris Felix Waldack
Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Laarne
Tel: 09.367.80.92 – e-mail: felix@waldack.be
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Stelt zich tot doel het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al
haar facetten en het aanmoedigen, helpen uitgeven en verspreiden van
studiën betreffende alle gemeenten die tot het « Land van Rode » worden
gerekend.
Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek over onderwerpen
uit het « Land van Rode ».
Het organiseren van uitstappen, bezoeken, info-avonden e.d. voor leden en
niet-leden.
Verzamelen van alle documentatie betreffende het « Land van Rode » en
het openhouden van een documentatiecentrum in Moortsele, Erfgoedhuis,
Sint-Antoniusplein, 10.

Driemaandelijks contacttijdschrift. Verschijningsdata: maart - juni - september - december.
Jaargang 32 nummer 128 - december 2004
Verantwoordelijke uitgever/ secretaris-penningmeester:
Françoise Verhoosele, Rollebaan, 101, 9860 Moortsele
Tel: 09/362.69.95—Fax: 09/362.31.51—Email: fr.verhoosele@advalvas.be
Ruildienst/zoekdienst/ voorzitter:
Lucien De Smet, Sportlaan, 83, 9880 Aalter. Tel: 09/374.31.27
Redactieraad: Lucien De Smet en Françoise Verhoosele
Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
Raad van Beheer:
Ere-voorzitter
Ere-secretaris
Voorzitter:
Secretaris/penningmeester
Bestuursleden

: Gerard WAEYTENS (+)
- Stichter
: Oscar VAN WITTENBERGHE (+)
- Medestichter
: Lucien DE SMET
: Françoise VERHOOSELE
: Noël CALLEBAUT, Werner CALLEBOUT, Lieve De Cocker, Steven
ROOSEN, Rose VINDEVOGEL

JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE:
Gewone leden
: 10 €
Steunende leden
: 15 €
Beschermleden
: 30 €
Zendingen buitenland
:+ 5€
Te storten op rekening 979-9650522-94 Land van Rode, Rollebaan, 101 9860 Moortsele
IBAN BE87 9799 6505 2294 BIC ARSPBE22

Email: landvanrode@advalvas.be
URL: http://www.landvanrode.be
Kaft: Ruiterzegel van Radulf van Rode uit 1223. Bron: A.R.B.-zegelafgietsel nr. 17314

Voorwoord
Beste heemvrienden,
Het laatste nummer van de jaargang 32 heeft u nu zo juist ontvangen.
Rekening houdende met de reacties van onze leden kunnen wij met voldoening terugblikken aan deze
jaargang.
Het is passend om langs deze weg de medewerkers aan ons tijdschrift van harte te danken.
Bijzondere dank om de bijdragen van Véronique Verbrugge, Roos Vindevogel, Lieve Van
Wassenhove, Julien De Vuyst, Noël Callebaut, Frans Duquet, Lucien De Smet. Samen stonden zij in
voor 142 bladzijden lokale geschiedenis uit het Land van Rode.
Mijn bijzondere dank gaat ook naar onze secretaris Françoise Verhoosele die instaat voor de lay-out
en het versturen van het tijdschrift. Wij koesteren de hoop dat voor de volgende jaargang wij opnieuw
op hen een beroep kunnen doen.
Mijn dank gaat ook naar de leden van de VZW Land van Rode om hun inzet en goede samenwerking
Dank ook aan het gemeentebestuur om de logistieke steun.
Beste vrienden, in bijlage vindt u het formulier waarmede u uw lidmaatschap voor het komende
werkjaar kan vernieuwen. De bijdrage als gewoon lid bedraagt 10 Euro dat is 2 euro meer dan de
vorige jaren. Dit was absoluut nodig en eerlijk gezegd daar mee raken wij nog steeds niet uit de
kosten.
Wij rekenen op de steun van leden die spontaan meer willen betalen dan het lidgeld van 10 euro en
vrijwillig een bijdrage als steunend lid storten, waarvoor hartelijk dank.
Heeft u er al eens aan gedacht uw tijdschrift eens uit te lenen aan vrienden of familie? Nieuwe leden
zijn altijd welkom. Dank zij de steun van een aantal adverteerders en nieuwe leden in 2005 willen wij
het komende jaar U opnieuw een waardevol tijdschrift aan te bieden.
Ons driemaandelijks tijdschrift staat ook open voor al wie een heemkundig verantwoord werk wil
publiceren.
Het hoogtepunt uit het voorbije werkjaar was wel de onthulling van de gedenksteen Jozef De Cocker
op 28/03/2004. Niet onbelangrijk was ook de schenking van heel wat boeken uit de voormalige
bibliotheek van wijlen onze secretaris Oscar Van Wittenberghe, waarvoor wij de familie van harte
danken
In het volgend werkjaar plannen wij een cursus "Klim in je stamboom" Er is de uitgave van het
wandelboek Gentbrugge - Ledeberg. Er wordt opnieuw een bezoek gebracht aan een van de dorpen uit
het Land van Rode.Wij plannen onze deelname aan de nacht van de geschiedenis, Er wordt gewerkt
aan een inventaris van alle nog bestaande bakovens in het Land van Rode.
Met belangstelling kijken wij uit naar de opening van het erfgoedhuis te Moortsele.
Over dit alles en nog meer kan u lezen in een van onze volgende bijdrage.
Nog even ter herinnering: wij verzamelen alle mogelijke documentatie die betrekking heeft met het
Land van Rode en zijn bewoners. Beschikt u bijvoorbeeld over documenten van niet meer bestaande
organisaties, bedrijven, foto's enz. dan kan u daarmee steeds terecht in ons documentatiecentrum oude
pastorij te Moortsele. Belangstellenden kunnen er overigens elke donderdagnamiddag terecht vanaf 14
uur. Om onnodige verplaatsingen te voorkomen laat u wel best vooraf iets weten op tel 09 362 69 95.
De VZW Heemkundig Genootschap Land van Rode wensen u en uw familie een vreugdevol en
gelukkig nieuw jaar en hoopt u als lid van ons genootschap opnieuw te mogen begroeten.
Namens het bestuur
Lucien De Smet

Voorzitter
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Overlijden kardinaal Gustaaf Joos

Op 4 november 2005 overleed kardinaal
Gustaaf Joos, na een opmerkelijk bewogen
jaar, op 81-jarige leeftijd te Landskouter.
Opmerkelijk omdat hij, wegens zijn
jarenlange vriendschap met paus Johannes
Paulus II, door deze laatste werd
aangesteld als kardinaal op 21 oktober
2003. Opmerkelijk ook wegens zijn krasse
uitspraken die, juist omdat hij kardinaal
geworden was, een felle weerklank hadden
in de pers van binnen- en buitenland. Als
gewone pastoor zouden zijn uitspraken
niet de hele wereld bereikt hebben.
Gustaaf Joos werd geboren te Sint-Niklaas
op 5 juli 1923.
Zijn vriendschap met de paus dateert van
zijn studietijd in Rome in de jaren 40 van
de vorige eeuw. Hij was sinds 1970
pastoor te Landskouter en werd tot
ereburger van Oosterzele benoemd in 2003
naar aanleiding van zijn kardinaalschap.
Als pastoor was hij zeer geliefd bij zijn
parochianen vooral omdat hij een
eenvoudige, gelovige man was.
Zijn overlijden kwam onverwacht en heeft
een leemte nagelaten in Landskouter.
Langs deze weg wil het Heemkundig Genootschap haar innige deelneming betuigen aan zijn familie
en vrienden.
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De wijk “Arsenaal” in Gentbrugge.
Toen voetbalclub “La Gantoise” opteerde voor Gentbrugge en er in 1920 het Jules Ottenstadion
bouwde was de wijk “Arsenaal” hoofdzakelijk land- en tuinbouwgebied. Gentbrugge was toen
ook nog een kasteelgemeente. Na 1920 was de wijk “Arsenaal” gelegen tussen de wijk
“Moscou” en het “Center” de snelst groeiende entiteit.
Het middenpunt was de “bakkershoek”. Dit was een stuk braak liggende bouwgrond tegen de
toenmalige bakkerij “De Neve” (momenteel patisserie Kint). Het voetbalterrein van de
Gentbrugse jeugd situeerde zich op de kruising van de Schooldreef, Maurice Verdoncklaan,
Henri Pirennelaan en Emiel Verhaerenlaan. Op dat stukje Gentbrugge werden voetbalmatchen
gespeeld die uren duurden en vaak onwaarschijnlijke scores kenden 35-31, maar ook 6040)waren geen uitzonderingen. De ziel van al dat voetbalgeweld was eigenlijk bakker De Neve.
Dat moet een zeer verdraagzame man geweest zijn. De arsenaal voetballers knalden de ballen
keihard tegen zijn muur. Nooit maakte hij een opmerking. Toen het verkeer intenser werd en de
spelers de kinderschoenen ontgroeiden werd uitgekeken naar een nieuw terrein. De weide van
boer Blanckaert, gelegen aan de kruising Schooldreef - Emiel Verhaerenlaan, werd het nieuwe
voetbalveld.
Ook boer Blanckaert was een verdraagzame man. Op zijn weide zal hij weinig gras gevonden
hebben. Af en toe was het de man wel iets teveel en toen joeg hij de mannen terug naar de
“bakkershoek”.
TWEEDE WERELDOORLOG
Tijdens de oorlogsjaren (1940-45) was er voor de voetballende jeugd weinig veranderd. Af en
toe was er luchtalarm, maar zeer ernstig werd dit niet genomen. Vaak werden de wedstrijden
zelf niet gestopt. Na het eerste grote bombardement (1944) kwam daar enigszins verandering in.
Toen werden de matchen vaak onderbroken.Sommigen vluchtten toen naar de schuilkelder op
de hoek van de Schooldreef en de Emiel Verhaerenlaan. Anderen, zochten het iets verder in het
open veld.
Na het luchtalarm werden de wedstrijden gewoon hervat met behoud van score en
ploegsamenstelling. Die oorlogsjaren hebben eigenlijk weinig veranderd behalve wat het
voedsel betrof. Alles was er op de bon en vrij schaars. Niet alleen het luchtalar m onderbrak het
voetbal. Af en toe kwam er een vrachtwagen met een lading vis naar de Jules Persijnstraat. De
vis werd gewoon op de straatstenen gekipt. De jonge voetballers hadden oog voor die aanvoer.
Onmiddellijk werd de match gestopt. Iedereen rende naar huis, haalde de nodige zegels en ging
in de rij staan voor de viswinkel. De haring heeft de honger gestopt, want die ladingen kwamen
soms tweemaal per week. Van de Duitsers hadden de jongeren bijna geen last. De bezetters
kwamen wel vaak naar het Ottenstadion om er aan sport te doen. Die mannen waren echter
gedisciplineerd en vriendelijk.
HELDEN
Blijkbaar hadden de volwassenen meer last met die Duitse bezetting. Het verzet zat overal. Een van de
Gentbrugse helden was René Thienpont (Henri Pirennelaan). René was marconist bij het Geheim
Leger
De Duitsers hebben hem betrapt, maar een tiental leden van de "Gestapo" waren niet in staat
hem vast te houden. René is ontsnapt en later (1944) in Bachte -Maria-Leerne doodgeschoten
door een achterhoede van de Duitse troepen.
De families Wilt (Magerstraat) en Duhamel (M.Verdoncklaan) waren betrokken bij het
onwaarschijnlijke avontuur in de Gentse Peperstraat. Met een stootkar blokkeerden zij de smalle
straat. De Duitse auto, met een kopstuk van de "Witte Brigade" aan boord, werd gestopt. De
Duitsers werden doodgeschoten, en de chef van het Geheime Leger werd bevrijd. Thienpont,
Wilt en Duhamel waren niet de enige helden van de wijk "Arsenaal". Plaatsgebrek moet ons
beperken tot deze tenoren.
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LEVEN EN VOETBAL NA DE OORLOG.
In 1944 werden wij bevrijd door Britten en Canadezen. Bijna zonder geweld zijn wij van de
Duitsers afgeraakt. Een tijdlang werden de jongeren in beslag genomen door handeltjes Engelse
soldaten. Toen die vertrokken waren was “Koning Voetbal” opnieuw de topper. De weide van
boer Blanchaert, maar ook de “bakkerhoek” kenden voetbalhoogdagen. Stilaan trokken de
meesten naar de Gantoise, waar iedere jeugdspelers gratis een uitrusting en voetbalschoenen
kreeg. Dat was de kentering van het straatvoetbal naar het clubvoetbal. Het enige wat de
jongens dwars zat was de taal. Gantoise was ontstaan als een turnclub in 1864, en kreeg de ronkende naam “Association Royale Athletique Gantoise”. Bij Racing was het trouwens niet beter.
Die club werd gedoopt “Royale Racing Club de Gand”. De Gentbruggenaars noemden hun
favoriete clubs kortweg de “Gantoise” en de “Racing”. De aanhangers van beide verenigingen
waren alles behalve vrienden. Om nog maar eens de Franse invloed te benadrukken geven we
één passend voorbeeld. Men moest in het Ottenstadion niet vragen naar de kleedkamers. Het
waren de “vestiaires”, en dat duurde tot A.A.Gent en Racing Gent de Vlaamse namen kregen.
Dat heeft niet belet dat een paar jongens van de wijk “Arsenaal” de eerste ploeg van “La
Gantoise” haalden. Van de “bakkershoek” naar het Ottenstadion het was een grote stap. De
meesten zijn echter in de jeugdploegen blijven hangen. Dat bijna alle jongens naar de Gantoise
gingen en amper een paar naar Racing was hoofdzakelijk te danken aan de gulheid van het
toenmalige Gantoisebestuur met o.a. de Gentbruggenaars Werner Van Vooren, Tony
Hebbelinck en Dokter De Broe. De nabijheid van het Ottenstadion speelde ook een rol.
Uitzondering op de regel werd wijlen Alfons De Blieck (P.Benoitlaan). Deze talentrijke keeper
haalde de eerste ploeg van Racing. De Blieck werd later een gewaardeerde scheidsrechter in de
hoogste afdeling van het Belgisch voetbal. Of De Blieck beter was als ref dan als doelman is
moeilijk te zeggen. Als keeper kon hij zich niet handhaven maar als scheidsrechter heeft hij een
zeer positieve indruk nagelaten. Dat De Blieck naar de Racing trok en niet, zoals de meesten
naar Gantoise, was omdat zijn vader materiaalmeester was bij de zwart-witte. Eigenlijk had
Alfons weinig keus.
TOEKOMST
De wijk “Arsenaal” is momenteel bijna volgebouwd maar voetballers werden er via het
straatvoetbal niet meer gevormd. Bovendien heeft A.A.Gent plannen om een
nieuw stadion te bouwen aan de Groothandelsmarkt te Gent. Na tachtig jaar
voetbalgeschiedenis op de wijk “Arsenaal” ziet de toekomst voor de eens zo
sportieve wijk er niet goed uit. Na de dood van het straatvoetbal vult A.A. Gent
zijn rangen hoofdzakelijk met vreemdelingen, die met
ex-Gantoise geen binding hebben. Momenteel zit in de
fanionploeg van ex-Gantoise geen enkele Gentenaar meer. Dat de
belangstelling daalt, is geen wonder. De tijd van 20.000 toeschouwers
voor een competitiematch is voorbij. De tijd dat er kijkers in de neutrale
zone moesten gedropt worden. Dat komt nooit meer terug. Ook bij
Racing Gent Zeehaven zijn er plannen om Gentbrugge te verlaten maar
Racing zit nu in vierde klasse, heeft amper nog supporters, en er
dringen zich nieuwe fusies op om de club te redden. Voorwaar de toekomst ziet er niet
schitterend uit.
Marc Vandewiele
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Het 13e element
Als aanvulling bij het artikel “De wijk Arsenaal in Gentbrugge” van mijn jeugdvriend Marc
VANDEWIELE, en als “oud-speler” van “Voetbalclub Bakkershoek”, had ik graag even een van de
vroegere formaties van die club voorgesteld en hierbij aansluitend een kleine oorlogsanekdote verteld
die mij opnieuw in gedachten is gekomen bij het terugzien van de foto genomen op ons sportterrein,
de weide van boer BLANCKAERT.

Als elf spelers zien wij hierop, bovenaan van links naar rechts, en met mijn excuses voor de eventuele
foutieve spelling van hun namen:
Roland RIGELLE, Jean PAEPENS, Roland VANDEWIELE, André DECANCK, Wilfried DE
PESTEL en Roland VAN DE WEGHE
Onderaan zittend eveneens van links naar rechts:
Eli WANZEELE, Julien VERMAERCKE, Marc VANDEWIELE, Jacques DE MULDER en ikzelf
Lucien VAN DEN BERGHE.
Als twaalfde element staat uiterst rechts Maurice CARON met das, een eerder toevallig invaller en
“allochtoon” uit de wijk Moscou die door de omstandigheden van het moment mee op de foto is
terecht gekomen.
Het dertiende element van de foto zit zeer bescheiden en eerder weggestoken onder de rechter knie
van onze kapitein Marc VANDEWIELE…. onze voetbal.
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De eerder verwende jongeren van vandaag kunnen zich waarschijnlijk moeilijk inbeelden dat
speelballen, en zeker van groot formaat zoals een voetbal, in onze jeugd dure en rare speelobjecten
waren die bovendien totaal onvindbaar waren geworden tijdens de oorlogsjaren,.
Wij hebben toen letterlijk tegen alles getrapt wat maar enigszins rond was, groot of klein, hard of
zacht, tot tegen een lompenbal toe die wij eigenhandig in elkaar hadden geflanst met wat vodden en
enkele eindjes koord.
Deze ballenfrustratie heeft ons zelfs aangezet tot “daden van verzet” tegen de vijand want op een dag
hebben wij het aangedurfd een tennisbal te pikken van onder de omheining van de tennisvelden van de
Gantoise die gans de oorlog door de Duitse officieren in beslag waren genomen.
Stel u dan ook onze vreugde voor toen wij in deze moeilijke periode van onze buurman René
THIENPONT zijn eigen echte lederen voetbal cadeau kregen.
Om de rest van het verhaal begrijpelijk te maken moet ik nu eerst even technisch worden en uitleggen
hoe in de dagen van toen een dergelijke bal was samengesteld.
Hij bestond uit twee onderdelen, een uit lederen stroken gestikt buitendeel en een rubberen
binnenblaas, die men qua materiaal het best kan vergelijken met de binnenband van een fiets. Het
buitendeel had een opening waardoor de binnenbal kon worden ingebracht, en die kon worden
afgesloten met een lederen rijgkoord. Onder de rijgkoord zat ook nog een lederen lapje ter
bescherming van het kwetsbare binnendeel, en laat mij toe te zeggen dat het opmaken, oppompen en
gebruiksklaar maken van een dergelijk ingewikkeld object geen eenvoudige klus was.
Toen wij bij het in gebruik nemen na veel strubbelingen en moeite tot een bevredigend resultaat waren
gekomen, stelden wij echter vast dat een hoekje van het lederen beschermlapje nog van onder de veter
uitstak. Om het geheel toch nog een perfect uitzicht en functionele vormgeving te bezorgen, heeft
iemand van ons dan het lumineus idee opgevat om het weerbarstig hoekje alsnog naar binnen te
wurmen met de punt van een schaar. Het resultaat ligt natuurlijk voor de hand, eventjes uitschieten, en
pfwiet een platte bal met een grote onherstelbare scheur in de binnenbal.
Als mijn herinneringen mij niet in de steek laten heeft zich toen een intens emotioneel drama
afgespeeld tussen enkele leden van het team, drama dat wij gelukkig met gezamenlijke
overredingskracht hebben kunnen bedwingen want anders hadden wij na de oorlog aan het Arsenaal,
naast de heldendood van René THIENPONT als verzetstrijder, nog een tweede bedroevend voorval te
herdenken gehad, de moord met de schaar aan „t Bakkershoekske.
Toen mijn vader enkele maanden later op het goede idee kwam om ons team te vereeuwigen en hij
voor zijn “mise-en-scène” met doorhangend-waskoordeffect ook nog een bal in beeld wou brengen,
hebben wij dan het schamele restant van onze mooie bal met gras en hooi van ons voetbalveld
opgevuld, behandeling waaraan het dertiende element zijn eerder slap en aardappelrond aspect op de
foto te danken heeft.
Als ik nu na al die jaren de foto nog eens grondig bekijk kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat,
afgaande op zijn martiale blik en strijdvaardige houding met bal onder de knie, onze kapitein Marc het
eerder opgelopen baltrauma na al die maanden nog altijd niet volledig had verwerkt.
Lucien Van den Berghe
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Balegem: Een bijdrage tot de geschiedenis
van het hof te Issegem in de 19e eeuw
Enkele teruggevonden documenten uit het voormalige notariaat van notaris Van Caneghem
uit Oosterzele brachten ons op het spoor van een tot nu toe onbekende 19e eeuwse
jeneverstokerij te Balegem. Het desbetreffende hof was tevens ook de woonplaats van twee
generaties burgemeesters uit de 19e eeuw.
De boerderij van het gesloten type die wij hier bespreken was een van de oude hofsteden
gelegen binnen de voormalige heerlijkheid Hissegem. Het hof lag langsheen de oude heirbaan
van Gent naar Geraardsbergen aan het knooppunt met de weg Balegem – Sint-LievensHoutem.
Het hoofdgebouw was een woonhuis met één verdieping. De toegang tot het hof was via de
schuur die rechts aan het hoofdgebouw was aangebouwd. Deze schuur had een ruime kelder
met tongewelf die ondersteund werd door een pijler in Balegemsesteen In de woonkamer
stond links de openhaard die was afgewerkt met steentjes in Delfts blauw. Rechts daarvan de
deur die toegang gaf naar de achter liggende kamer De wanden van de woonkamer waren
beschilderd met taferelen genomen uit de natuur.Voor de woning stond de nu nog bestaande
linde en de 17e eeuwse sokkel kapel Het hof werd in de 60e jaren afgebroken voor de bouw
van de huidige villa.
Kaart van graaf de Ferraris 1771-78

Balegem Issegem: Sectie A 106,107,108,109,110,111
opp. 1ha 56a 70ca
Art 402 Leander De Poorter
Art915 Benoit De Poorter
Art 1565 Alois Vander Spiegel

Plan Raepsaet 1904
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17e eeuwse woning

Het hof de grote molenste

De Bakker ( Stokerij Van Damme)

De kapel Issegem en Hof Leander De Poorter

De Familie
Leander De Poorter werd te Melle geboren op 09/11/17921. Hij huwde te Balegem op 30/4/1818 met
Marie Sophie Van Pevernoyge. Leander was van beroep landbouwer en brandewijnstoker.
Zijn ouders waren Petrus De Poorter en Angeline Van Doosselaere2. Petrus werd eveneens te Melle
geboren op 25/01/1741.Hij trouwde voor de 2de maal te Melle op 14/02/17793. Op15/05/1767 trad hij
voor de 1ste maal in het huwelijk te Melle met Anna Maria Buysens weduwe van Livinus De Wilde4.
Uit het






huwelijk van Leander en Marie Sophie kennen wij de kinderen:
Benoit De Poorter Landbouwer gehuwd met Marie Joanne De Witte
Charlotte De Poorter gehuwd met Ferdinande Van Hoy te Lokeren
Mathilde De Poorter gehuwd met Benoit Van Winkel zakenman te Lokeren
Agatha Joanna Caroline De Poorter Balegem 5/01/1821
Petrus 21/4/1825

Marie Sophie werd te Balegem geboren op 18/02/1790. Zij was de dochter van Franciscus Van
Pevernoyge en Marie Van Durme5. Marie Sophie overleed te Balegem op 3/4/1827.

1

Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle: Parochieregisters: Melle Dopen 1792.
Gemeentearchief Oosterzele: Registers van de Burgerlijke Stand: Huwelijken Balegem.
3
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle Parochieregisters: Melle Huwelijken 1779.
4
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle Parochieregisters: Melle Huwelijken 1767.
5
Gemeentearchief Oosterzele: Registers van de Burgerlijke Stand: Huwelijken Balegem
2
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Franciscus woonde met zijn gezin op het hof te Issegem. Hij was burgemeester te Balegem in 1801 en
18026. Hij overleed te Balegem op 9/3/1805.
Marie Sophie was een dochter uit een vermogende familie en erfde van haar ouders het ouderlijk hof
te Issegem.
Dat verklaart waarom na haar overlijden in 1827 haar kinderen het deel van de erfenis van hun
moeder opeisten. Leander werd gedwongen de goederen openbaar te verkopen.
De kinderen Agatha , Caroline en Mathildis verkochten op 18/07/1842 hun deel in de hofstede aan hun
broer Benoit. De verkoop werd gedaan voor de som van 11.660,66 BEF7.

In een brief van 25/04/1844 aan notaris Van Caneghem blijkt overduidelijk dat de relatie van
de kinderen jegens hun vader niet bijzonder goed was. Wij citeren “maer neen zij hebben
vader niet meer noodig nogtans aengezien er nog vaderlijk bloed in mijne aderen steekt…”8.
Petrus De Poorter X 1° Anna Maria Buysens
Petrus De Poorter X 2° Angeline Van Doorsselaer
X Melle 14/02/1779
° Melle 25/01/1741
+Melle 16/06/1811

Fransicus Van Pevernoyge X Marie Van Durme
X Balegem 2/02/1785
° Balegem 9/05/1747
° Balegem
+ Balegem 9/3/1805
+Balegem 18/05/1804

6

RAG nr. 63 Schelde-departement.
Notarieel Archief F. Verhoosele: “De goederen behoorden aen partyen onverdeelt uyt hoofde uit het
overlijden van hun moeder voor een derde deel”.
8
Notarieel Archief F. Verhoosele.
7
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Leander De Poorter X Marie Sophie Van Pevernoyge
X Balegem 30/4/1800
° Melle 09/11/1792
+ Balegem
Benoit De Poorter

° Balegem 18/02/1790
+ Balegem 3/04/1827
X Marie Jeanne De Witte
X Scheldewindeke 23/08/1843

° Balegem 15/04/1819
+ Balegem 9/01/1884

° Velzeke 16/05/1821
+ Balegem
1907 ?

Benoit De Poorter
Werd te Balegem geboren op 15/04/1819 en overleed er op
9/01/1884.
Hij was de zoon van Leander en Marie Sophie Van
Pevernoyge. Hij gehuwde te Scheldewindeke met Marie
Joanne De Witte.
Zij was de dochter van J.B. De Witte en Ludivica Flanno.
Haar ouders waren afkomstig uit Velzeke.
Benoit De Poorter was burgemeester en graanstoker te
Balegem van 1879 -1883.
Zijn politieke loopbaan begon in 1848.
Hij werd raadslid in opvolging van de overleden schepen C.
Verleysen († Balegem 16/05/1869).
Tijdens het burgermeesterschap van P.J Baele werd hij in
1872 als schepen aangesteld.
Van 1879 tot 1883 was hij burgemeester van Balegem.
Zijn zoon Pieter overleed op 19 jarige leeftijd op 15/3/1802.
Na het overlijden van zijn echtgenote in 1907 werd het hof
aan Alois Van der Spiegel uit Balegem verkocht.

De handtekeningen van Benoit en Leander

De activiteiten op de boerderij
De liquidatie van de goederen na het overlijden
van Marie Sophie geeft ons het volgende idee van
de grote en de activiteiten op deze boerderij:
De cultuurgronden:
 Zaailand
7 ha 10a 80 ca
 Landbouwgrond 8 ha 54a 90ca
 Bos
4 ha 10a 20ca
 waarvan 3ha 32a90ca gerooid werd
 Weide
92a 90ca
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De landbouwproducten:

 Graangewassen
Rogge tarwe,haver
 Nijverheidsgewassen Vlas, koolzaad, aardappelen
 Bemesting
Klaver
Loof en knolgewassen werden er niet gekweekt.
In de opgave van de goederen is nergens sprake van het aantal dieren. Wij vermoeden dat op het
ogenblik van de verdeling de dieren verkocht waren. Wetende dat op het hof gestookt werd, wagen wij
het er op, het aantal runderen te schatten die op het bedrijf vet gemest werden.
De gemiddelde productie van jenever op een Oost-Vlaamse stokerij begin 19de eeuw bedroeg 4 hl à 5
hl per jaar. Met de “spoeling”, een restant van het stookproces, werden ongeveer 22 runderen
vetgemest9. Indien de 3000l verkochte jenever waarvan in het document sprake is overeenstemt met de
totale voorraad, dan schatten wij de jaarproductie op 2000 l (⅓ werd gehouden om te mengen met het
nieuw distillaat). Het aantal runderen dat in verhouding werden gehouden schatten wij op 8 à 9 stuks.
In art 14 schrijft de notaris: de opbrengst van “gevet vee, de weerde van de schaepswolle, de verkochte
graenen en de opbrengst van de stokerij ter waarde van 20.000 fr”10.
Mogen wij hieruit concluderen dat naast runderen ook schapen werden gehouden, schapen die werden
gehouden op ontgonnen bospercelen?
De stokerij van Leander De Poorter
Toen ons land onder het Franse Bewind (1794-1815) kwam te staan werd er op 4/10/1796, wegens de
moeilijke graanbevoorrading, een algemeen stookverbod opgelegd.
Alle stookapparatuur werd geconfisqueerd. In 1802 en 1811 volgen nieuwe stookverboden. Hiertegen
kwam vooral van uit het Gentse hevig protest. Er werd verwezen naar het enorme belang van de
stokerijen voor de landbouw. Dat de schrale zandgronden door het mesten van het vee uit de stokerijen
vruchtbaar werden gemaakt Dat de kwaliteit van deze mest, die men nu moest missen onovertrefbaar
was11.
Enkele cijfers: een Oost-Vlaamse stokerij met een stookketel van 4hl à 5 hl had steeds 25 ossen op stal
staan. De mest van deze dieren volstond om 60ha landbouwgrond te voeden.
Voor het ontginnen van onvruchtbare gronden pootte men eerst een stokerij neer.
Het is pas na de Belgische Opstand in 1830 en het invoeren in 1833 van de oude accijnsstelsel dat de
Belgische jeneverproductie opnieuw op dreef kwam.
Rekeninghoudend met wat hier vooraf werd gezegd vermoeden wij dat de hierna besproken stokerij
pas na het huwelijk van de Leander en na het overlijden van de voormalige burgemeester opgestart
werd. Wij vonden geen aanwijzingen dat op het hof ten tijde van burgemeester Pevernoyge jenever
gestookt werd.
De info met betrekking tot de stokerij halen wij uit het plan van Liquidatie tussen de heer Leander De
Poorter en zijn kinderen.
Verkoop van 3000 liter jenever met de selfs vatten en stellingen geschat op 2000 fr
150 flessen en flacons wijn
225 fr
4 tonnen uitzet bier en twee stellingen
80 fr

9

Eric Van Schoonenberghe: Jenever in de lage landen.
Notarieel Archief F. Verhoosele.
11
Tentoonstelling 1981 te Gent: “In en om de alambiek”.
10
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Eenen volledigen stokershalm als: zes staenden, eene ketel, waterketel, helm, bovenkuyp, slang en slagkuyp, en
alle toebehoorten van den stokersstiele met de uytgeleverde vaten tesamen geprezen de som van 1400fr

Een 18e jeneverstokerij zoals wij ons die kunnen voorstellen op het hof van Leander De Poorter 12

Over de verkoop van jenever beschikken wij enkel over de hierna vermelde leveringen van jenever
aan Floribert De Schampheleire te Vurste en Odo Van Herzele uit Balegem in de periode 1838-1842
Te Vurste Floribert De Schampeleire:
1838

1839
1840
1841
1842

26/02
28/12
20/11
08/07
24/11
09/04
11/08

105 stoop jenever aan 17 st per
stoop
103 stoop aen 18st per stoop
102 stoop aen dito
98 stoop aen dito
105 stoop aen dito
75 stoop aen dito
93,5 stoop aen dito

89.5.00

78 stoop jenever aan 17,5 st. per
stoop

68.5.00

92.14.00
90.16.00
88.4. 00
94.10.00
67.10.00
84.3.00

1 Brusselse stoop = 2.6 l
Te Baeleghem aan Odo Van Herzeele
1842

12

24/02

Tentoonstelling 1981 te Gent: “In en om de alambiek”.
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1843

23/07
09/10
01/02

78 stoop aen dito
102 dito aan 18 st.
40 stoop aen dito

68.5.00
91.16.00
36.00.00

Besluit
Het hof van Leander De Poorter is best te vergelijken met een gemiddeld Oost-Vlaamse boerderij
begin de 19de eeuw. Er werden hoofdzakelijk graan- en nijverheidsgewassen geteeld. De inkomsten
kwamen uit de verkoop van de nijverheidsgewassen, jenever en de vetgemeste runderen. Rogge werd
gekweekt voor de productie van de jenever
Het stoken, dat in hoofdzaak een winteractiviteit was, was het middel bij uitstek, om over
hoogwaardige meststoffen te beschikken om de eigen landbouwgrond vruchtbaar te maken.
Het houden van dieren voor de productie van melk was niet aan de orde.
Dank zij de hoogwaardige meststoffen waarover het bedrijf kon beschikken was het mogelijk om op
relatief korte tijd, bossen voor landbouwgrond in te ruilen.

Bijlage 2
Op een ander document uit het archief vinden wij de lijst van de herbergen in de streek waar de
openbare verkoping van de meubelen en beesten werd uitgehangen13.
Ledeberg

Bottelaere

Bayghem

Baeveghem

Dikkelvenne

Munte
Windeke
13

In de Rooden leeuw
In de haeze
In de halve maen
Meirelbeke
In het Lammeken
In den lendenboom (lindeboom)
In de hert
In de Zwaene
In de haeze
In de Barreire
In het Meuleken
Bij C. Van Boxkstaele
In het meuleken
Bij F Kielemoes
Bij wed Fonqounier
In den Berdelen Jan
In de oude Barreere
Bij D. Schokkaert
In den hert
In het meuleken
In de lindenboom
Bij Engelbert kus
Gaver
In de Barreere
In het tribunal
Iin de hert
In het sterreken
In st pieter aen de kerke
Bij tuk
In de klokke Beerlegem
In de zwaene
In St Apolonia
In de 2 keerkens

Notarieel Archief F. Verhoosele
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Hundelgem
Velzeke

Oosterzele
Moortsele

Lemberge
Gijzenzele
De gemeente Ro

Melle Quadrecht

Wetteren
Massemen

Oordegem

Vurste

In de Barreire
In het lammeken
In de koornbloem
In de ploeg
In de zwaene
In de sterre
Elene
In de bruyloft
In de barreere
Bij J Lanoy
In het smesken
Bij Karel Leeman
In de hert
In het kleyn sottegem
In den haene
In het scheirs
Inde kray
In de Rooze
In de pantijn
In den hert
In het meuleken
In de smisse
In de 4 winden
In den rooden haene
In het Bougoens kruys
In het strop
In den swingelaer
In het merrelgaeren
In het nieuw strop
In de oude Barreire
Bij vander stuyft
In de 3 koningen
In st Martin
In de zwaene
In het keyzers hof
In het zwaentjen
Melsen
In de maegeren hondt
Bij J.Volkaert in het roodbeeld

Met dank aan F. Verhoosele om de toelating de documenten te mogen inkijken met betrekking tot het
nalatenschap van Sophie Marie Van Pevernoyge.

Lucien De Smet
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VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE
GENT
KLIM IN JE STAMBOOM
Cursus familiekunde 2005
In samenwerking met het Heemkundig Genootschap Land van Rode en de Cultuurraad van
Oosterzele.

Iedere donderdag van maart, telkens van 20 tot 22 uur
Programma (4 lessen):
3 maart: “Verzamelen gegevens, opmaken stamboom,
naamsverklaring, familiewapens, enz.” door Felix Waldack
10 maart: “Bronnen van 1796 tot heden” door Jan Olsen
17 maart: “Bronnen vóór 1796” door Jan Olsen
24 maart: geleid bezoek aan het VVF-Centrum voor
Familiekunde, Brusselsesteenweg 393 te Melle
De eerste drie lessen gaan door in de Gemeentelijke
Bibliotheek, Stationstraat, te 9860 Scheldewindeke
Prijs: € 30 (lessen, geleid bezoek, handboek en
1 jaar abonnement op het
tijdschrift van VVF Gent “Gentse Cadenas”)
Inschrijvingen
Claire Schalck, tel. en fax 09.2512283
Hollenaarstraat 26 te 9041 Gent-Oostakker
Overschrijving op rekening 001-1383983-63
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Arm Vlaanderen! De crisis van 1830 – 1860:
Scheldewindeke (Einde)
b) Sociale gevolgen
De topografische situatie van Scheldewindeke in de nabijheid van Balegem, Velzeke en Dikkelvenne
zorgt er voor dat de beteugeling van de bedelarij in Scheldewindeke bijna onmogelijk is. Vooral dan in
de grensstreek met Balegem van waaruit veel armen tot in Scheldewindeke afzakken om te bedelen.
Gezien veel aalmoezen naar de voornoemde Balegemse bedelaars gaan, is de druk op de gegoede
klasse dermate dat de eigen noodlijdende Windekenaars (letterlijk) in de kou blijven staan. Indien van
overheidswege de gemeenten in staat zouden worden gesteld om in het onderhoud van hun armen te
voorzien, zou Scheldewindeke wel in staat zijn zijn armen te steunen. Het Bureel van weldadigheid
heeft de belangrijke taak te voorzien in de behoeften van de armen. Ze worden bedeeld met soep,
kledij, brandstoffen, brood enz. Diefstallen van eetwaren komen zelfs dan regelmatig voor. Men gaat
over tot het instellen van een nachtwacht volgens een plaatselijk reglement.
In Scheldewindeke en naburige dorpen is sprake van bendevorming. Subsidies worden aangevraagd
om de noodzakelijke bedelingen te kunnen verder zetten. De gemeente gaat regelmatig over tot het
verkopen van gemeentegoederen om de schulden van het Bureel van weldadigheid in te lossen. Het
stelen van geiten, varkens, aardappelen en hout komt regelmatig voor.
Veel aandacht gaat naar de bestrijding van dysenterie die heerst in de gemeente. Ook tyfus wordt
afgekondigd, hoewel het moeilijk is de impact van de ziekte na te gaan aan de hand van de aanwezige
bronnen.
12/08/1838: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
Het streng winterseizoen heeft zich voornamelijk bij de lage klasse doen voelen. De
bedelingen tijdens de maanden januari, februari en maart in geld, brood, andere
levensmiddelen, brandstoffen, kledingsstukken hebben grote sommen vereist. Nochtans zijn er
geen kredieten gevraagd en indien de middelen die in de begrotingsstaat zijn voorzien niet
toereikend waren, hebben buitengewone collecten daarin voorzien. Op dit moment zijn er
maar weinig personen die door het Bureel van weldadigheid moeten onderhouden worden.
25/08/1839: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
De behoeftige klasse wordt bedeeld in brood, levensmiddelen, kledij en slapingen. Hun getal
is steeds omtrent hetzelfde, wat blijkt uit de begrotingsstaat van het Bureel van weldadigheid.
Voor het toekomende jaar zal de vergoeding van 4000 fr. volstaan.
10/08/1840: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
De bedelarij stijgt in grote mate. Oorzaken zijn de slechte toestand van de vlasnijverheid, de
levensmiddelen die duur zijn en andere toevalligheden. Het aantal behoeftigen groeit dagelijks
aan, hun aantal mag geschat worden op 500. Ook de geldmiddelen die ter beschikking van het
Bureel van weldadigheid gesteld worden zijn bijna niet meer toereikend.
25/08/1841: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
Het aantal armen en de bedelarij stijgt. Men kan niet bepalen hoeveel personen rondzwerven.
De vlasnijverheid, de enige bron voor de noodlijdende klasse, brengt hen bijna niets op. Er is
gebrek aan werk en de eetwaren zijn duur. De gewone subsidie aan het Armbestuur is niet
voldoende. Het is nodig supplementair krediet te vragen. Oorzaken zijn ziekten en aangroeiing
van het aantal armen.
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01/09/1842: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Armen:
Hun aantal stijgt, de bedelarij is groot, levensmiddelen zijn duur en zeldzaam, werk ontbreekt.
Er is niets anders dan bedelingen en aalmoezen om te overleven, die ontoereikend zijn
aangezien hun groot aantal.
Het Armbestuur heeft een buitengewone bijlage van 300 frank gekregen, niettegenstaande zijn
ze niet toegekomen. Ze zullen voor het lopende jaar en het volgende vermeerderd moeten
worden.
15/12/1842: U.B. 1837-1862
Samenroepen van de gemeenteraad en de notabelen om middelen te beramen ten einde de
bedelarij te beteugelen. De inkomsten van het Bureel van weldadigheid zijn niet voldoende
om de zieken te onderhouden en te voorzien in een onderkomen voor de armen. De bijdrage
van de gegoede inwoners kan niet op regelmatige basis georganiseerd worden, aangezien ze
verzekeren dat ze aalmoezen aan de deur geven zonder ophouden. De aalmoezen worden
gegeven aan bedelaars van de naburige gemeenten. Vooral van de gemeente Balegem waar de
armoede zo groot is dat er geen enkele efficiënte maatregel kan genomen worden. Deze
gemeente grenst aan de gemeente Scheldewindeke over een lengte van meer dan een mijl. Het
is hoofdzakelijk aan deze grens dat een groot aantal van hun armen wonen. Ze krijgen
aalmoezen opdat ze niet zouden sterven voor de deur van onze notabelen en om grote
ongelukken te vermijden.
De topografische situatie van Scheldewindeke in de nabijheid van Balegem, Velzeke en
Dikkelvenne zorgt er bijgevolg voor dat de beteugeling van de bedelarij in Scheldewindeke
bijna onmogelijk is. Indien de gemeenten in staat zouden worden gesteld om in het onderhoud
van hun armen te kunnen voorzien, zou Scheldewindeke hiertoe ook zelf in staat zijn.
24/08/1843: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
Hun aantal stijgt sterk, het is onmogelijk te voorzien wat de gevolgen zullen zijn, de volledige
ondergang van de vlasnijverheid draagt veel bij tot de aangroei van nood en het aantal
bedelaars. De behoeftige is niet in staat in zijn onderhoud te voorzien. Gebrek aan werk is hier
de grote oorzaak van. De gemeentesubsidie zal verhoogd moeten worden indien de gemeente
in staat wil zijn om in hun noodzakelijke behoeften te voorzien en te voorkomen dat zij van
gebrek sterven.
Onheilen en misdaden:
Kleine diefstallen van eetwaren en onbeduidende voorwerpen.
22/11/1843: B.B. 1837-1847
Reglement op de nachtwacht wordt opgesteld bij het naderen van het winterseizoen. De
nachtwacht wordt belast met de taak van het bewaken van eigendommen omdat men vreest
dat de misdaden zullen aangroeien door de steeds aangroeiende armoede. Door gebrek aan een
voldoende organisatie van de burgerwacht en middelen van beteugeling is het niet mogelijk
een nachtwacht op te richten in overeenstemming met art. 38 van het decreet van 1830.
Daarom wordt een plaatselijk reglement opgesteld.
?/11/1843: U. B. 1837-1862
Politiereglement op de nachtwacht
30/08/1844: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
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Behoeftigen:
Hun toestand is erg ongelukkig, ze ontbenen van alles en er zijn bijna geen middelen om dit te
verzachten. Het Armbestuur kan enkel met haar inkomsten in de dringendste
noodzakelijkheden voorzien.
30/08/1846: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
Hun aantal neemt toe, 98 arme huisgezinnen (498 personen). Vorig jaar is er in hun onderhoud
gedeeltelijk voorzien door middel van spaarsoepen. Dit heeft hun dood voorkomen.
02/01/1847: B.B. 1837-18-37
De gemeente heeft van de Provinciegouverneur een voorlopige onderstand van duizend frank
ontvangen ten einde in de dringende noden van de gebreklijdende klasse te voorzien. Eén
derde van deze som zal gebruikt worden voor het maken van spaarsoepen, één derde voor
werken aan de buurtwegen (door de noodlijdende werklieden te verrichten) en één derde ter
beschikking aan het Bureel van weldadigheid (om te hulp te komen aan de zieke behoeftigen,
ouderlingen en wezen.)
01/02/1847: B.B. 1837-1847
Toegestaan aan de gemeente door de Provinciegouverneur: een ordonnantie van betaling voor
de som van achthonderd frank ten voordele van de noodlijdende klasse. Deze wordt gebruikt
voor de uitdeling van soepen (500fr.), het uitdelen van kolen en brandhout (100fr.), het
uitdelen van kledingstukken en het ter beschikking stellen van bedden (200fr.).
09/04/1847: U.B. 1837-1862
Brief aan de commissaris over de verdeling van de subsidies en beschrijving van de toestand:
“Monsieur le Commissaire, le premier subside de 1000 francs que nous avons obtenir à la fin
de 1846 a été employé: un tiers pour procurer du travail aux indigents valides en les occupant
à l’amélioration du chemins vicinaux. Un tiers pour l’achat de literie, objets d’habillements,
charbons et autres dépenses extraordinaires. Et un tiers pour distributions de soupes
économiques. Le second subside de 800 francs, obtenues le 27 janvier 1847, a été employé
comme suit: 500 francs pour distributions de soupes et 300 francs combustibles, objets de
couchage et d’habillements, dont 200 francs pour les derniers objets. Au moyen de ces deux
subsides et des sacrifices que se sont imposés les habitants nous sommes parvenus à entretenir
environ 600 pauvres, qui .sont dépourvus de tout.”
Het Bureel van weldadigheid beschikt over geen enkel middel meer terwijl de buitengewone
kosten voor het onderhoud van bejaarden en wezen, huur van huizen en kosten van zieken
oplopen tot 2046,88 frank per jaar. De gemeente moet jaarlijks een bedrag van 2300 frank
opofferen om het Bureel van Weldadigheid te redden. Zonder hulp van de regering beschikken
we over geen enkel middel om hen te redden.
De burgerlijke staat van het lopende jaar constateert 20 doden en 7 geboortes. De meerderheid
van de overledenen behoorde tot de noodlijdende klasse. Het aantal overlijden kent een sterke
stijging en de geboorten een sterke daling in het eerste trimester van 1847.
05/05/1847: U.B.1837-1862
Er worden bendes gevormd in de gemeenten Scheldewindeke, Balegem en Oosterzele. Het is
aan te raden dat de gendarmerie zich deze maand naar deze gemeenten begeeft.
21/07/1847: U.B. 1837-1862
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Brief aan de procureur des konings te Gent over twee processen verbaal die zijn opgemaakt:
“Monsieur le procureur du Roi à Gand, deux Procès Verbaux à charge de différentes
personnes de cette commune prévenus de vol et de destruction de récoltes. Ce délit devient
tellement fréquent qu'il serait à désirer que les auteurs fussent promptement et
exemplairement punis en leur appliquant toute le rigueur de la loi. Les personnes nommées
dans ces deux procès verbaux sont notoirement connues pour délivrer continuellement des
actes blâmables, d’autant plus blâmables qu’ils leurs procurent peu de moyens de subsistance
et qu’ils détruisent l’espoir de 1’honnête cultivateur qui bien souvent est indigent lui-même.”
17/11/1847: B.B. 1847-1872
Verkoop van gemeentegoederen omdat de gemeente nood heeft aan geld om het deficit aan te
vullen van het Bureel van weldadigheid:
1) voltrekken van de onderwijzerswoning
2) schulden aan hospitalen en andere gestichten van liefdadigheid, hospitalen voor
krankzinnigen en
3) aan andere gemeenten wegens onderhoud van behoeftigen die hier hun
onderstanddomicilie hebben.
21/01/1848: U.B. 1837-1862
De ellende die heerst in de gemeente, verhoogd door de strenge winter, die verhindert een
aantal arbeiders te werken en de tyfus die verder blijft heersen, plaatst ons in een
betreurenswaardige positie. De gemeente en het Bureel van weldadigheid bevinden zich
zonder reserves, de liefdadigheid zwakt af. Nooit waren de tegenslagen zo extreem: geen
voedsel, geen kledij, als bed een weinig stro op een kleine oppervlakte in een woning die
slecht beschermt tegen de slechte weersomstandigheden en zonder deken, zonder hout, zonder
steenkool om zich te verwarmen. De gemeente vraagt een subsidie van 1500 frank.
16/03/1848: B.B. 1847-1872
Verkoop van de gemeentegoederen om de schulden van de gemeente te kwijten aan
verscheidene hospitalen en gestichten van weldadigheid, tot het aanvullen van het tekort van
het Bureel van weldadigheid, veroorzaakt door ongelukkige omstandigheden die de
noodlijdende klasse heeft doorstaan.
28/04/1848: U.B. 1837-1862
Politierapport van Louis Vermassen: diefstal van hout en voedingsmiddelen.
12/06/1849: U.B. 1837-1862
We hebben de behoeftigen aangeraden hun woningen in hygiënische staat te houden en de
mest en het vuilnis weg te nemen die zich gewoonlijk aan hun deur bevinden, zij passen zich
aan aan dit voorschrift.
Over cholera zegt men: “Jusqu’à ce jour le cholera n’est pas déclaré dans cette commune.”
06/12/1849: U.B. 1837-1862
Diefstal van een varken. Het is opmerkelijk dat diefstallen van geiten en varkens steeds meer
voorkomen in onze omgeving en alle inlichtingen waarover we beschikken wijzen erop dat de
gestolen producten worden getransporteerd naar de buitenwijken van de stad Gent.
11/02/1851: U.B. 1837-1862
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Diefstal van aardappelen met inbraak is gepleegd in de gemeente Munte door inwoners van
Scheldewindeke en Velzeke.
18/09/1857: U.B. 1837-1862
Sinds enkele dagen heerst er dysenterie in de gemeente.
24/09/1857: B.B. 1847-1872
Dysenterie verschijnt onder de behoeftigen
26/09/1857: U.B. 1837-1862
Het is nodig buitengewone maatregelen te nemen tegen de dysenterie. Beddegoed en rijst
zullen worden uitgedeeld aan de behoeftigen, evenals onbedorven voedsel. De
ziekenbewaarders eisen een hoger loon. Indien ze dit niet krijgen willen ze niet meer in de
buurt komen van de zieken, noch hun spullen opruimen. De woningen van de zieken moeten
vanbinnen gereinigd worden. De dokter, belast met de armenzorg eist een toelage. Dit alles
veroorzaakt belangrijke uitgaven aan het Bureel van Weldadigheid dat geen middel heeft om
de kosten te dekken. Het vraagt toelating om een stuk grond te mogen verkopen voor de prijs
van 900 frank. Deze som volstaat echter niet. De gemeente van haar kant stelt niets ter
beschikking. Daarom vragen we een subsidie die volstaat om de nodige maatregelen te treffen.
11/10/1857: B.B. 1847-1872
Voorzorgen besmettelijke ziekten:
1) Dat er op de lijken van overleden zieken op het ogenblik van de begraving ongebluste
kalk zal gegoten worden.
2) Dat de lijken tijdens de begrafenis in de kerk niet meer gedragen zullen worden.
11/09/1859: U.B. 1837-1862
Sinds kort is de tyfus afgekondigd in deze gemeente. De ziekte wordt te ernstig om nog langer
te negeren. Op 15 gevallen zijn er reeds 5 doden en volgens de dokter zal de ziekte zich nog
verder uitbreiden.
c) Gemeentepolitiek
Om de bedelarij te bestrijden en tegemoet te komen aan de behoeften van de werkloze arbeiders
worden door Scheldewindeke heel wat initiatieven genomen. Vooreerst worden subsidies aangevraagd
zodat het Bureel van Weldadigheid kan instaan voor bedelingen en in de noodzakelijke behoeften kan
voorzien. Subsidies worden eveneens gevraagd om buurtwegen aan te leggen en zo werk te
verschaffen aan de behoeftige arbeiders.
Er wordt een Nijverheidscomité opgericht dat, net als de wegenwerken, de bedoeling heeft werk te
verschaffen. Voor het aanleggen van een steenweg wordt een lening aangegaan.
Regelmatig moet de gemeente overgaan tot verkoop van gemeentegoederen om de schulden van het
Bureel van weldadigheid te vereffenen. Het heeft veel uitstaande schulden bij diverse
liefdadigheidsinstellingen en hospitalen.
Men gaat ook over tot het stemmen van buitengewone centiemen die men zal heffen op de
grondbelasting, personele belasting en het patentrecht.
In 1855 gaat men over tot het oprichten van een gemeenschappelijk fonds om behoeftige
krankzinnigen te onderhouden.
06/05/1839: B.B. 1837-1847

Land van Rode – jaargang 32 nummer 128

21

december 2004

Hoofdelijke omslag vermindert met 200 fr.
01/05/1841: B.B. 1837-1847
Hoofdelijke omslag vermindert met 200 frank en dit mede omdat deze belasting bij
aanhouding te drukkend wordt op de bevolking en dat deze niets liever wenst dan deze
belasting te zien verminderen.
03/07/1841: B.B. 1837-1847
Buurt- en gemeentewegen: kosten voor het onderhoud komen geheel ten laste van de
gemeente.
24/10/1841: U.B. 1837-1862
De gemeenteraad kent een buitengewone subsidie toe aan het Bureel van Weldadigheid van
300 fr. voor het dienstjaar 1841.
26/02/1842: B.B.1837-1847
Buurt- en gemeentewegen: commissarissen tot bewaking aanstellen.
05/05/1842: B.B.1837-1847
Supplementaire subsidie aan het Armbestuur omdat de inkomsten onvoldoende zijn om de
uitgaven te dekken en omdat het aantal behoeftigen door gebrek aan werk en door het feit dat
de levensmiddelen (aardappelen) buitengewoon duur zijn, blijven stijgen.
15/07/1842: B.B. 1837-1847
Subsidie van 500 frank aan het Armbestuur
01/09/1842: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Het Armbestuur heeft een buitengewone bijlage van 300 frank gekregen, niettegenstaande zijn
ze niet toegekomen. Ze zullen voor het lopende jaar en het volgende vermeerderd moeten
worden.
15/09/1842: B.B. 1837-1847
Vraag van een buitengewone subsidie van 500fr. door het Armbestuur. Deze zal geheven
worden op het vrije fonds.
23/09/1842: U.B. 1837-1862
Buitengewone subsidie van 500 fr. wordt door de gemeenteraad toegekend aan het bureau van
weldadigheid.
24/08/1843: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Behoeftigen:
Hun aantal stijgt sterk, het is onmogelijk te voorzien wat de gevolgen zullen zijn, de volledige
ondergang van de vlasnijverheid draagt veel bij tot het aangroeien van nood en het aantal
bedelaars. De behoeftige is niet in staat in zijn onderhoud te voorzien. Gebrek aan werk is hier
de grote oorzaak van. De gemeentesubsidie zal verhoogd moeten worden indien de gemeente
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in staat wil zijn om in hun noodzakelijke behoeften te voorzien en te voorkomen dat zij van
gebrek sterven.
Onderwijs:
De wet van 21 september 1842 regelt het lager onderwijs met verplichtingen voor de
gemeenten om er de kosten van te dragen. De gemeente zal hiervoor geld vrijmaken, maar
omdat de gemeente hier meer geld voor nodig heeft dan de 2 lopende centiemen die geheven
worden op de directe belastingen, hoopt de gemeente een toelage van de provincie en de staat
te bekomen.
08/10/1843: U.B. 1837-1862
Straatwerken: 450 fr. toegekend bovenop het provinciaal budget.
12/10/1843: B.B. 1837-1847
Vraag autorisatie om aan het Bureel van weldadigheid een buitengewone subsidie te mogen
verlenen van 200 fr. voor het dienstjaar van 1843.
16/10/1843: U.B.1837-1862
Buitengewone subsidie toegekend aan het Bureel van weldadigheid voor het dienstjaar 1843.
18/12/1844: B.B. 1837-1847
Vraag van het Armbestuur naar een buitengewone subsidie van 300 fr. voor het dienstjaar van
1844. Reden is de vermeerdering van de uitgaven door het streng seizoen dat geheerst heeft.
19/12/1844: U.B. 1837-1862
Buitengewone subsidie van 300 fr. aan het Armbestuur
10/01/1845: U.B. 1837-1862
Ontvangst van een toewijzing van 240 fr. ten voordele van de C.C. om de kosten te dekken
van de lagere school tijdens het jaar 1844.
24/07/1845: B.B. 1837-1847
200 frank supplementaire subsidie aan het Armbestuur om de uitgaven te kunnen dekken.
08/11/1845: B.B. 1837-1847
Oprichting Nijverheidscomité om de „werkende klas‟ inkomen te verstrekken tijdens het
winterseizoen en om in hun noodwendigheden te voorzien. Het kan het enige middel zijn om
subsidies te krijgen van de staat en de provincie, bekomen uit de fondsen bestemd tot
verbetering van de toestand van de behoeftige werklieden.
21/11/1845: U.B. 1837-1862
Weg van Oosterzele naar Dikkelvenne: het is nodig werk te verschaffen aan behoeftige
arbeiders die door het slechte seizoen zonder werk zitten.
29/11/1845: B.B. 1837-1847
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Middelen beramen ten einde te voorzien in de behoeften van de werkende klasse. Voorstel van
de burgemeester is dat het gouvernement aan de gemeente een lening van 5000 frank zou
willen verlenen zonder intrest. Deze zal gebruikt worden om het Nijverheidscomité dat is
opgericht in Scheldewindeke in gang te zetten. Het Nijverheidscomité heeft tot doel te hulp te
komen aan de oude vlasnijverheid en daarnaast kantwerken en andere industrie invoeren. De
werklieden die in de spinnerij of weverij niet ervaren zijn, werk te verschaffen door middel
van wegenwerken. Ten laatste zal deze som gebruikt worden om het Bureel van weldadigheid
te hulp te komen zodat het in staat is om de bedelingen te vermeerderen en om achterstallige
schulden te betalen.
Er wordt melding, gemaakt van de ondergang van de linnenweverij. Deze wordt voorgesteld
als de enige industrie van de gemeente, waardoor het overgrote deel van de bevolking zonder
werk komt te zitten tijdens de wintermaanden.
Eveneens vermeldt men de ramp van de aardappelmisoogst en dat er 80 huisgezinnen van de
300 zijn die van alle bestaansmiddelen zijn beroofd en uitsluitend van de bedelarij leven
16/12/1845: U.B.1837-1862
Vraag voor de toelating om een lening aan te gaan van 1600 fr. voor de weg van Oosterzele
naar Dikkelvenne.
12/01/1846: U.B. 1837-1862
Ontvangst van de subsidie voor de weg van Oosterzele naar Dikkelvenne.
31/01/1846: U.B. 1837-1862
Vraag om hulp aan de minister van justitie: de gemeente en het Bureel van Weldadigheid
beschikken over geen enkel middel meer om de talrijke behoeftigen te onderhouden die onder
hun toezicht staan en zonder hulp van de regering aan grote ongelukken zullen worden
blootgesteld. De gemeente telt 355 gezinnen bestaande uit 2050 inwoners, hiervan zijn 96
gezinnen, dit komt overeen met 422 personen, ontdaan van alle bestaansmiddelen en weet niet
hoe in hun primaire behoeften te voorzien. Het Bureel van weldadigheid beschikt over een
jaarlijks inkomen van 415 fr. en ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie van 1600
frank boven op de bedragen die ze moet betalen aan de diverse hospitalen voor het onderhoud
van de zieken en de krankzinnigen die hier hun onderstand hebben. Het Bureel van
weldadigheid beschikt dus over 2015 frank om te voorzien in alle behoeften van 422 personen
die leven in de grootste armoede en zonder werk. Deze som wordt vooral gebruikt om de
ouderlingen en de wezen te onderhouden, hun woonplaats te betalen en de betaling van de
kosten van de zieken. Dit heeft geleid tot een oplopende kost van 2046.88 frank
“Il ne nous reste donc, Monsieur le Ministre que devons supplées de vouloir nous accorde sur
la fonds d'état, dont vous disposez, un subside de 5000 francs afin que nous soyons à même de
pouvoir apporter quelques ...”
09/02/1846: U.B. 1837-1862
Ontvangst van een mandaat van 5000 fr. ten voordele van de gemeente.
03/03/1846: U.B.1837-1862
Ontvangst van een ordonnantie van betaling van 10 000 fr. ten voordele van de gemeente.
19/03/1846: U.B. 1837-1862
Bekendmaking van de verdeling tussen het Bureel van Weldadigheid en het Industrieel comité
van de som van 3200 frank. 1800 fr. gaat naar de verhoging van de subsidie van het
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Industrieel comité. De som die overblijft wordt gebruikt voor de verbetering van de wegen
(om aan de behoeftigen werk te verschaffen), voor de aankoop van aardappelen bedoeld om te
planten en als hulp voor het Bureel van Weldadigheid.
12/08/1846: U.B. 1837-1862
Ontvangst van een ordonnantie van betaling van 250 fr. ten voordele van de gemeente voor de
aankoop van aardappelzaad.
20/08/1846: B.B. 1837-1847
Lening negotiëren voor de aanleg van een steenweg: 16000 frank, intrest 4,5
30/08/1846: B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Buurtwegen:
“Som van 3200 franc voor buytengewone werken aen de straeten hebben toegelaeten in het
winterseisoen een groot getal arme werklieden te gebruyken om de straeten in voldoenden
staet te herstellen, wel is waer dat men de werkzaemheden met meerdere spaerzaemheyd had
kunnen verrigten maer dan hadden wy de arme werklieden gansch en zonder werk hadden
onderhouden, ‘t welk evenveel zou gekost hebben en hun daerenboven aen de werkloosheyd
gebonden.”
Behoeftige:
Hun aantal neemt toe, 98 arme huisgezinnen (498 personen), vorig jaar is er in hun onderhoud
gedeeltelijk voorzien door middel van spaarsoepen. Dit heeft hun dood voorkomen.
02/01/1847: B.B. 1837-1847
Begrotingsstaat van 1847: er wordt gehoopt op een buitengewone subsidie van de staat van
5000 fr. om het aantal armen, gebrek aan werk en verlies van rogge en aardappelen te kunnen
dekken. (Deze som is nog niet opgenomen in de begroting.)
02/01/1847: B.B. 1837-1847
De gemeente heeft van de Provinciegouverneur een voorlopige onderstand van duizend frank
ontvangen ten einde in de dringende noden van de gebreklijdende klasse te voorzien. Eén
derde van deze som zal gebruikt worden voor het maken van spaarsoepen, één derde voor
werken aan de buurtwegen (door de noodlijdende werklieden te verrichten) en één derde ter
beschikking aan het Bureel van weldadigheid (om te hulp te komen aan de zieke behoeftige,
ouderlingen en wezen.)
26/01/1847: U.B. 1837-1862
Tweede verzoek om een subsidie van 5000 frank te bekomen:
“Le 31 decembre 1846, le conseil communal et le bureau de bienfaisance vous ont adressé une
requêste tendant à obtenir un subside de 5000 francs pour secourir les nésessitaux et procurer
du travail aux indigents valables. Nous sommes forcées de vous recommander cette demande;
car le secours provisoire de 1000 francs que nous allons obtenir à la fin de l’année de 1816
est sur le point d’être épuisée et si nous avons le malheur de devoir interrompre la
distribution des soupes et autres secours de première nécessité, il est certain qu’un grand
nombre de nos pauvres malheureux mourront de faim, nous reculerions, M. le Ministre, à
vous faire connaître les effets désastreux de la misère, mais nos devoirs exigent de vous
informer que devant le cours de 1846, le décès de 36 personnes sur 73 doit être attribué au
dénuement de toutes choses! Il importe aussi de vous faire remarquer de rechef que le nombre
des décès excède de 29 celui des naissances, pendant la même année.”
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26/01/1847: U.B. 1837-1862
Brief aan Mijnheer de Commissaris betreffende de werken aan de weg van Oosterzele naar
Dikkelvenne. Nog slechts 1800 m dient geplaveid te worden. Wij zouden betalingen moeten
doen die niet uitgesteld kunnen worden, indien wij zouden beschikken over de subsidies
zouden wij de werken kunnen hernemen en werk verschaffen aan een zeker aantal arbeiders.
26/02/1847: U.B. 1837-1862
Tweede vraag aan de Provinciegouverneur en aan de Minister van Openbare Werken ten einde
subsidies te verkrijgen voor de werken aan de weg van Oosterzele naar Dikkelvenne. Deze
zijn nodig om aan de behoeftige arbeiders werk te verschaffen.
20/03/1847: U.B. 1837-1862
Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken: de gemeenteraad en het Bureel van
Weldadigheid hebben dringend hulp nodig om te beschikken over een subsidie. bovenop het
fonds van de staat dat dient om de noodlijdende klasse te redden. Er is sprake van 600 armen
die zij ten laste hebben. De middelen om ze te onderhouden zijn uitgeput, er is soep uitgedeeld
die verhinderd heeft dat ze van honger omkwamen, maar indien deze bedeling wordt stopgezet
zullen er binnenkort veel mensen zijn die, ontdaan van alle voedsel, zonder kleren en zonder
werk ronddwalen en sterven op straat.
Met een som van 3000 frank zouden we in staat zijn hen te onderhouden tot aan de volgende
oogst en het ongeluk afwenden dat hen bedreigt.
28/04/1847: U.B. 1837-1862
Herroepen van de vraag om hulp van 20 maart 1847 om een subsidie te verkrijgen van 3000
frank om de armen te redden. Alle middelen zijn uitgeput, het enige voedsel dat ze hebben
bestaat uit de bedeling van soepen. Deze wordt uitgedeeld door het Bureel van weldadigheid,
maar ook bij hen ontbreken de middelen om deze bedelingen langer verder te zetten. Het
aantal overlijdens is momenteel al meer dan het dubbel van de geboorten 14. Er rest ons niets
anders dan de aankoop van aardappelzaden voor de beplanting waarvoor het moment nu
aangebroken is. Het is dit feit dat ons ertoe dwingt u dringend te verzoeken aan de gevraagde
hulp tegemoet te komen.
12/05/1847: U.B. 1837-1862
Vraag naar een subsidie om plantaardappelen aan te kopen. De beschikbare middelen volstaan
zelfs niet om de soepbedeling verder te zetten. Deze bedeling is onmisbaar om te verhinderen
dat de armen sterven van honger.
17/09/1847: U.B. 1837-1862
Verzoek op vraag van het gemeentebestuur van Scheldewindeke en Balegem om van de staat
een som te bekomen van 9686,24 frank voor het bestraten van de weg:
“Route de Balegem à Scheldewindeke: une requête que nous avons adressé collectivement
avec le conseil communal de Balegem au Gouvernement, tendant à obtenir de 1’état une
somme de 9686,24ƒr pour le pavement et l’impierrement du Chemin conduisant du village de
Balegem à celui de Scheldewindeke ainsi que la copie du devis estimatif des dépenses de cet
ouvrage. Nous vous prions de vouloir intervenir auprès de Monsieur le Gouverneur pour qu’il
veuille bien ordonner de faire immédiatement l’instruction préalable, car nous comptons
pouvoir employer les nombreux ouvriers indigent qui vont se trouve inoccupé cet hiver.”
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17/11/1847: B.B. 1847-1872
Verkoop van gemeentegoederen omdat de gemeente geld nodig heeft om het deficit aan te
vullen van het Bureel van Weldadigheid:
1) voltrekken van de onderwijzerswoning
2) schulden aan hospitalen en andere gestichten van liefdadigheid, hospitalen voor
krankzinnigen
3) en aan andere gemeenten wegens onderhoud van behoeftigen die hier hun
onderstanddomicilie hebben.
14/12/1847: U.B. 1837-1862
Onderhoud van de wegen: was voorzien door middel van subsidies die wij verkregen hebben
om werk te verschaffen aan de behoeftigen.
14/12/1847: U.B. 1837-1862
Verkoop van gemeentegoederen: de opbrengst van de verkoop zal dienen voor de constructie
van de weg van Oosterzele naar Dikkelvenne, om het tekort aan te vullen van het Bureel van
Weldadigheid en het betalen van de schulden aan diverse liefdadigheidsinstellingen.
21/01/1848: U.B. 1837-1862
De ellende die heerst in deze gemeente, verhoogd door de strenge winter die verhindert een
aantal arbeiders te werken en de tyfus die hier verder blijft heersen, plaatst ons in een
betreurenswaardige positie. De gemeente en het Bureel van Weldadigheid bevinden zich
zonder reserves, de liefdadigheid zwakt af. Nooit waren de tegenslagen zo extreem: geen
voedsel, geen kledij, als bed een weinig stro op een kleine oppervlakte in een woning die
slecht beschermt tegen de slechte weersomstandigheden en zonder deken, zonder hout, zonder
steenkool om zich te verwarmen. De gemeente vraagt een subsidie van 1500 frank.
09/03/1848: U.B. 1837-1862
De gemeente vraagt een subsidie van 1000 frank om het aantal leerlingen in de werkschool te
verhogen van 20 naar 100. Deze verhoging brengt een aankoop met zich mee van
gespecialiseerde objecten. Het brengt ook een nieuwe bron van werk die een honderdtal jonge
meisjes onttrekt aan de bedelarij en aan de werkloosheid.
16/03/1848: B.B. 1847-1872
Verkoop van de gemeentegoederen om de schulden van de gemeente te kwijten aan
verscheidene hospitalen en gestichten van weldadigheid, tot het aanvullen van het tekort van
het Bureel van Weldadigheid, veroorzaakt door ongelukkige omstandigheden die de
noodlijdende klasse heeft doorstaan.
23/10/1850: B.B. 1847-1872
Deliberatie aangaande betalingen die verschuldigd zijn aan verschillende hospitalen en
gestichten van Weldadigheid. De raad is van eenparig gevoelen dat er op dat moment geen
middelen zijn om de gevraagde sommen te betalen aangezien alle beschikbare middelen
besteed zijn tot het aanleggen van een steenweg die aanzienlijk meer heeft gekost dan de
schatting die door de ingenieur werd opgemaakt.
23/02/1851: U.B. 1837-1862
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De circulaire van de gouverneur van 21 oktober 11. wijst ons erop dat de eigen behoeftigen
van Scheldewindeke en vreemde behoeftigen op dezelfde wijze moeten behandeld worden
door de dokter belast met de zorg voor de armen.
26/10/1855: B.B.1847-1872
Stemming van buitengewone centiemen die zullen geheven worden op de grond- en personele
belasting en op het patentrecht van het dienstjaar van 1856, bestemd om bij te dragen in de
noden van de arme klasse.
27/10/1855: U.B. 1837-1862
Buitengewone centiemen op de grondbelasting, de personele belasting en het patentrecht van
1856 bestemd om de laagste klasse te helpen aangezien ze het erg moeilijk gehad hebben dit
jaar.
8/12/1855: B.B.1847-1872
Beraadslaging over de verhoging van de hoofdelijke omslag met 1000 fr. Deze zou dan 3600
frank bedragen, hoewel deze maximum 2600 frank mag bedragen. Dit werd niet toegestaan
omdat de lage klasse onmogelijk meer kon betalen dan hun toenmalige aanslagen. De hoge
klasse zou bij een verhoging van de hoofdelijke omslag minder doen aan liefdadigheid.
Bovendien zouden velen de gemeente verlaten om zich aan de belasting te onttrekken
23/12/1855: B.B. 1847-1872
Beraadslaging over het gebruik van de buitengewone centiemen voor 1856 gestemd. Deze
worden ontvangen op grond- en personele belasting en op het patentrecht. Het bedrag van 500
fr. zal gebruikt worden voor het Armbestuur, aankoop van levensmiddelen, brandstoffen en
bedelingen.
23/12/1855: B.B. 1847-1872
Vraag voor een subsidie aan de staat voor verbetering van de buurtwegen en om aan de
behoeftigen werk te verschaffen.
25/02/1856: B.B. 1847-1872
Er wordt een gunstig advies gegeven op de vraag van het Armbestuur om een partij land te
verkopen.
1856 (datum?): B.B. 1837-1869 (jaarverslag)
Armbestuur: Ten gevolge van de schaarse jaren die zich hebben voorgedaan en van de dure
levensmiddelen, zijn de uitgaven van het Armbestuur groter geweest dan men had kunnen
voorzien. Hieruit volgt dat de schulden van het weldadigheidsgesticht dagelijks vermeerderen.
Om dezelfde schulden te kunnen wegwerken heeft het bestuur de toelating gevraagd en
bekomen om een stuk land te mogen verkopen. De koopsom van 1800 frank is in de kas van
de tresorier gestort en de rekeningen die aan de goedkeuringen van de raad zullen
onderworpen worden, zullen bewijzen hoe de som is gebruikt. Het is niet mogelijk op dit
ogenblik aan te geven wat de toestand van armen op het einde van het lopende jaar zal zijn en
welke som voor hun onderhoud tijdens hetzelfde jaar zal gebruikt worden.
21/08/1856: B.B. 1847-1872
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Betaling van verpleegkosten aan het bedelaarswerkhuis.
07/10/1856: B.B. 1847-1872
Stemming van buitengewone centiemen om de buitengewone uitgaven van het dienstjaar te
bestrijden.
19/11/1856: B.B. 1847-1872
Er wordt een gunstig advies gegeven op de vraag van het Armbestuur om een partij land te
verkopen.
21/03/1857: B.B. 1847-1872
Gemeenschappelijk fonds door vereniging of medewerking van alle buurgemeenten tot het
onderhoud van de behoeftige krankzinnigen. Oprichting van een algemene kas bij het
bestuurlijk arrondissement. Verplichtende en bestendige tussenkomst in de betaling van hun
onderhoudskosten vanwege de provincie en de staat.
18/06/1857: B.B. 1847-1872
Goedkeuring van de rekening van het Armbestuur anno 1856. Het nadelig slot gedekt door de
verkoop van een stuk grond aan 900 fr.
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Staten van goed van Pieter De Wulf,
wagenmaker te Oosterzele.
Het leek ons een interessant idee om de staten van goed van een wagenmaker te publiceren omdat er
vele termen uit het beroep zijn vermeld. De staten van goed zijn testamentaire akten, gemaakt na een
overlijden waarin de inboedel en al de bezittingen van de overledene werden genoteerd, zo ook de
erfgenamen en indien de kinderen minderjarig waren op het ogenblik van het overlijden, werd een
voogd aangesteld. Deze staten van goed zijn erg belangrijke bronnen voor een genealoog, omdat deze
niet alleen te weten komt wat de overledene bezat maar ook soms gehele familiebanden.

Actum 29 January 1755
Ten voornoemden daeghe oversien ende opghenomen mitsgaders uijtgherekent ende ghepresen bij ons
onderschreven ten versoecke vande ghemeene hoirs hun selfs ende de vooghden over de onderjaerighe
weesen achterghelaeten by Joanna de Blauwe filia Lievens hauderigghe ghebleven ten sterfhuijse van
Pieter de Wulf fis Gillis alle het halm ende handty dienende tot waeghenweirck als andersonts soo
volght
1

2

3
4

5

6

Alvooren alle de ketels, wegghen14
snijmessen ende anderen houtenbrol
met noch eenighe ghereetschap
t‟ Saemen prijs
Item alle de saeghen, schaeven,
hauken15, heveghaers16 ende naeghels
prijs
Item schoepers17 ende pomphalm18
prijs
Item speeck19 draijbanck, assen
ende ghemaeckte wielen t‟ saemen
ghepresen

£ 4 5 4

£ 3 ii 0
£ 4 3 4

£ 3 19 0
£ 15 39 8
Transport £ 15 39 8

Item eene schaefbanck ende anderen
brol prijs
Item alle de ronghen20, homschenen21
bijlhelven22, spaeboumen23, swinghen,
sweken, velghen hoeghels, houdtijsel
ende hoentiens t‟ saemen prijs
Item alle de sporten, craenijseren24,

£ 1 3 0

£ 4 18 0
£ 3 ii 4

14

Wegghen: wiggen om te splijten.
Hauken: kleine dwarsbijlen
16
Heveghaers: avegaar: grote boor met dwarshecht om asgaten te boren.
17
Schoepers: conische boren om gaten te vergroten.
18
Pomphalm: om houten pompen te maken. Een kleine stam werd overlangs uitgeboord om een buis te
verkrijgen.
19
Speeck: spaken van wielen
20
Ronghen: lamoenstukken.
21
Homschenen: dwarsstuk tussen paard en kar met 2 kettingen en een haak.
22
Bijlhelven: bijlstelen.
23
Spaeboumen: spadesteek
24
Creanijseren: grote zaag in bomen in flanken te zagen.
15
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7

8

9

10

11

12

13

cortewaeghe25 scheenen, lanckwaghens
kerretremen26, dijssels met het ghewant
ende reep27 t‟ saemen prijs
Item eenighe eecken plancken om
eeghde28 schenen prijs
Item alle de voorblocken, achterblocken,
quaede cortewaeghen tremen, quaede
kerretremen met eene pessé29 t saemen
prijs
Item twee nieuwe cortewaghens met
eenigh werssen houdt ende schelf
houdt30 t‟ saemen
Item de oude cortewaeghens ende
quaet hout prijs
Item eene nieuwe slé31 ende anderen
brol met eenighe hesschen32 stucken
haudt ende een paer sortiekerre33
tremen t‟ saemen ghepresen

£ 1 6 0

£ 2 6 8

£ 2 1 0
£ 1 9 0

£ 3 16 0
Transport £ 36 9 8

Item eenighe plancken om eghdebalcken34
om kortewaeghen tremen, saeghstoelen35
raybanck met noch ander houdt prijs
Item vier witteboomen36 met noch eenige
wulghen en hesschen boompen t‟ saemen
ghepresen
Item de holleme spillen, hollemen37 ende
eecken38 boomen met noch eenighe hesschen
boomen ligghende aenden gracht t‟ saemen
prijs
Item elf hondert thien voet schuddebert39,
en een duysent drij hondert dryentsestigh voet solderbert40 met 430 voeten
velghplancken41 t‟ saemen prijs
Item 32 assen, 20 paer cortewaghen
tremen, 6 paer onderhauten 5 paer
opperhauten t‟ saemen ghepresen
Item 428 achterspeecken met vijf
hondert 50 voetspeecken t‟ saemen

£ 4 4 0

£ 8 6 0

£ 14 0 4

£ 21 30 0

£ 8 15 4

25

Cortewaeghen: kruiwagen.
Tremen: vaste dissels van karren.
27
Dijssels met het ghewant ende reep: dissels met bovenstuk en zeel of dikke koord om de lading vast te maken.
28
Eeghde: egge.
29
Pessé: staak
30
Schelfhoudt: lange persen om het stro of bundels hooi te leggen op de schelf.
31
Sle: modderslede.
32
Hesschen: essenhout.
33
Sortiekerre kipkar.
34
Eghdebalken: zijstukken voor een eg.
35
Saeghestoelen: stoel om een boomstam op te leggen voor het zagen in planken.
36
Witteboomen: abelen.
37
Hollemen: olm of iep.
38
Eecken: eiken.
39
Schuddebert: wagenbodemhout.
40
Solderbert: dunne planken.
41
Velghplanken: velghen = onderdelen van wielen.
26
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14

15
16

prijs
Item sesthien ploeghoofden, elf
ploeghschenen met thien ploegh
steirten42 t‟ saemen prijs
Item thien ploegh balcken43 met
thien riesters44 prijs
Item dry paer aermeelen45 prijs

£ 6 6 8

£ 1 1 0

£ 2 16 0
£ 0 12 0
Transport £ 104 3 0
Item 297 eeghtanden46 met vierentwintigh eeghebalken
t‟ saemen gepresen
£ 1 18 9
306 1 9

Aldus dese vorenstaende opneminghe, prijslijst ende uytrekeninghe ghedaen ter goeden trauwen tot
presentie ende interventio vande voornoemde hoirs ende vooghden daete ut supra
Geeraert de Wulf

42

Stukken om houten ploegen te maken.
Ploeghbalken: bovenstuk van een ploeg.
44
Riesters: stuk van een ploeg.
45
Aermeelen: de twee armen van de voortrein van een wagen.
46
Eeghtanden: tanden van een eg.
43
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Aanleg en onderhoud van tuinen
Snoeien en vellen van bomen
Plaatsen van afsluitingen en schermen
Leggen van opritten, terrassen en paden
in klinkers
Leggen van houten terrassen
Aanleggen van vijvers

8, Nederbroekstraat
Tel. 09 25 264 25
Fax: 09 252 64 25

9070 Heusden
GSM: 0478 90 02 99
URL: http://www.dica-tuinen.be

Hier is nog plaats voor uw advertentie.
Neem daarvoor contact op met het bestuur.

