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Driemaandelijks contacttijdschrift 

 
 

België-Belgique 
P.B. 

9820 MERELBEKE 1 
3/7186 

E-mail Land van Rode: landvanrode@advalvas.be 
Website Land van Rode: http://www.landvanrode.be 

Afgiftekantoor: 9820 Merelbeke 1 
Afzender: F. Verhoosele, Rollebaan, 101,  

9860 Moortsele 



HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE vzw 
Gesticht 7 juni 1968 

 
• 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 33 nummer 129 - maart 2005 
 
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                       : Gerard WAEYTENS (+)                         - Stichter 
Ere-secretaris                      : Oscar VAN WITTENBERGHE (+)         - Medestichter 
Voorzitter:                           : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester   : Françoise VERHOOSELE 
Bestuursleden                      : 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 
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Beste heemvrienden, 
 
 
 
De lente is eindelijk weer in het land en wij zijn volop bezig onze volgende activiteiten voor te 
bereiden. 
 
Eerst is er de voordracht gegeven door Koenraad De Wolf: ‘De Romaanse en Gotische bouwkunst 
in het Land van Rode’. Deze vindt plaats op vrijdag, 22 april 2005 in de vergaderzaal van de 
Gemeentelijke Muziekschool, Stationsstraat, 15 te 9860 Scheldewindeke. Meer details vindt u op blz. 
26. 
 
Van 30 april tot 8 mei 2005 vindt er een tentoonstelling plaats in Gentbrugge: ‘Een eeuw 
bloemensierteelt te Gentbrugge’. Deze is georganiseerd door ons medelid Mark Adriaen. Plaats van 
het gebeuren: Campus Sint-Jozef, Kliniekstraat 27-29 te 9050 Gentbrugge. In aansluiting daarvan 
hebben wij een bijdrage over de kliniek Sint-Jozef. Meer details vindt u op blz. 24. 
 
Er is ons gevraagd de tentoonstelling ‘Oosterzele vroeger en nu’ in ons tijdschrift te plaatsen. Van 27 
april tot 27 mei 2005 gaat deze door in het rustoord Onze-Lieve-Vrouw-ter-Veldbloemen, Meersstraat 
22 9860 Oosterzele. Meer details vindt u op blz. 12. 
 
En last but not least is er de tentoonstelling die wij organiseren in samenwerking met Nolle Versyp: 
‘Nolle Versyp tekent het Land van Rode’, van 14 mei tot 29 mei 2005 in de feestzaal ‘De 
Watermolen’ Balegemstraat 14 te 9860 Oosterzele-Balegem. Meer details vindt u op blz. 6. 
 
Wij danken degenen die hun lidgeld gestort hebben en degenen die het vergeten zijn vinden in dit 
tijdschrift een herinnering. 
 
In ons vorig tijdschrift (nr. 128) is er een kapitale fout gemaakt: de wagenmaker Peter De Wulf was 
niet gevestigd in Oosterzele, maar in Merelbeke op de plaats ongeveer waar het nieuwe gemeentehuis 
staat. Onze excuses hiervoor. 
 
Wij hopen dat u plezier beleeft aan het tijdschrift en dat wij u mogen verwelkomen op één  (of alle) 
van onze activiteiten. 
 
 
Namens het bestuur 
 
 
Françoise Verhoosele 
Secretaris 
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Water is onmisbaar voor alles wat leeft. Gezond drinkwater is levensnoodzakelijk voor mens, dier of 
plant. Men kan leven zonder elektriciteit en gas maar niet zonder water. Wie het kraantjeswater laat 
lopen, een bad of een stortbad neemt denkt nauwelijks aan de winning en distributie van gezond 
drinkwater. Onze voorouders hebben de weelde nooit gekend. Pas einde 1800 was er in gent sprake 
een poging tot bedeling van gezond water. Een privé-maatschappij voerde het water uit de 
Scheldemeersen via de Stropkaai naar de stad. Het was een ondergrondse gemetselde galerij. De firma 
ging over de kop en de stad nam de activiteiten over. Slechts de meest gegoeden konden zich de 
weelde veroorloven. 
Momenteel beschikken zelfs de meest afgelegen straten van Gent over drinkwater voorzieningsnet. 
Ook de kleinste dorpen kunnen beschikken over gezond drinkwater. Dat water is niet alleen reuk-, 
kleur- en smaakloos maar tevens bacteriologisch en chemisch zuiver. Dat was in het verleden niet het 
geval. Meestal stelde men zich tevreden met water dat helder en niet slecht van smaak was. De 
wetenschap en de economische expansie waren de hefbomen voor ons modern watervoorzieningnet. 
Water is er niet alleen nodig voor huishoudelijk verbruik maar er is ook de toenemende industriële 
waterbehoefte. Land- en tuinbouw zijn andere verbruikers en in mindere mate de waterrecreatie en de 
scheepvaart. 
 
Geschiedenis 
 
Er zijn ontelbare werken gepubliceerd 
over de waterleiding in de antieke steden 
Athene, Rome en Jeruzalem. Ook de 
drinkwatervoorziening in het 
middeleeuwse Londen en Parijs wordt 
uitvoerig beschreven in het rijke 
Vlaanderen is er behalve, voor Brugge 
niets te vinden. Toch was het 
watervoorzieningnet in Ieper 
waarschijnlijk ouder dan dit van Brugge. 
In de Breydelstad zijn de archieven tot in 
detail bewaard gebleven terwijl er in 
Ieper nog amper iets te vinden is. De 
eerste wereldoorlog heet de stad aan de 
Ieperlee, met zijn archieven totaal 
verwoest. Het grootste deel van onze 
gewesten moet zich tevreden stellen met 
oppervlaktewater dat gewonnen werd uit 
de rivieren, bronnen en steenputten. In de 
Arteveldestad rekende men vooral op het 
stromende water van Schelde en Leie, die 
in de Middeleeuwen nauwelijks bezoedeld             Afb. 1: De waterpomp aan de Zandberg te Gent 
waren. In Gent waren er waterstraatjes en watertrappen. Gent bezat, in tegenstelling met Brugge en 
Ieper, voldoende stromend water binnen zijn muren. Het is opvallend dat, in gans de oude stad Gent 

Gent 
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ontelbare straatjes op de rivieren uitmonden. Nu bestaan nog altijd het Schoenlapperstraatje en het 
Borrestraatje. Er waren in Gent ook talrijke steenputten (openbare en private). De openbare waren 
gelegen op de Zandberg, de Kalanderberg en het Gouden Leeuwplein. In 1857 boog de stad zich over 
het probleem van de Leie. Deze waterloop werd door de vlasnijverheid dermate vervuild dat het niet 
meer als drinkwater kon gebruikt worden. Dit leidde tot leidde tot de constructie van een private 
maatschappij voor drinkwaterbedeling. De maatschappij werd na drie jaar in faling verklaard. De stad 
nam de activiteiten over en dat leidde naar de huidige watervoorzieningdienst (W.V.D.) 
 

Evolutie vanaf 1860 
 
Omstreek 1860 heeft Louis PASTEUR de basis gelegd voor de bacteriologie. Tevens was er een 
grondige evolutie zowel op wetenschappelijk, economisch als sociaal vlak. De vaststelling dat 
besmettelijk ziekten (tyfus en cholera) zich vooral langs hydrische weg verspreidden leidde naar 
gecentraliseerde en controleerbare waterleidingen. De economie heeft misschien nog een grotere rol 
gespeeld. Vooral de stoomkracht vereiste enorme hoeveelheden water. Met de industriële 
ontwikkeling zien we de arme bevolking zich meer concentreren in de steden, waar de hygiëne 
bedroevend was. De ontvoogding van het proletariaat werd een hefboom voor een beter en gezonder 
leven via zuiver drinkwater. Door de productieverhoging en de steile opgang van de ijzerertsindustrie 
werd het mogelijk drukleidingen te fabriceren aan betaalbare prijzen. Door de verbetering van de 
pompen kon vanaf 1880 kon het water over grote afstanden aangevoerd worden. In het begin van de 
twintigste eeuw kwam er een wettelijke basis voor het ontstaan van toevoergroeperingen. De 
intercommunales voor drinkwater waren geboren. De grote steden en gemeenten waren in staat  om 
een eigen toevoer aan te leggen. Dat was echter uitgesloten voor kleine gemeenten en de landelijke 
gebieden. Bij decreet van 1790 (nog tijdens de Franse Revolutie) werd de openbare 
drinkwatervoorziening toevertrouwd aan de gemeenten. Dit is nog altijd het geval. De meeste 
gemeenten sloten zich aan bij een intercommunale. De Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Waterleidingen (T.M.V.W.) en de toenmalige Nationale Maatschappij der Waterleidingen 
(N.M.D.W.) waren in Oost-Vlaanderen dominerend. Door de T.M.V.W., met zetel in Gent, werd een 
aanvoerleiding aangelegd die van Brussel over Aalst, Gent en Brugge naar Oostende gaat. St.-Niklaas, 
Dendermonde en Oudenaarde gebruikten ook het water dat uit Wallonië kwam. Het spaarbekken 
“Kluizen” te Ertvelde zorgt voor een voldoende toevoer van water in Oost-Vlaanderen. De  T.M.V.W. 
heeft in Hautrage (Henegouwen) een eigen waterwinning “Careman”. Het grondwater uit de diepe 
aardlagen wordt opgepompt en in een hooggelegen reservoir behandeld.via de grote reservoir in 
Brakel wordt het water naar Gent en de Kust gevoerd. Een andere toevoerleiding van de T.M.V.W. 
vertrekt in Oelegem (Antwerpen) op het Albertkanaal. Het water wordt er behandeld en via Aalst naar 
Gent gevoerd. Er was nog een toevoerleiding voorzien vanuit Oelegem naar Brugge. Tot op heden is 
dit niet aangelegd en het is ver van zeker dat die leiding er komt. 
 

Waterleiding in het Land van Rode 
 
Voor de grote steden en gemeenten waren er amper nog problemen maar om de dorpen en gemeenten 
ver van de toevoerleiding te bevoorraden was het moeilijker. Bij de T.M.V.W. die het Land van Rode 
bedient, vormde men groepen van gemeenten waarbij rekening werd gehouden met afstand, 
hoogteligging en uitgestrektheid. Eén van de die groepen is: “Gaverland”. De gemeente Gavere heeft 
al in 1957 een waterdistributienet aangelegd. De groep “Gaverland” bestaat uit Merelbeke 
(Schelderode en Melsen), Zwalm (Meilegem en Beerlegem), Gavere (Gavere, Dikkelvenne, 
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Semmerzake en Vurste). Er werd 
afgetakt enerzijds op de hoog-
drukleiding Hautrage-Gent in Beerle-
gem en anderzijds op de watertoren van 
Merelbeke. Door die groepsleiding 
(toevoer), ten tweede: lokale leidingen 
en ten derde: huisaansluitingen. De 
kostprijs van de groepsleiding (toevoer) 
min de toelagen (Rijk 60% en Provincie 
15%) werd verdeeld onder de 
groepsgemeenten op basis van het 
aantal inwoners. Er bestaat een 
Provinciaal reglement die de werking 
en de betaling voor de gemeenten 
regelt. Een andere groep bestaat uit 
Gavere (Baaigem), Merelbeke (Munte 
en Bottelare), Oosterzele (Moortsele en 
Scheldewindeke). Voor deze groep 
werd er afgetakt op de toevoereiding 
Hautrage-Gent op de Hundelgemse- 
steenweg. Weer een andere groep is: 
Brakel (Elst en Michelbeke), Lierde 
(St.-Martens-Lierde en St.-Maria-
Lierde), Zottegem, Grotenberge, God-
veerdegem, Erwetegem, St.-Maria-
Oudehove en St.-Goriks- Oudenhove), 
Zwalm (Rozebeke). 

 Afb. 2: De watertoren van Melle  
    (Foto Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum Melle)  
 
Tenslotte is er Melle (Melle en Gontrode), Oosterzele (Landskouter en Gijzenzele). Nog een groep 
bestaat uit Wichelen (Schellebelle), Wetteren (Wettrem, Westrem en Massemen). 
 
Om dit hoofdstuk af te sluiten voegen we er aan toe dat het Ministerie van Volksgezondheid en de 
Provincie ambtenaren naar de diverse gemeenten stuurt om de aannemers, de gemeente-uitvoerders en 
de groepsgemeenten te controleren. 
 

Hoe komt een waterleiding tot stand? 
 
De kraan opendraaien is blijkbaar eenvoudiger dan de technische en administratieve lijdensweg van 
een dossier tot het aanleggen van een watervoorzieningsnet. Eerste moet de gemeente aansluiten bij de 
intercommunale. Daaraan zijn uiteraard kosten verbonden. Daarna worden tussen gemeentebestuur en 
intercommunale gespreken gevoerd die leiden tot  een voorontwerp. Dat wordt aan het 
gemeentebestuur voorgeld en goed of afgekeurd.. bij goedkeuring wordt een definitief ontwerp 
opgesteld en ook dit moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Daarna wordt de openbare 
aanbesteding voorbereid. De aankondiging komtin de vakbladen met de datum en de plaat van de 
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openbare aanbesteding. Dat is altijd in het gemeentebestuur van de uitvoerende gemeente. Het 
gemeente bestuur en de Intercommunale controlerende inschrijvingen en de laagst biedende”aannemer 
wordt in principe weerhouden. Het aanbestedingsdossier gaat vervolgens naar de Provincie en het 
Ministerie. Indien er geen opmerkingen komen vanwege de toeziende overheid kan de bestelbrief aan 
de aannemer betekend worden en kunnen de werkzaamheden aanvangen. 
Na de uitvoering is er een oplevering waarbij de Intercommunale, het gemeentebestuur, end e 
aannemer en de Hogere Overheid aanwezig zijn. Indien er geen opmerkingen zijn wordt een proces-
verbaal van voorlopige oplevering opgesteld en krijgt de aannemer de helft van gestorte borgsom 
terug. Eén jaar na datum volgt dan de definitieve oplevering. Indien er opnieuw geen opmerkingen 
zijn krijgt de aannemer de tweede helft van de borgsom terug en begint de waarborgtermijn. Dat is in 
grote trekken de lijdensweg van een dossier tot het aanleggen van een watervoorzieningsnet.  
Tot slot geven we een uitspraak van gewezen Directeur-generaal van de T.M.V.W. ir. R. BOONE: “Er 
zijn drie dingen die het hart verblijden: water, groene weiden en de vrouwelijke schoonheid”. De man 
heeft er aan toegevoegd dat dit een Arabisch spreekwoord is. 
 
 
 

 
 

Afb. 3: De watertoren van Gentbrugge 

�
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Na met pijn in het hart afscheid te hebben genomen van ‘Thuis’ heeft Nolle nu tijd en ruimte 
gevonden om ten volle te genieten van zijn eigen “Thuis” zijn echtgenote Yo, zijn kinderen en 
kleinkinderen. 
De meesten kennen hem als ‘Dokter Dré’ maar wat velen niet weten is dat Nolle prachtige, realistische 
pentekeningen maakt. 
Als zoon van een beenhouwer aan de Gasmeterlaan  te Gent studeerde hij aan het St.-Paulusinstituut 
het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs en talenstudies bij het PHTI. Nolle werkte als  teletypist 
bij De Standaard, als correctorillustrator bij Snoeck-Ducaju, als kleuradviseur en als reclamechef bij 
een Gents textielbedrijf. Dan toch niet zo uitzonderlijk nu Nolle te ontmoeten achter zijn tekentafel. 
Voor heel wat Vlaamse theaters ontwierp Nolle Versyp affiches, decors, tekende cartoons en 
karikaturen, pancartes voor de Vlaamse televisie. Er is geen gastregisseur of -acteur die ooit in het 
NTG gewerkt heeft, die geen tekening van Nolle Versyp heeft gekregen als geschenk van de 
medewerkers. 
Na het ontslag bij het NTG bleek er plots meer vrije tijd te zijn en die werd dan gebruikt om 
tekeningen te maken, want werken voor TV betekent meer vrije tijd dan werken voor het theater. Een 
kunstkring uit Halle ontdekte zijn werk en nodigde hem prompt uit om er samen met Jef Burm te 
exposeren. Daaruit volgde een reeks tekeningen over de dorpskernen in de Westhoek met expositie in 
Poperinge in 98, een reeks tekeningen en tentoonstelling over Gent in maart 99, een reeks tekeningen 
en tentoonstelling over ‘Gent en daaromtrent’ in maart 2000 een reeks tekeningen over Merelbeke, 
juli-augustus 2002, een reeks over het ‘Meetjesland’ waar zijn roots liggen  en die in maart 2004 in 
Kaprijke werd tentoongesteld, een reeks tekeningen over ‘Frans Vlaanderen’ 
Voor kort nam Nolle kontact op met het heemkundig genootschap Land van Rode en met de vraag of 
wij interesse hadden mee te werken aan  een tentoonstelling met als thema het Land van Rode.  Na een 
eerste kennismaking  bij Nolle thuis waren wij meteen voor het idee gewonnen.  
Als bij toeval doorkruisen, honderd jaar na A. Heins, opnieuw een paar mensen met veel liefde voor 
het erfgoed, het historische Land van Rode. Voor elk van de 17 dorpen waren zij op zoek naar wat het 
Land van Rode zo lief en waardevol maakt. Zelfs zware sneeuwval en gladde wegen hielden hen die 
zondag niet thuis in de zetel. Vele aangename verrassingen maar ook de harde realiteit. Het erfgoed op 
het platteland is echt in gevaar! Over een paar jaar zijn de oude originele dorpshoeven uit het 
landschap verdwenen. Een vakkundige in elkaar getimmerde houten schuur zal men nog enkel in de 
openlucht museum kunnen bewonderen. De laatste  kleine typische arbeiders woning met boomgaard 
en bakoven zal zijn verbouwd tot een riant buiten verblijf.  
Nolle, U kwam net op tijd.  Met grote liefde voor het dorp tekende hij voor ons bijna fotografisch 
realistisch het mooiste wat ons vandaag nog rest van het erfgoed.in het Land van Rode . 
Wij kennen Nolle Versyp als beroepsacteur sinds 1975 bij het NTG, nadat hij vanaf zijn elfde actief 
was in het amateur- en semi-professionele theater in het Gentse en elders. 
Nolle Versyp werd in 1989 laureaat van de Dr. De Gruyterprijs als beste acteur van Vlaanderen.  
Laureaat van de torenwachterprijs voor de Vlaamse uitstraling in Nederland. Vanaf 1998 tot 2005 
speelde hij de rol van dokter Dré in de VRT serie ‘thuis’ wat hem veel meer tijd gaf om te tekenen en 
om ‘thuis’ te zijn. 
Nolle huwde in 1962 met Yo, zij hebben drie kinderen en negen kleinkinderen. 
Naast acteur zijn en zijn grafisch werk vertaalde hij ook nog 53 boeken over geschiedenis, uit het 
Frans, Engels en Duits. 
De tentoonstelling ‘Nolle Versyp tekent het Land van Rode’ is niet enkel om zijn artistieke waarde 
uniek om te bezoeken maar het is de enige kans die u krijgt om de volledige verzamelde en originele 
werken die Nolle Versyp tekende over het Land van Rode in zijn geheel te bewonderen. 
In totaal 40 werken uit: Balegem, Scheldewindeke, Moortsele, Oosterzele, Gijzenzele, Landskouter, 
Melle, Gontrode, Gentbrugge, Melsen, Schelderode, Bottelare, Munte, Beerlegem, Vlierzele, 
Letterhoutem en Bavegem. 
Nolle, zijn echtgenote en het bestuur van de VZW Land van Rode zullen u persoonlijk begroeten. 
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Deze Tentoonstelling  kan u bezoeken van 14/05/2005 tot en met 29/05/2005 in 
de feestzaal De Watermolen Balegemstraat 14    9860 Oosterzele  (op zaterdag 
en zondag) . 
 

Toeganglijk op: 14-15-16 2005 mei van 10u tot 12u  en van 14u  tot 18u 
                          21-22 2005 mei van 10u tot 12u  en van 14u  tot 18u 
                         28-29 2005 mei  van 10u tot 12u  en van 14u  tot 18u 
Toegang:  Gratis 
Deze unieke tentoonstelling is een organisatie van het Heemkundige Genootschap Land van 
Rode vzw 
 
 

�
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Lucien De Smet 
 
Moortsele Sint-Antonius Abt 
 
Moortsele is een van de drie kleinere dorpen van de gemeente Oosterzele. Het centrum en de kerk 
liggen in de nabijheid van de Molenbeek. Wanneer u te Gent de trein neemt naar Zottegem dan stapt u 
af in de halte Moortsele.  
Het dorp is zeker geen onbekende. Vermoedelijk was u er al eens op bezoek  ter gelegenheid van het 
wijdvermaarde Passiespel van pastoor De Baere. 
 
In deze reeks van bijdragen bezoeken wij de bedevaartplaatsen in het Land van Rode die sinds de 19e 
eeuw tot op vandaag door pelgrims bezocht worden. Moortsele is onze eerste halte. 
 
Dit keer zijn wij op bedevaart naar  “Sint Teun”. Wij stappen van de trein of uit de bus op het dorp. 
Vroeger trokken drommen mensen te voet naar hun heiligdom. Zij kwamen de heilige aanroepen om 
te genezen van allerlei kwalen en ziekten zowel bij mens of dier.  
De heilige Antonius Abt wordt te Moortsele vereerd tegen het kwaad, het vuur, de koorts en  
besmettelijke zieken bij mensen en dieren. De “Begankenis” is van 17 tot 25 januari.  
 
In een tijdperk waar de artsen alleen purgeermiddelen en aderlatingen konden aanbieden, behaalden de 
heiligen heuse resultaten. Wie had toen trouwens gehoord van psychosomatische geneeskunde of 
psychotherapie? 
 
De Heilige Antonius Abt      
 
Zijn feestdag is op 17 januari1. 
Hij werd geboren in Egypte omstreeks 251. 
Hij woonde als kluizenaar bij de Rode Zee 
op de berg Kolzum waar hij talloze malen 
verleid werd door de duivel. Volgens de 
overlevering werd hij 105 jaar zonder ook 
maar één tand te verliezen. 
De heilige wordt voorgesteld als kluizenaar 
met lange baard, gekleed in een 
donkerbruine voetlange tuniek met wijde 
mouwen. Vaak draagt hij een kap op het 
hoofd. 
Als attributen heeft hij een tau- of abtstaf, 
een kruisbeeld, een rozenkrans, een boek 
met orderegel en een klokje aan de staf. Het 
verwijst naar de bel die 
de antonieten, een naar hem genoemde orde 
van ziekenbroeders, op hun tochten luidden 
wanneer ze aalmoezen verzamelden. Het 
varken staat symbool voor het zondige en 
de verleiding en heeft ook te maken met het 
recht dat de antonieten verwierven om een 
bepaald aantal varkens vrij te laten  
rondlopen in de steden.  
De T-vormige staf gaat terug op de in het 

                                                           
1 Jo Claes, Alfonds Claes, Kathy Vincke: Sanctus Meer dan 500 heiligen herkennen, Davidfonds Leuven 2002. 
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Oosten gebruikelijke abt- of bisschopstaf. De vlammen naar de voeten verwijzen naar de bestrijding  
van het zogenoemde antoniusvuur. (kriebelziekte) Hij is de schutspatroon van armen, zieken, slagers, 
herders, hoveniers, varkens enz… Hij wordt ook aanroepen voor roos, scheurbuik, zwerenwratten en 
steenpuisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het altaar van de H. Antonius Abt te Moortsele 
 
In de kerk te Moortsele is het rechter altaar toegewijd aan St. Antonius Het houten beeld stelt de 
heilige voor met staf, het belletje en het zwijn. Op het schilderij staat de heilige afgebeeld het boek 
waar in hij de orderegel leest. Een gehorende duivel, met een slang in de hand  bedreigt hem. Tot voor 
kort hingen rond om de kerk 5 muurkapelletjes. De mensen die op bedevaart kwamen woonden eerst 
de H. mis bij. Aan het altaar van de heilige baden zij drie onzevaders en drie weesgegroeten. Er werd 
driemaal rond de kerk gegaan terwijl zij voor de kapelletjes halt hielden voor het bidden van een 
tientje. In of voor de  kerk bad men “O Heer, dat de H.Antonius ons aan U bevele en vergun ons door 
zijn voorspraak hetgeen wij niet vermogen door onze verdiensten. Door onze Heer Jezus Christus 
Amen”2. 
Vijf van deze op koper geschilderd kapelletjes zijn bewaard gebleven en hangen thans in de zijbeuk 
van de kerk3. 
 
 

                                                           
2 Robert Ruys: Tot Heil van mens en dier populaire heiligen in het bisdom Gent (tekst genomen uit Bedevaart-
vaantjes in Oost-Vlaanderen). 
3 Patrick Maes:  Moortsele 100 jaar in woord en beeld. 
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Tekening A. Heins  1904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoor  Robert Van De Velde (1893-1974). 
De foto werd genomen in 1969 ter gelegenheid van 
zijn 35 jaar priesterjubileum4. Op de tekening 
hierboven en de foto hiernaast is een van de 
kapelletjes van de ommegang te zien. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Foto ter beschikking gesteld door Mevr. De Moor uit Moortsele waarvoor hartelijk dank. 
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Als offergave werd Sint-Antonius Abt te Moortsele al eens verrast met een varken, een big of een stuk 
vlees. 
In het Liber Memorialis staat meerdere malen de opbrengst vermeld van de verkoop van een zwijn of 
een big. Wanneer wij rekening houden met de datum  van schenking nemen wij aan dat de offerande 
van dieren het hele jaar plaats vond. 
 
“ Op 15 oktober 1843 van een verkocht verken 11fr    
Op 2 oogst 1846 ontvangst verkocht viggen 5.50fr    
Op 30 oogst 1846 verkocht viggen 6.50fr. 
Meerdere malen is er ook sprake van een stuk”5 
 
Tot aan de Eerste Wereldoorlog bleef het offeren van vlees bestaan.  
 
De bedevaarders  waren afkoms-tig uit de ganse omgeving: land-lieden uit Bottelare, Lands-kouter, 
Melsen, Munte, Ooster-zele, Gijzenzele, Lemberge en Gondrode6. Zij ontvingen als aandenken een 
papieren of linnen vaantje mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beschrijving van het vaantje ontlenen wij van Renaat Van Der Linden:  
Links het beeld van de heilige, die voorgesteld is met de staf in de hand, waaraan een klokje hangt. 
Aan zijn voeten de kop van een zwijn. In het midden de kerk, rechts daarvan de aanroeping en 
plaatsbepaling: “H. Antonius-eremijt- bid voor ons. Begankenis 17-25 januari Moortsele”. 
Op het voetstuk van de heilige staat de naam van de tekenaar J.P. (Jozef Pieters). Langs de kortste 
zijde is de naam van de uitgever vermeld: het blazoen Zottegem. 
 
Renaat citeert een vaantje met onderaan de vermelding van de aanroeping van St.Antonius: “H. 
Antonius in Moortsele vereerd, die het kwaad en het vuur van alle mensen en dieren weert, Wij bidden 
dat wij van alle ziekten en pijn, door Uw voorspraak bij God geholpen zijn.  
H. ooo.B.ooo.7 
 

                                                           
5 PAM: Parochiearchief Moortsele Liber Memorialis 
6 Renaat Van Der Linden: Bedevaartvaantjes in Oost-Vlaanderen, 1958. 
7 Renaat Van Der Linden: Bedevaartvaantjes in Oost-Vlaanderen, 1958. 
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Tot op vandaag wordt de noveen te Moortsele ingericht. Negen dagen lang wordt de mis gelezen. Het 
beeld van de heilige is dan uitgestald en op zondag van de noveen heeft de winterkermis plaats. De 
zondagsviering wordt opgeluisterd door het plaatselijk zangkoor dat bij die gelegenheid het 
tweestemmig lied van St. Antonius zingt8. 
 
Het oude Antonius lied 
 
Aan sint Antonius abt 
                                Te Moortsele 
Antonius,O machtige beschermer 
Die hoog verheven zij in Gods woon 
Gij zijt voor booze zondaars een ontfermer 
En gij brengt ze toch eens voor Gods troon 
Wij knielen berouwvol voor uw voeten 
En smeeken U, zie goedig neer op ons 
Wij zullen thans voor onze zonden boeten 
Macht'ge Patroon,o bid, o bid voor ons o bid 
O bid, o bid voor ons 
                             2 
Als ramp en nood ons komt ter nederdrukken 
Of ziekte en smart ons immer klagen doet. 
Wanneer onheil ons 't hoofd doet nederbukken 
Een lijdenssmart komt prangen ons gemoed 
Dan smeeken wij tot U, met vast betrouwen 
Zie minzaam en goedig neder op ons. 
Wij smeeken U met d'handen saamgevouwen 
Macht'ge Patroon bid dan o bid voor ons 
                           3 
Komt Pelgrims, in dichte pelgrimschaeren 
In smeekking valt Antonus te voet 
Komt hier aan hem uw leed veropenbaren 
Want hij is machtig en hij is zoo goed 
Gij zult bij hem altoos vertroosting vinden 
In ziekte of ramp is hij uw schutspatroon 
Smeek dan te zaam, all'die zich hierbevinden 
Machtige Patroon, bid toch o bid O bid voor ons 
 
Dit lied werd ons ter hand gesteld door ons lid Mevr. De Moor uit Moortsele, waarvoor hartelijk dank. 
 

Van 29 april tot 27 mei 2005 zal er een tentoonstelling doorgaan  in het  Rustoord Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Veldbloemen  te Oosterzele, getiteld  “Oosterzele vroeger en nu”. Dit staat 
in het teken van een Reminiscentieproject dat samen met onze bewoners tot stand is gebracht 
onder leiding van Seghers Corina animator. 
 
Wij heten u allen van harte welkom . 
Gelegenheidsadres : Rustoord Onze Lieve Vrouw ter Veldbloemen   
           Meersstraat 22 
           9860 Oosterzele 
Openingsuren : iedere namiddag van 14u tot 19u 
   of indien gewenst na telefonisch contact op nr 09/362.71.49 

                                                           
8 Kerk en Leven 2005 (Documentatiecentrum Land van Rode Heemkundig Genootschap). 
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Een ziekenhuis met geschiedenis 
 
De gezondheidszorg te Gentbrugge voor 1881 
 
In onze streken hadden de steden en gemeenten steeds ruime bevoegdheden op het vlak van de 
volksgezondheid. Dit werd regelmatig door wetten bevestigd. De wet van 16-24 augustus 1790 
gelastte de gemeenten bij te dragen ter voorkoming van besmettelijke ziekten. De gemeentewet van 
1836 droeg de gemeentebesturen uitdrukkelijk op in te staan voor de medische verzorging van de 
behoeftigen van hun grondgebied. De gemeente Gentbrugge stond onder bevoegdheid van de Heren 
van Rode tot 1790 toen Gentbrugge een autonome gemeente werd tot aan de fusie met stad Gent op 1 
januari 1977. 
 
 

Op het grondgebied van Gentbrugge stond tot in de 16e eeuw in de huidige 
Bassijnwijk een gasthuis “Hof te Sente Claren”. Reizigers en pelgrims 
konden er eet- en slaapgelegenheid krijgen, en indien nodig ook verpleging. 
Het gasthuis was eigendom van het klooster der Rijke Claren te 
Gentbrugge, maar de verzorging gebeurde door geestelijke broeders. De 
abdij werd in 1234 opgericht in de “Guldenmeersch” te Gentbrugge. Het 
klooster en gasthuis werden in 1578 vernietigd tijdens de 
godsdiensttroebelen. Nadat de zusters in 1576 door de Calvenisten 
verdreven werden liet het Calvenistisch bestuur van Gent twee jaar later de 
gebouwen slopen. De abdij en gasthuis stonden volgens hen immers te dicht 
bij de stadswallen en zouden het zicht op de oprukkende vijandelijke legers 
kunnen onttrekken. 

 
Afb. 1: Middeleeuws lakzegel van de Abdij te Gentbrugge 
 
Later had de gemeente een overeenkomst met de Cisterciënzerzusters van Gent om de behoeftige 
zieken van Gentbrugge te laten verzorgen in hun Bijlokehospitaal, het huidige museum De Bijloke. 
 
Ontstaan van het “Hospice Sint-Jozef” 
 
Tijdens het derde kwart van de 19e eeuw ontstond de nood om te Gentbrugge opnieuw over een 
ziekenhuis te beschikken. Oorzaken hiervan waren 
��de cholera-epidemiën van 1849 en 186511866, waarbij veel inwoners overleden 
��de demografische bevolkingsexplosie door de stadsvlucht en het hoog geboorte-overschot 
��de wens van de bevolking hun zieken en bejaarden dichter bij huis te laten verzorgen. 
 
Gentbrugge was nog een landelijke gemeente met heel wat hofsteden, kastelen, landhuizen en 
hovingen. In 1840 stonden er nog 45 hofsteden en 22 kastelen op het grondgebied van Gentbrugge. Op 
vraag van pastoor Bouckaert liet de heer Philippe Van de Velde op zijn zes hectaren groot domein in 
Gentbrugge een hospice voor vereenzaamde noodlijdenden bouwen. Philippe Van de Velde bezat een 
kasteel te Gentbrugge en was een sociaal voelend weldoener voor de plaatselijke bevolking. Op zijn 
terrein “de Hongerijen”, met de betekenis van arme landbouwgrond, liet hij in 1881 de Hospicestraat 
aanleggen. De straatnaam volgde steeds de naamveranderingen van de kliniek Sint-Jozef: de 
Hospicestraat werd in 1899 de Gestichtstraat en is nu de Kliniekstraat.Hij liet op zijn kosten een 
ziekenhuiscomplex bouwen met hospitaal, dokterswoning, kapel en een uitgestrekte tuin. Hij hield 
nauwgezet toezicht op de werken en liet zich regelmatig door zijn koetsier Victor naar de werf voeren. 
Zelf koos hij de aanplanting voor de tuin. Gentbrugge was een beroemd centrum van bloemensierteelt 
en hij had gerenommeerde kwekers van nieuwe plantenvariëteiten onder zijn vriendenkring. 
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De zusters van Waarschoot te Gentbrugge 
 
De toenmalige pastoor Bouckaert klopte aan bij de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te 
Waarschoot. De congregatie der Zusters van de H. Vincentius à Paulo werd te Waarschoot gesticht op 
3 mei 1840. Ze had tot doel de verpleging van arme zieken en het geven van onderwijs. In de loop der 
jaren richtte de congregatie een moederhuis op te Waarschoot en inderwijsinstellingen te Mullem 
(1906), Belsele (1911), Heurne (1921), Gentbrugge-Sint-Eligius (1925) en Lozer (1942). De 
zustergemeenschap stond in 1881 onder leiding van de overste Eerwaarde Moeder Benedikta en 
geestelijk bestuurder E.H. Poppe. De congregatie was akkoord met het voorstel van pastoor Bouckaert 
in te staan voor ziekenzorg en onderwijs te Gentbrugge. Op 10 oktober 1881 kwamen de eerste vier 
zusters naar Gentbrugge. Zij verrichtten pionierswerk in uiterst armoedige omstandigheden. Zuster 
Marie-Josefa was de eerste plaatselijke overste. Twee zusters zetten zich in met het geven van 
onderwijs: Zr. Margriet zorgde voor het onderwijs in de pas opgerichtte Sint-Antoniusschool in de 
Van Houttestraat te Gentbrugge. Pastoor Bouckaert had er in 1878 de Sint-Antoniuskapel laten 
bouwen. Aan beide zijden van de kapel waren klaslokalen bijgebouwd voor jongens- en 
meisjespatronaten. 
Deze gebouwen werden in 1879 voltooid en werden onmiddellijk als katholieke scholen ingericht. Het 
was de tijd van schoolstrijd tussen katholieke en vrijzinnige middens. Zr. Gabrielle verzorgde het 
onderwijs in de Sint-Jozefschool voor meisjes in de Hospicestraat, aan de overkant van het gesticht. 
Zr. Norbertine wijdde zich aan de bejaardenzorg in het nieuwe “Hospice” van Gentbrugge. 

 
Afb. 3: De Sint-Jozefschool voor meisjes was gelegen in de Kliniekstraat. Er werd les gegeven door de “zusters 
van het Sint-Jozef gesticht”. Op de schoollei staat: “Ecole de Saint Joseph a Gentbrugge” 
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Plaatselijk oversten te Gentbrugge:  
E.M. Marie Josepha (M. Van de Noort) 1881-1898 
E.M. Renilde (Emmerence De Rop) 1898-1900 
E.M. Marie Madeleine (M. Louise Kerckaert) 1900-1924 
E.M. Marie Aloysia (Melanie Uytendaele) 1924-1930 
E.M. Marie Margriet (M. Clemence Gautiers) 1930-1936 
E.M. Marie Wivina (Agnes Bloemen) 1936-1941 
E.M. Marie Amedée (Valentine Meersman) 1941-1947 
E.M. Marie Engelberta (Constance Van Durme) 1947-1953 
E.M. Marie Veronica (Maria Bogaert) 1953-1959 
E.M. Marie Amedée (Valentine Meersman) 1959-1963 
E.M. Marie Landrada (Madeleine D'Haenens) 1963-1965 
E.M. Marie Dionysia (Helena Braet) 1965-1969 
E.M. Marie Ghislaine Tison 1969-1980 
E.M. Claire Goossens 1980-1986 
E.M. Marie Ghislaine Tison 1986-1992 
E.M. Helene Loete 1992 
 
Geestelijke bestuurders:  
E.H. Bouckaert 1881-1890 
E.H. Simons 1890-1898 
E.H. Buysse 1898-1932 
E.H. Van den Driessche 1932-1938 
E.H. Van Vaerenbergh 1938-1956 
E.H. De Hovre extra-ordinarius in 1956 
E.H. Vandendaele 1956-1966 
E.H. Verpoest 1967-1974 
E.H. Schotsaert 1974-1979 
E.H. De Loof 1980-1992 
E.H. Dewitte 1992 
 
Opening en beginjaren 
 
Het Sint-Jozefgesticht werd officieel op 10 oktober 1881 ingewijd. Een gedenksteen in blauwe 
hardsteen werd aangebracht in de oorspronkelijke voorgevel, rechts naast de ingangsdeur. Volgende 
Latijnse tekst staat erop weergegeven in gotisch letterschrift: “Hospitium hoc ope praen. Dom Philippe 
Van de Velde-Verhaeghe de Naeyer. Ch construxit. D.H. Bouckaert Pastor in Gendbrugge. Anno 
1881”. De vertaling luidt: Dit ziekenhuis werd met de steun van weledele heer Philippe Van de Velde-
Verhaeghe de Naeyer in 1881 opgericht door de heer H. Bouckaert, pastoor te Gentbrugge.  
Na het slopen van het oorspronkelijk gebouw werd de gevelsteen zorgvuldig gerecupereerd en 
geplaatst in het inkomsas van het nieuw ziekenhuis. De plaat werd aangevuld met een tweede 
gedenksteen: “DEZE SINT-JOZEF-KLINIEK WERD GEBOUWD IN 1983”. 
 
Op een postkaart van rond 1900 staat het oorspronkelijk hoofdgebouw. Op de gevel hingen twee grote 
borden met aanduiding, links “INSTITUT ST.JOSEPH” en rechts “GESTICHT ST.JOSEPH”. 
Gentbruggenaars benoemen hun kliniek nog steeds als “Saint-Joseph”. 
 
Voor begoede ouderlingen waren enkele privé-kamers voorzien. Pas enkele dagen na de inwijding 
werd op kosten van de gemeente de eerste bejaarde man zonder bestaansmiddelen opgenomen. Enkele 
bejaarden die nog in staat waren wat te werken kwamen met de steun van het armenbestuur terecht in 
“de boerderij”, een afzonderlijk deel van het gebouw met een eetzaal, een slaapzaal, stallen en 
schuren. Zij verzorgden de dieren op “het neerhof” en deden wat werk op het land. 
Reeds na één jaar, in 1882, was men verplicht uit te breiden. Er werd een vleugel bijgebouwd, waar 
later het laboratorium kwam. 
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Het gemeentelijk Bureel van Weldadigheid, de latere COO en nu OCMW, kwam reeds tussen in de 
verzorging van bejaarden in het nieuwe hospice. Pastoor Bouckaert, die het katholiek onderwijs verder 

Afb. 4: Oudste gedeelte van de kliniek met de oorspronkelijke ingang 
 
 
uitbouwde te Gentbrugge, kon in 1884 de klassen en het schoolmeubilair van een leegstaande 
gemeentelijke meisjesschool huren. Als huur stelde hij voor jaarlijks 300 fr. gedurende 2 ½ jaar te 
betalen aan het Bureel voor Weldadigheid voor de verzorging van de ouden van dagen in het hospitaal 
van Gentbrugge. Dit voorstel werd aanvaard tijdens de gemeenteraad van 7 november 1884. Op deze 
manier had pastoor Bouckaert de mede dank zij hem opgerichte kliniek opnieuw geholpen in het 
voortbestaan. E.H. Henri Bouckaert was pastoor te Gentbrugge van 1877 tot 1889. Hij besteedde zijn 
familiefortuin aan de realisatie van zijn initiatieven te Gentbrugge: de kapel en school Sint-Antonius in 
1878, het hospice in 1881 en de Sint-Eligiuskerk, in 1984 in de wijk Arsenaal gebouwd. 
In de aanvangsperiode van het hospice stond dr. De Coninck van Ledeberg in voor de medische 
zorgen, later kwam dr. Van de Weghe als vaste arts. 
Er werd in het hospice meer en meer belang gehecht aan ziekenzorg en de zusters deden beroep op de 
jonge artsen De Buck en De Baets om de eerste medische ploeg aan te vullen. 
In 1887 werd een kleine rouwkapel, “het dodenhuizeken”, gebouwd en de rechtervleugel werd 
vergroot. Door het groeiend aantal kostgangers werden ook de keuken, boerderij en washuis 
uitgebreid. 
 
Eerste heelkundige ingreep 
 
Het hospice groeide stilaan uit tot ziekenhuis, waar dokter Odilon Van der Linden op 29 juni 1888 de 
eerste chirurgische ingreep verrichtte. De ingreep gebeurde in een kamer. Dit lokaal werd later de 
consultatieplaats van dr. Dierickx. Bij de eerste operatie werd dr. O. Van der Linden geassisteerd door 
dr. De Buck, dr. De Baets en dr. D'Hevers. De ingreep was geslaagd. Toch was er scherpe kritiek van 
de bevolking die dergelijke roekeloze en gevaarlijke ingrepen onverantwoord vonden. De plaatselijke 
pers raadde de mensen aan hun zieken niet toe te vertrouwen aan deze waaghalzen. Door deze 
negatieve weerklank werden deze artsen sterk beproefd, maar dr. O. Van der Linden deed verder. 
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Biografie prof. Odilon Van der Linden 
 
Odilon-Pascal Van der Linden was op 24 oktober 1861 geboren te Marke-Kerkem. Na zijn middelbare 
studies aan het Klein Seminarie te Roeselare studeerde hij wetenschappen en geneeskunde aan de 
universiteiten van Leuven en Gent. Hij promoveerde als geneesheer in 1886. 
Dr. O. Van der Linden had in 1889 stages gedaan te Wenen en Berlijn. Daar had prof. Gussenbauer 
hem aangeraden kosteloze consultaties te houden. In de kliniek te Gentbrugge ging hij daarop in en 
met succes. Er was een sterke toename van zieken en bejaarden. Dagelijks waren er nieuwe 
aanmeldingen. Dr. Van der Linden was leergierig en ging zich in 1890 verder vervolmaken in het 
hospitaal Saint-Louis te Parijs, en in 1891 in het laboratorium van prof. Du Bois-Reymond te Berlijn. 
Tussen 1890 en 1895 werd hij assistent aan de dermatologische kliniek en de medische polikliniek van 
de Gentse universiteit. Vanaf 16 oktober 1905 doceerde hij er de cursus medische heelkunde en gaf 
practicum in de pathologische anatomie. Hij werd buitengewoon hoogleraar op 30 mei 1908. Tijdens 
zijn academische loopbaan publiceerde hij tientallen innoverende medische bijdragen, vaak gestoeld 
op zijn praktijkervaring als chirurg in de kliniek Sint-Jozef te Gentbrugge. Ondanks zijn academische 
loopbaan bleef hij dit ziekenhuis trouw en was er de stuwende kracht van de verdere uitbouw. Dr. De 

Buck, die het doktershuis bewoonde, wilde zich verder 
specialiseren in de psychiatrie en vertrok op 14 augustus 1903 
naar Froidmont. Bij deze gelegenheid werd tussen Dr. Van der 
Linden en de congregatie een overeenkomst ondertekend 
waarbij bepaald werd dat de zusters van de congregatie en de 
bejaarden van de COO (het latere OCMW) kosteloos 
onderzoek en behandeling zouden krijgen van de dokters. In 
1906 kwam het gezin prof. O. Van der Linden het doktershuis 
van de kliniek bewonen. Door zijn grote betrokkenheid werd en 
wordt prof. Van der Linden als weldoener van het ziekenhuis 
beschouwd. Hij was een van de beroemdste chirurgen van het 
land. Aan de nieuwe inkom staat als dank aan deze figuur een 
wit-marmeren buste van “Professor Dokter Od. Van der 
Linden” opgesteld. Het borstbeeld is gesculpteerd door L. 
Dubar, wellicht is dit Louis Dubar, een Gents kunstschilder, 
geboren te Gent in 1876 en er overleden in 1951. 
 
 

Afb. 5: Borstbeeld prof. Od. Van der Linden 
 
In de nieuwe vergaderzaal “Kouter” hangen twee levensgrote portretten van de professor en zijn 
echtgenote. De chirurg legt zijn rechter hand op een handboek met rode kaft: “Traité de Chirurgie”. 
Het echtpaar werd in 
1915 geportretteerd 
door Leo Steel. De 
kunstschilder Leo 
Steel is geboren te 
Stekene in 1878 en er 
overleden in 1939. Hij 
volgde kunstacademie 
te Antwerpen en was 
een gekend schilder 
van portretten en 
religieuze taferelen. 
Hij schilderde onder-
meer de kruisweg van 
Stekene. 
 

                                              Afb. 6 en 7. Portretten van echtgenote en professor O. Van der Linden 
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In de kliniek Sint-Jozef is nog een groot schilderij bewaard waarbij professor O. Van der Linden in 
1917 uitleg geeft aan zijn assistenten dr. A. Rysenaer en dr. Vande Calseyde in de kliniek te 
Gentbrugge. 
 

 
Afb. 8: Schilderij met prof. O. Van der Linden die in 1917 een patiënte onderzoekt in de kliniek te Gentbrugge 

 
Op het panoramisch schilderij in zachte pasteltinten staat de professor centraal. Hij onderzoekt de 
linkerelleboog van een jonge dame die op een onderzoekstafel ligt. Zuster Marie-Augustine zit aan het 
hoofdeinde en ondersteunt het meisje tijdens het onderzoek door haar hoofd vast te houden en af te 
wenden van de elleboog die ontwricht of gebroken was. Het tafereel speelde zich af in een 
onderzoeksruimte waar tevens de eerste zorgen toegediend werden. 
Aan het voeteinde van de onderzoekstafel staan allerlei flesjes met ontsmettingsmiddelen op een 
kastje. Twee andere zusters van de congregatie verzorgen ondertussen een andere patiënt. Het 
schilderij geeft ons een goed beeld van de verzorgingskledij van de zusters van Waarschoot op het 
einde van de eerste wereldoorlog. De patiënte op de foto werd uitstekend verzorgd. Ze overleed pas 
vorig jaar, in 1998, toen de kliniek nog autonoom was. Dit was 81 jaar later. Het tableau werd in 1918 
geschilderd door Frans Pycke, een talentvol Gents kunstschilder. Hij is te Gent geboren in 1890 en er 
gestorven in 1960. Hij studeerde aan de kunstacademie te Gent en behaalde in 1913 een belangrijke 
prijs. Werken van hem hangen onder meer in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. 
Hetzelfde tafereel hangt in de lectorenkamer van de Mercator hogeschool, departement 
gezondheidszorg in de Nonnenmeers 21 te Gent. 
 

 
Afb. 9: Ets met prof. O. Van der Linden die in 1917 een patiënte onderzoekt in de kliniek te Gentbrugge 
 
De ets werd door dezelfde kunstenaar F. Pycke getekend en uitgevoerd in 4 exemplaren. Onder de 
tekening heeft hij volgende tekst vermeld: LE PROFESSEUR CHIRURGIEN O.VANDER LINDEN 
AVEC SES DOCTEURS ASSISTANTS A.RYSENAER ET VAN DE CALSEYDE DANS SA 
CLINIOUE A GENDBRUGGE EN 1917 SEECOND ETAT ¼  F.PYCKE 
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De ets is het spiegelbeeld van het schilderij en toont een beperkter opstelling. 
 
Dr. Albert Vande Calseyde die prof. Van der Linden assisteerde in Sint-Jozef te Gentbrugge was van 
Gentse origine. Hij had zijn medische studies gedaan aan de universiteit te Gent. Op 21 juli 1894 
behaalde hij grote onderscheiding in zijn tweede kandidatuur. 
 

 
Afb. 10: Ludieke klasfoto met dr. Albert Vande Calseyde. De tekst luidt: “Université de Gand 2e  Candidature 
en Médecine 1893-94”. 
 
Verdere uitbouw van het “Gesticht Sint-Jozef” 
 

Tussen de gemeente en het gesticht was een overeenkomst tot 
stand gekomen waarbij de instelling zich verbond al de mensen 
die die door het “Armbestuur” gestuurd werden op te nemen en 
te verzorgen. Dit waren zowel mannen, vrouwen alsook soms 
kinderen. De gemeente verzuimde evenwel de kosten voor de 
behoeftigen regelmatig te betalen en had in 1891 bij de zusters 
reeds een schuld van 9849,5 fr, een heel hoog bedrag in die tijd. 
Na een rechtzaak die reeds twee jaar aansleepte deed de 
gemeente in 1893 een voorstel haar schulder in schijven en met 
intrest terug te betalen. Ze betaalde tevens de gerechtskosten. 
 
Afb. 11: Binnenzicht van de kapel 
 
In 1894 kreeg de aannemer Charles Mortier van Ledeberg de 
opdracht de keuken te vergroten alsook de kelders eronder en 
de kapel erboven, op de eerste verdieping. 
Philippe Van de Velde nam als mecenas de afwerking van de 
neogotieke ziekenhuiskapel voor zijn rekening. Hij schonk in 

1898 de twee houten zijaltaren die gesculpteerd werden door de Gentse kunstenaar Albert Synave. Hij 
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liet in 1902 de binnenmuren beschilderen en schonk de beelden H. Hart van Jezus en H. Theresia, 
allerlei liturgische voorwerpen, alsook een schilderij met de H. Familie. In 1902 schonken andere 
weldoeners de kruisweg voor de kapel. 
Architect Vaerewijk werd gelast met het opstellen van een plan om het ziekenhuis verder uit te 
bouwen. Het werd een revolutionair concept, een voorloper van het “vleugelziekenhuis”. Het 
oorspronkelijk hoofdgebouw werd met een ‘corridor’ verbonden met een aaneengesloten 
paviljoensysteem. Aannemer Berlin mocht de werken uitvoeren. In 1896, amper vijftien jaar na de 
opening van de instelling, bouwde hij de nieuwe ziekenzalen en operatiezalen in paviljoenbouw. 
 

 
Afb. 12: Postkaart uit 1912 met zicht op de operatiezalen. 

 

 
Afb. 13: Postkaart met zicht op de mannenzaal. 
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Afb. 14: Postkaart uit 1910 met binnenzicht op de mannenzaal nr. 2. 

 
P. Callaert plaatste de waterleiding met de laatste nieuwe installatie voor toiletten, zitbaden en 
douches. Jef Legrand plaatste het verwarmingsstelsel. In Gentbrugge was er nog geen 
elektriciteitsverdeling zodat men opteerde zelf voor de electriciteitsproductie in te staan. G. De 
Rijckere plaatste een stoommachine en dynamo die de instelling van elektriciteit moest voorzien. De 
elektrische installatie werd uitgevoerd onder een stroomspanning van 110 volt met accumulatoren. De 
leidingen werden in houten gegroefde latten ondergebracht. De zusters hadden doelbewust ervoor 
gekozen hun instelling uit te bouwen tot een modern plaatselijk ziekenhuis. 
 

 
Afb. 15: Grondplan van het Geneeskundig Gesticht Sint-Jozef te Gentbrugge, eind 19de  eeuw. 

 
Aanvankelijk werden opgenomen kinderen in de volwassenenzalen ondergebracht. In 1913 werd op de 
eerste verdieping, boven de vrouwenzaal, een kinderzaal ingericht. Zr. Marie, geholpen door Mietje 
De Vogelaere, verpleegde de zieke kinderen. Ondanks het zware werk deden ze dit op een vrolijke 
manier en waren voor de patiëntjes een grote steun. 



Land van Rode – jaargang 33 nummer 129                                                                                              maart 2005 22

 
Afb. 16: De kinderzaal, postkaart rond 1930. 
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Mark Adraen museumconservator 
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 Zeef voor bloemistenaarde�

 
                             Serregietertje�
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Voor inlichtingen kan je terecht bij museumconservator Mark Adriaen, AZ Maria Middelares • Sint-Jozef, 
Kliniekstraat 27-29, 9050 Gentbrugge, mark.adriaen@azmmsj.be 
 

 
                          Plantkoord 

 
     Reinigingszeef voor begoniaknollen 

  
 

 
Reservoir-spuitpomp in koper, gebruikt bij 
orchideeënteelt 

                      
                                    Metalen sproeikar 
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      Heemkundig Genootschap Land van Genootschap vzw 
            In samenwerking met de Culturele kring Land van Rhode 
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Voordracht  met korte film 
door  Koenraad De Wolf 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
                                      Scheldewindeke het vroeg-gotische koor. 

 
 
 
 
  
 

Landskouter 13e eeuwse vensteropening.  
     
                                                                                                 Moortsele: Fragment van een Romaanse doopvont. 

                     
Vrijdag, 22 april  2005 om 20u. 
Vergaderzaal Gemeentelijke Muziekschool  Scheldewindeke. 
Stationsstraat, 15 te 986 Scheldewindeke. 
Toegang:  2 Euro. 
Gratis voor leden van de heemkring en de culturele kring. 
 
Met de medewerking van de Gemeentelijke Bibliotheek en de gemeente Oosterzele. 
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Frans Duquet 
 
Oude Bavegemse wetenswaardigheden 1980  
Volgens gegevens van Gabrielle Ficquère, de weduwe van Burgemeester Maurice Hofman. 
 
De Congregatie. 
 
Ten tijde van Pastoor Mazy bereikte de bloeiende Congregatie een hoogtepunt in haar opgang. Zij 
omvatte talrijke leden, die men kon betitelen als zuivere maagdelijke jonkvrouwen, waaronder er 
jonge meisjes en meer bejaarde juffrouwen waren. Maandelijks had er een algemene vergadering 
plaats, waar het steeds gezellig aan toe ging. Na een stichtende en leerrijke voordracht van Mijnheer 
Pastoor werden er godvruchtige liederen aangeleerd. De congregatie ontstond in 1877 ten tijde van 
Pastoor Verbelen en is ontbonden rond 1930.  
In de hof van de pastorij werd er rond 1850 een zaal gebouwd door de parochianen, gratis en 
onbetaald. Veel vrijwilligers gingen met paard en kar naar Balegem stenen halen. Men vernoemt o.a.: 
Dominicus Broekaert, de gebroeders Eeckhout, Fermans, enz… Pastoor Pieter Van Necke deed de 
nodige geldinzamelingen en de zaal kwam in een minimum van tijd klaar. Boven de ingang werd een 
opschrift “Arm Werkmanshuis” opgehangen. Deze zaal werd dus ten dienste gesteld van de armen. 
Daar werd ook bloemwerk (kantwerk) en naaldkant (naaldwerk) aangeleerd en uitgegeven. Veel jonge 
mensen kwamen er samen met hun bloemkussen (klosjeskantkussen). ‘s Zondags was deze zaal ter 
beschikking van de Congreganisten voor een gezellig samenzijn en het zingen van liederen. 
In dit zaaltje werd rond 1900, ten tijde van de schoolstrijd, nog les gegevens aan de kleinsten der 
bewaarschool. Tot in 1910 werd er nog onderwijs in gegeven, zelfs door Juffr. Marie. 
Deze congreganisten hadden deftige en zeer merkwaardige hoofddeksels. Pastoor Mazy had een har-
monium aangekocht om de gezangen te begeleiden. Leonie Broekaert had in de kostschool te 
Oosterzele enig muziekonderricht genoten en was dus bekwaam om het harmonium te bespelen. 
Onder haar begeleiding werd er uit volle borst gezongen. In de meimaand zong men onder andere het 
volgende lied: 
 
Gebed tot Maria 

I. 
O. Maria vrij van zonden 
Reiner dan de leliebloem 
Alle harten, alle monden 
Spreken van Uw lof en roem. 
Wil ons allen steeds bevrijden 
Van omwenteling, hongersnood 
Oorlog, pest en harde tijden 
Bis 
En van onverwachte dood 

II. 
Moeder lief, als ‘t uur zal naderen 
Waar de mond geen woord meer spreekt, 
Waar het bloed zich stolt in d'aderen 
En het hart zich trillend breekt 
Als de hel met hare lagen 
Mij bevangen zal met schrik 
Kom de vijand dan verjagen 
Bis 
En ontvang mijn laatste snik 

 
III. 

Neen mijn kind gij moet niet huivren 
Zo gij wel uw zonden boet 
Ga met haast uw ziel zuivren 
Was haar af in Christus bloed 
Zijt gij rein, heb vast betrouwen 
‘k zal U helpen in ’t gevaar 
Want voor hen, die zich berouwen 
Bis 
Ben ik immer teederbaar 
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De congreganisten gingen vaak ter bedevaart met Mijnheer Pastoor, ieder jaar naar de grot van 
Vlierzele, naar de biddagen van Westrem, Oordegem, Smetlede, enz. Zij gingen steeds te voet. Er 
heerste steeds een gezellige sfeer, er werd gezongen en grappen verteld. Voor Smetlede was er een 
passend wijsje dat ik mijn moeder zo dikwijls heb horen zingen: 
“En route, à route, à route  
naar Smetlee gaan zingen  
à route 
naar Smetlee te voet.” 
 
Zij reisden ook naar Oostakker, Scherpenheuvel, Averbode, Halle enz…Dit gebeurde met de trein 
vanaf Wetteren, want tot daar ging men te voet...! Die goeie oude tijd! 
 
Rond Kerstmis en de jaarwisseling zong men: 
 

Een oud Kerstlied (voor de congregatie) 
 

I. 
Wij komen voor ‘t heilige stalleke staan 

Doe open 
Wij voeren U sneeuwwitte lammekes aan 

Doe open 
Door kouden sneeuw en winternacht 
Uw ster heeft ons naar hier gebracht 

Jezuken doe open. 
 

II. 
Sint Jozef verschoof toen het grendelke schoon, 

van binnen 
En zei tot de herders op minzamen toon 

“komt binnen” 
En sprak toen nog op zoet latijn 
Wel die van goeden wille zijn 

Herdekens “komt binnen” 
 

III. 
En herders en lammekens vielen te beên 

en baden 
En nu liet Maria hun ‘t Kindeke zien 

Ze baden 
Toen sprak Maria “Kindje groet” 

De Herderkens met vroom gemoed 
“Herdekens, ik groet U” 

 
IV. 

Een lammeke likkerde Jezukes arm 
met vroomheid; 

Een lammeke blaasde zijn handekes warm 
met vroomheid; 

Toen sprak Maria: “gaat welaan 
want Jezus moet nu slapen gaan” 

“Herdekens, goeie reize!” 
 

De voornoemde zaal werd in de volksmond de Patronage genoemd. Tijdens de oorlog 1914-18 had er 
de soepbedeling plaats. In de twintiger jaren werd er onder leiding van Pastoor Van Hulle toneel in 
opgevoerd. 
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Ondertussen werd het zaaltje bouwvallig, mede door de jaarlijkse overstromingen van de 
dichtbijgelegen Molenbeek. Enkele jaren terug is het gebouw volledig gesloopt en op een deel van de 
grond werd een garage voor de Pastoor opgericht. 
 
Het klooster 
 
Tijdens het verblijf van Pastoor Mazy in Bavegem (van 1907 tot 1914) werd hier het klooster 
opgericht met het doel om plaatselijk aan de kinderen katholiek onderwijs te verstrekken. Grotere 
kinderen gingen dagelijks, te voet, op de kloefen naar de kloosterschool te Oordegem. 
Rond 1910 werd hier een klooster gebouwd weeral met de hulp van brave vrijwilligers. Zodra het 
klooster en een paar klassen afgewerkt waren kwamen zich hier enkele zusters, uit het klooster van 
Opbrakel, vestigen. Drie zusters Franciscanessen werden aangesteld om de leerlingen te onderwijzen. 
Kort nadien werd Pastoor Mazy overgeplaatst naar Gavere, en is Pastoor Carolus Baert hier 
aangekomen. 
De beschaving en de algemene ontwikkeling der bevolking liet nog veel te wensen over. De kinderen 
moesten vroeg medewerken, zodat het schoolgaan meestal beperkt bleef tot de leeftijd van 10 à 11 
jaar. Vele huizen werden nog uit leem vervaardigd. Enkele houten palen werden in de grond geplant 
en de tussenruimten werden opgevuld door mals geknede kleikoeken opeen te stapelen. Er waren veel 
woningen (zelfs gemetste) zonder een geplaveide vloer. Men woonde en sliep op een hobbelige lemen 
vloer. Deze werd ‘s zondags bestrooid met wit zand waarin men met de bezem mooie krulletjes en 
motieven toverde. Men sliep op een strozak en het hoofdkussen was opgevuld met kaf. Een matras stro 
snijden gebeurde met het “snijpaard”. Dit is een werktuig dat de hedendaagse jeugd zich niet meer kan 
voorstellen. De mensen waren schamel gekleed en meestal ondervoed. De misdienaars hielpen soms 
barrevoets de mis opdragen. 
 
Overstromingen van de Molenbeek 
 
Bij hevige regenval gebeurde het vaak dat de beek oververzadigd was en het water over de oevers 
stroomde en tot binnen de pastorie en klooster kwam. De straat werd overspoeld zodat de laaggelegen 
weiden rechtover de pastorie ook onder water kwamen te staan. Langs deze kant bevond zich toen 
geen enkel gebouw. Tengevolge van deze waterovervloed was het voor de kinderen van de wijk 
Beneden, onmogelijk om droogvoets de school te bereiken. Maar een “goede ziel” paste daar alras een 
mouw aan! Het was een boerke van de Benedenstraat. Zijn echte naam was Eduard Raes maar men 
noemde hem “Spriet”. Wat ruw van karakter, doch met een goed hart. Telkens wanneer de straat en de 
brug onder water stond spande “Spriet” de os vóór de kar en voerde de kinderen door het water. Hij 
zelf nam plaats op het “zothoofd” en de kinderen juichten en tierden uitbundig in de laadbak. Wat een 
pret! Eens het water gepasseerd hield “Spriet” halt en hielp het rumoerig volkje bij het afstappen. 
Allen wilden zo rap mogelijk op de begane grond terecht. Wat een geroep en lawaai Spriet pak mij! 
Spriet pak mij eerst! Zet er mij van de kar! 
Na schooltijd was het water gewoonlijk weggetrokken en konden de kinderen met droge voeten in de 
kloefen huiswaarts keren. 
 
De makaronkas 
 
In de Dreefstraat woonde de zeer bekende Constantien De Cock. Zijn vrouw, Leonie De Moor, 
bijgenaamd “Lie” bakte wekelijks een grote partij makarons, dit zijn kleine ronde koekjes die op een 
vel papier geplakt waren. In de streek noemde met dit “een vel makrouën”. Deze vellen werden in de 
“Makroukas” geborgen en ‘s zondags trok hare Cock er mede op ronde in alle estaminets en 
afspanningen; ook in de omliggende gemeenten waar het kermis was of er soms een hondenkoers 
plaats had. De makaronkas was een langwerpig kastje van ongeveer 70 cm hoog x 40 cm op 40 cm en 
voorzien van een riem om over de schouder te leggen en zo de kas zijdelings op de rug te dragen. Het 
deksel was een pitjesbak, waarin voor een kluit (10 ct) later een kwartje (25 ct) de teerlingen geworpen 
werden om een vel “makrouen” te winnen. Sommige pretmakers speelden dan “dubbel of kwijts” en 
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als de kansen hun gunstig waren speelden zij “Stien” zijn “kasse” leeg, en dit alles voor de inzet van 
10 centiemen. Alle zon- en feestdagen was Cock op de baan met de makroukas op de rug en een lange 
pijp in de mond. De teerlingen was hij zeker niet vergeten, want daar moest hij zijn brood of liever 
zijn pintjes mee verdienen. ‘s Avonds zagen we Cock tevreden huiswaarts keren, terwijl de kas op zijn 
rug lustig heen en weer schommelde! De “makrouën” waren uitverkocht en pintjes gedronken. Een 
gelukkige ziel in al zijn eenvoud! 
 
Het draaiorgel 
 
Rond hetzelfde tijdperk stond er in de herberg “Bij Tane”, uitgebaat door Seraphien De Moor, op 
Beneden Bavegem een antiek orgeltje. ‘t Was wel een versleten baksken waar men zelf moest aan 
draaien maar er kwamen toch nog melodieuze klanken uit. Enkele walsen van Strauss stonden nog op 
het repertorium. De bewoners van Beneden waren plezierige gasten en met de kermisdagen werd er 
gedanst en gefeest. Het was de gewoonte dat de man die aan de orgel draaide, vóór iedere dans een 
omhaling deed. De tarief was één kluit of later een kwartje per dans die uit 2 delen bestond 1ste dans of 
halve dans gevolgd door een rustpauze van een paar minuten waarbij de koppels op de dansvloer 
bleven en dan de andere halve dans. Het lief mocht van de jongen zijn pint eens drinken. Seraphien, 
bijgenaamd “Serre” was een levenslustige kerel die wel oog had voor mooi vrouwelijk gezelschap. 
Buurvrouw “Tane” ging Serre nogal vaak gezelschap houden. Een dorpspoëet had er een liedje van 
gedicht: 
En Serre zei: Komme slaapt bij mij  
hier al in de schure 
Tane was nogal rap kontent  
Ze ging het haar aventuren! 
 
Het bijgeloof 
 
Zat ook nogal diep ingeworteld bij de dorpelingen. De wind mocht in de schouw niet blazen of dit 
bracht nieuws voor het huisgezin, soms goed, soms slecht. Een stoel op één pikkel doen draaien deed 
den duvel in huis komen en er kwam ongeluk van. Als het brood met de bovenkant langs onder op de 
tafel lag was dit de voorbode van ruzie in ‘t gezin. Eén ekster die over het hof vloog joeg schrik aan. 
Een man die ‘s morgens vroeg naar zijn werk ging, en een vrouw tegenkwam kon er verzekerd van 
zijn dat zijn dag slecht zou verlopen. En de schrik die een spin de mensen op het lijf joeg is 
onbeschrijflijk. 
 
Godsvrucht 
 
Wat de godsdienst betreft, mag gezegd worden dat de bevolking van Bavegem in de jaren 1700 en 
1800 diepgelovig was. Op de zon- en hoogdagen was de kerk steeds bomvol. Zowel in de vroegmis als 
hoogmis. In die tijd waren er veel stoelen te weinig in de kerk. Van achter in de kerk moesten er veel 
mensen, rechtstaande de mis horen. Dit was de oorzaak dat er daar een babbeltje geslagen werd over 
de duiven, het bolspel of kaartspel. Zodat de kerkbaljuw eens met de hellebaard moest tikken om de 
stilte in het Godshuis te bewaren. Toen was er nog eerbied voor de priesters en werd het gezag 
gerespecteerd. 
 
Tamboer 
 
Van deze lustige Troubadour en volkszanger mag er ook iets gezegd worden. Wel om de drie à vier 
maand kreeg Bavegem het bezoek van de Eeklose liedjeszanger Lionel Bauwens beter gekend als 
“Tamboer”. Reeds binst de vroegmis arriveerde Tamboer op het dorpspleintje vergezeld van zijn 
vrouw Clementine Verstraete en later van zijn dochter Marie. Van zodra de eerste persoon uit de kerk 
kwam begon Tamboer op zijn accordeon te spelen. Van in de kerk fluisterde men tot elkander: “ ‘t Is 
Tamboer met zijn trekzak...! Hij zal weer een nieuw liedje hebben!” over een moord of een ongeluk. 
Weldra drumde het volk rond Tamboer en vormde een gesloten kring. Tamboer maakte enkele gekke 
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bokkensprongen, trok wat scheve apengezichten, vertelde een goedkope mop tot groot jolijt van de 
omstanders. Als het publiek eens hartelijk gelachen had begon Tamboer met zijn parlando met uitleg 
over het nieuwe lied dat hij verkondigde. Dan zong hij eerst het refrein en leerde dan de 1ste strofe aan. 
Vrouw of dochter verkocht intussen de liedjes en het volk begon mede te zingen. Deze die in de eerste 
rondje geen liedje gekocht hadden deden dit bij de 2de strofe want zij voelden zich reeds min of meer 
verplicht. De prijs bedroeg slechts 1 frank in Bavegem maar in Gent was het een dubbele frank. Binst 
de laatste oorlog had Tamboer een liedje van “Duistere wolken die verdrijven”. Bij het zingen 
wijzigde hij soms de tekst in “Duitse volken die zullen verdwijnen”. Lionel Bauwens overleed in 1974 
in de ouderdom van 82 jaar. 
 
Kerkstichel 
 
De Champetter moest de zondag na de missen ook van dienst zijn om van op de kerkstichel 
belangrijke berichten te verkondigen. Met luide stem deelde hij de mishoorders mede: Dag en uur dat 
er veloplaten te bekomen waren. De zitdagen van de ontvanger der belastingen. De bekendmaking dat 
er pootplaag heerste bij de hoefdieren (mond- en klauwzeer). Het was dan de gewoonte dat men op 
verschillende plaatsen in de gemeente een ondiepe put groef van circa 4 m2 groot en er kalk in bluste. 
Al het vee dat er voorbijkwam moest door de kalk stappen om alzo de poten te ontsmetten en de plaag 
niet verder te zetten. 
 
Noodslachting 
 
Was er bij de boeren een ongeluk in de stal of een onschuldige ziekte (zoals de kipziekte) zodat een 
koe of een schaap dringend moest geslacht worden, dan werd dit ook door de veldwachter 
bekendgemaakt. Met een zware bel trok deze door straten om “uit te bellen” dat er een koe zou 
“uitgekap”» worden. Toen was er nog solidariteit onder de mensen. Iedereen ging dan een portie vlees 
kopen bij de getroffen boer en alzo werd zijn verlies enigszins goedgemaakt. 
 
De stoomtram 
 
Begin 1900 werd er een tramspoorweg aangelegd. ‘t Was de lijn van Wetteren naar Zottegem die in 
Bavegem passeerde. In de Meulestraat werd ook een wisselspoor aangelegd om de wagons, geladen 
met pulp en steenkool, te kunnen lossen. Dagelijks hoorde men het geronk en gefluit van de 
stoomtram. De locomotief was een monsterachtig gevaarte bemand door de machinist en de stoker die 
er als “Zwarte Pieten” uitzagen. Het is eens gebeurd dat er op Mere-Stichel een kolenwagen 
losgeraakte en zonder begeleiding, de helling van de steenweg afdaalde en met een duizelingwekkende 
snelheid door het dorp van Bavegem raasde om maar pas in de depot te Oordegem tot stilstand te 
komen. Gelukkig zonder ongelukken te veroorzaken, want het was tijdens de schooluren. Maar stel U 
voor dat de school juist eens “uit” zou geweest zijn! Rond 1936 werd voor het personenvervoer, de 
meer moderne en comfortabeler “mazouttram” in gebruik genomen. In de oorlog 1940-45 deed de 
“zwarte tram” ook nog dienst voor het vervoer van goederen en passagiers. Dit vervoer werd 
geleidelijk vervangen door vrachtwagens en autobussen en rond 1950 werden de tramsporen 
opgebroken. 
 
Wijk “De Kluit” 
 
Bestaat uit een merkwaardig groepje woningen, die men officieel de Hoogkouterstraat noemt. In 1860 
telde deze wijk slechts zes woningen. ‘t Was toen de tijd van de bijnamen. Elke bewoner van de kluit 
bezat er één. In het eerste huis woonde een zekere Sylvester, alias “Vest”. Zijn gebuur noemde men 
“Kei”. De derde bewoner noemde men “Kluit”. De volgende was “Fiel Koot”. De vijfde was 
Abraham. En de laatste in de rij heette Machiel. Een gelegenheidsdichter had er een rijmpje 
opgemaakt: 
“Vest” draait in zijnen nest  
“Kei” legde een ei 
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“Kluit” smijt het eruit 
“Koot” snijdt hem nen boot  
Abraham is gram,  
omdat zijn Vierge naar huis niet kwam 
En Machiel draait aan zijn wiel 
tot de keutel uit zijn gat viel! 
 
De eerste winkel te Bavegem 
 
In september 1857 werd de eerste winkel geopend door Dominicus Broekaert te St.-Lievens-Houtem, 
geboren op 21 april 1824, gehuwd met Coleta Lippevelde geboren te Bavegem 24 mei 1827. Zij 
vestigden zich samen in Hoge Hellesemweg (huidige woonsten nrs. 15 en 17). Het huis was een kavel 
vanwege de ouders van Coleta. Dominicus was best gekend met de naam Mientjen Broekaert (gezien 
hij maar klein van gestalte was). 
Te St.-Lievens Houtem waren de ouders van Mientjen Broekaert wevers. Zij hadden een weefgetouw. 
Er waren bij de Broekaerts 21 kinderen, gezien de vader van Mientjen tweemaal gehuwd was geweest. 
Aangezien de vader een wever was werden de 21 Broekaerts omtrent allen handelaars. Vandaar dat 
Mientjen samen met zijn Coleta de eerste handelaars werden in Bavegem. De Hoge Hellesemweg was 
toen nog een aardeweg en toch wisten de mensen Mientjen wonen. Mientjen verkocht sajette, 
lijnwaad, flanelle, demet, grauw katoen voor lakens en hij was rap gekend voor het gebloemd goed 
aan drie ellen voor één frank. Mientjen kreeg veel klanten en wilde spoedig zijn commerce uitbreiden. 
Hij bestelde ook aan huis, want hij begon meteen aan leurhandel. Van huis tot huis leurde Mientje met 
sajette, flanelle, enz. Weldra kocht Mientjen hem een ezeltje, want zijn bestellingen werden te groot. 
Het ezelke was een grote ophulp voor Mientjen want bij ‘t naderen van de huizen begon het ezelke te 
balken, tot aankondiging dat Mientjen Broekaert daar was. Toen waren de huizen nog ver afgelegen 
van het dorp en van een winkel. Dit duurde maar een paar jaren, want het ezelke werd vervangen door 
paard en wagen. Hiermee mocht Mientjen terug zijn commerce uitbreiden. Zo kwam het dat hij met 
Coletjen te Wetteren en te Oosterzele wekelijks met een kraam op de markt mocht komen. Weldra was 
Mientjen alom bekend. Ondertussen kwamen er ook kindjes, en meer dan eentje, er kwamen er zelfs 
tien. Zeer dikwijls werd de wieg met het kleinste op de wagen mee gevoerd naar de markten, want 
Coletje moest het kindje voeden, terwijl de oudste dochter Emma de andere kinderen thuis bewaakte 
en verzorgde. Toen kende men nog geen acht urenwerk. ‘t Was van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds 
laat te werken, om ne stuiver te verdienen. Ten jare 1883 kwam een eigendom er te koop: een 
welgelegen hofstede met stalling en zijnde een herberg genaamd “Het Bloemhofken”, gelegen te 
Bavegem op het dorp, rechtover de kerk, bewoond door de kinderen Neckebroeck, ten verzoeke van 
Rufina Neckebroeck bemachtigd door haren echtgenoot Charles Louis Fermans, landbouwers en 
herbergiers. Deze hofstede en herberg is gekocht door Dominicus Broeckaert voor de koopsom van 
4300 fr. + boomprijs en schrijven alles samen 5.611 fr. 50 ct. op 2 oktober 1883. Op deze zo 
welgelegen hofstede heeft Mientjen Broeckaert in 1884 een grote winkel laten bouwen door Jules 
Keppens. Dit was dus een toekomst voor hun kinderen en zelfs voor de kleinkinderen. Vanaf 1884 tot 
1977 bleef het de gekende winkel onder de benaming van Mientjen Broekaert. De kinderen waren zeer 
werkzaam. Een paar van hen stonden met een groot kraam op de markten, er was ook een die de 
broden bakte, bij de dochters kwamen er naaisters, er was een zoon klerk bij notaris Schelfhout te 
Oordegem, kortom het viel Mientjen goed mee in zijn zaken. Ondertussen breidde de winkel uit tot 
verkoop van alle kleren, kruidenierswaren, potten en pannen enz. Er was ook een boerderij, koeien, 
zwijnen, een paard en wat weet ik al. Niettegenstaande de vele inkomsten, bleef Mientjen zeer 
werkzaam. Was het geen marktdag dan was hij de kleine boerkes zeer dikwijls ten dienste om met zijn 
paard hun land om te ploegen en dit voor een prijs van zestien stuivers per dag . Ondertussen brak de 
oorlog uit van 1914-18. De markten en vele werken werden geschorst. Coletjen en Mientjen kregen 
een welverdiende rust, terwijl Coletjen den ouderdom van 86 jaren en Mientjen 92 jaren bereikt 
hebben. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen genieten van wat hun voorouders gepresteerd 
en gewonnen hebben. Het gebouw, rechtover de kerk dat omtrent honderd jaren oud is, wordt nog 
altijd genaamd “Te Mientjen Broekaerts”. 
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Het kantoor is open:  
                                       
                                                                 
                                  
                               
 
 
 
(op zaterdag gesloten in juli & augustus) 

ma:  
di: 
woe:  
do:  
vrij:  
za:  

9-12    
9-12  
 
9-12    
9-12    
9-12    

14-17 u. 
14-18 u. 
14-17 u. 
14-17 u. 
14-17 u. 

 
 
 
 
 

Ludo en Dominique Lampaert Issegem 2 - 9860 Oosterzele-Balegem 
Tel. 09 362 50 25 
Fax 09 362 30 00 

E-mail: stokerijvandamme@hotmail.com 
Website: www.stokerijvandamme.be 

 
Info en reservatie 
De gastenkamers zijn het ganse jaar beschikbaar. 
Reserveren is noodzakelijk. 
Je kan telefonisch of via mail prijzen opvragen en/of reserveren. Je vindt onze verblijfstarieven en 
meer informatie ook op de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is nog plaats voor uw advertentie. Neem contact met de secretaris 
Tel. 09 362 69 95 

E-mail: secretaris@landvanrode.be 
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8, Nederbroekstraat                                                     9070 Heusden 
 
Tel. 09 25 264 25                                                                                    GSM: 0478 90 02 99 
Fax: 09 252 64 25                                                                                    URL: http://www.dica-tuinen.be 
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Driemaandelijks contacttijdschrift 

 
 

België-Belgique 
P.B. 

9820 MERELBEKE 1 
3/7186 

E-mail Land van Rode: landvanrode@advalvas.be 
Website Land van Rode: http://www.landvanrode.be 

Afgiftekantoor: 9820 Merelbeke 1 
Afzender: F. Verhoosele, Rollebaan, 101,  

9860 Moortsele 



HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE vzw 
Gesticht 7 juni 1968 

 

 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. 

Driemaandelijks contacttijdschrift. Verschijningsdata: maart - juni - september - december. 

 

 

Jaargang 33 nummer 130 - juni 2005 

 

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   : Gerard WAEYTENS (+)   - Stichter 

Ere-secretaris     : Oscar VAN WITTENBERGHE (+) - Medestichter 

Voorzitter:   : Lucien DE SMET 

Secretaris/penningmeester : Françoise VERHOOSELE 

Bestuursleden  : 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 
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Beste heemvrienden, 
 
 
Wanneer u het tweede nummer van deze jaargang ter hand neemt bent u wellicht aan vakantie toe of 
geniet u reeds van enkele dagen niets doen.  
De bijdragen die deze keer in ons tijdschrift aan bod komen brengen u wellicht op de idee te voet of 
met de fiets in eigen streek eens opzoek te gaan naar ons eigen erfgoed. Zo kunt u op zoek gaan naar 
de kerken in het Land van Rode aan de hand van het artikel: “De Romaanse en Gotische bouwkunst in 
het Land van Rode” op blz. 55. 
 
De voorbije maand heeft de tentoonstelling “Nolle Versyp tekent het Land van Rode” in ieder geval 
het rijk verleden uit onze parochies in de belangstelling geplaatst. De haarfijn getekende tekeningen 
van de hoeve, kapel of landschap genoot ieders belangstelling. 
Niet zelden hoorden wij als commentaar bij de tekening “Spijtig dat … Ook dat is ondertussen 
verdwenen…en hier heb ik of ben ik…Wat een pracht van oude schuur”. 
Wij vervaarden dat erfgoed ons nauw aan het hartlicht en wel degelijk in gevaar is! Anderzijds was er 
de waardering voor de tekenaarkunstenaar om zijn details waarmede hij zijn tekeningen heeft 
gemaakt.  
Meer dan 1.200 mensen hebben de tentoonstelling bezocht. Een verslag van de tentoonstelling vindt u 
op blz. 72. 
 
Het is dan passend bij deze elkeen te danken: Nolle om zijn prachtige tekeningen en de goede 
samenwerking, onze vrienden van de fotoclub Iris te Melle om de panelen die wij mochten gebruiken 
en de zaaluitbater (gedurende 3 weken werd de zaal gratis ter beschikking gesteld). 
Een bijzonder woord van dank gaat naar de pers die aan deze tentoonstelling bijzonder veel aandacht 
heeft besteed en in het bijzonder het weekblad De Beiaard om haar bijdragen. 
Dank aan de mensen die de folders hebben uitgedragen en niet het minst aan de bestuursleden van het 
genootschap en de familie Nolle Versyp. 
 
Verder hebben we een aandoenlijk verhaal over een oorlogsheld uit Gentbrugge  (blz. 36) en een 
bijdrage over een verdwenen ‘stampkot’ te Balegem (blz. 49). 
  
Wij verwelkomen ook de nieuwe leden van het genootschap en de mensen die ons documentatie- 
centrum hebben verrijkt met schenkingen: de families De Cuyper-Simoens en Simoens-Buggenhout 
met een verzameling bidprentjes, feestmenu’s en foto’s met betrekking tot de landbouw. 
 
Een goede raad: als u onze werking goed vindt, vertel het verder door aan uw vrienden. Ook zij zijn 
welkom als lid van ons genootschap. 
 
 
Lucien De Smet 
Voorzitter 
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Den 17 Augustus 1944 stond Gentbrugge in rep en roer; vooral de Pirennelaan en de omliggende 
moderne wijk op St. Eligiusparochie. 
In den vroegen morgen hielden Gestapo-autos stil voor de nette woning waar RENE THIENPONT, 
een innemende jonge machinist van de spoorwegen, met zijn jonge vrouw woonde. Er was iets 
bijzonders gaande. Een paar uren later kwamen nog meer Gestapomannen aan. Juist echter toen ze het 
huis binnendrongen moest er iets onvoorziens gebeurd zijn. Men hoorde plots hun geroep en getier, 
zenuwachtig drongen ze de huizen binnen, daarna patroeljeerde de Zwarte Brigade door heel de buurt. 
Tegen den middag werd eindelijk Mevrouw Thienpont, pijnlijk marcheerend (geburen hadden haar 
hooren roepen onder de slagen der Gestapomannen) en slechts vluchtig gekleed, in een der autos 
geduwd. De Duitschers keken norsch. De menschen fluisterden: “René is kunnen ontkomen!”. Hij 
vervulde een belangrijke taak in de  “Witte Brigade”... 
Op 8 Juli 1945 had te Bachten-Maria-Leerre een aandoenlijke plechtigheid plaats. Namelijk de 
hersamenstelling van het drama dat er daags vóór de bevrijding gebeurde (5 Sept. ’44), toen twee 
patriotten van het Geheim Belgisch Leger, marconisten aan het hoofdkwartier gehecht, op een 
Duitsche patroelje stieten die in hinderlaag lag. Ze werden aangehouden en daarna brutaal neer-
geschoten. Een van die beide helden was diezelfde flinke jongen van Gentbrugge: de Heer RENÉ 
THIENPONT. Zijn makker was de Heer Albert Wouters van Wilsele. Zoo werd van uit de Leiestreek 
opnieuw de aandacht gevestigd op den stillen held van Gentbrugge, waarover we het nu verder 
hebben. 
 

 
 

Niet enkel zijn vele vrienden zullen gretig naar deze kleine schets grijpen, ook het groot publiek zal 
zich voorzeker aan dien zoon van Gentbrugge interesseeren, want zijn heldendaden strekten zich uit 
over de beide Vlaanderen; en overal telt hij vrienden; zooals hij er overal medewerkers vond voor 
zijne geheime actie. 
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Hij werd geboren te Gentbrugge en woonde in een mooi modern huis, door den noesten vlijt van René 
en zijn vrouwtje opgebouwd; hij werkte aan het spoor, met stelplaats Merelbeke en later Kortrijk; zijn 
vader, in dienst van de Electriciteitsmaatschappij, werd uit zijn huis gebombardeerd bij het 
luchtbombardement van Merelbeke en woont nu te Ledeberg; zijn schoonvader woonde te Melle en 
was eveneens machinist aan het spoor. Hijzelf, als marconist van het Geheim Leger, heeft met zijn 
vriend o.m. uitzendingen verzorgd, zoowel vanaf Melle tot Tielt, als van Langerbrugge tot Baarle. 
Geboren den 5 December 1911 te Gentbrugge, studeerde hij aan het St. Gregoriusgesticht te Ledeberg, 
waar hij ook koorknaap was, en daarna tot zijn 19 jaar aan de gunstig gekende Vrije Vakschool voor 
Jongens in de Holstraat te Gent. 
Hij werd er een flinke mechanicus en electricien; en trad in 1939 na enkele jaren werk in de 
privaatnijverheid, als machinist in dienst van de spoorwegen. Hij had zijn soldatendienst gedaan als 
kaporaalmitrailleur van het 9e Linie te Brussel, en was in 1933 gehuwd met Mej. Palm. Van Rompaye, 
op alle gebied onzen held waardig zooals dit relaas zal bewijzen. 
 
René was een joviale kerel, een makker die steeds gereed was om dienst te bewijzen, die eerst aan de 
anderen dacht, dan aan zichzelf. 
Dit kan de geheele gebuurte bevestigen: De bakker zal vertellen dat er zich plots een defect voordeed 
aan zijn electrischen trog. René komt na middernacht van zijn werk thuis en moet in den vroegen 
morgen weer weg, maar hij offert glimlachend geheel zijn nachtrust op om het defect te vinden en te 
verhelpen. 
Gedurende den oorlog krijgt hij als machinist een klein rantsoen kolen. Hij draagt het eens eenvoudig 
naar een moeder met kinderen, al heeft hij volstrekt geen overschot: “Zij hebben het meer noodig dan 
wij, vindt u niet, vrouwtje?” glimlacht hij. 
Iemand anders vertelt hoe René eens op delicate wijze een liter volle melk (we zijn in oorlogstijd), 
buiten weten van zijn vrouw, die zoo blij was hem dit extratje te bezorgen, aan een zwak kind brengt, 
bewerend dat hij geen melk lustte. Delikate liefdedienst. 
Hij aarzelde nooit om hulp te bieden, ook daar waar anderen terugdeinzen: de meeste menschen van 
zijn wijk herinneren zich nog hoe, in een pikdonkeren nacht, plots het akelig hulpgeroep van een man. 
hen uit den slaap wekte. Ook René werd wakker, wekte zijn vrouw... ja er werd hartverscheurend om 
hulp geroepen; reeds kleedde hij zich aan en trachtte ondertusschen uit te maken vanwaar het 
hulpgeroep kwam. “Van waar komt het?” ~ “Me dunkt van achter de huizen, nabij ’t park van ’t 
kasteel”  zegde zijn vrouw, “maar gaat ge nu buiten met zoon weer? Ge ziet geen steek voor uw 
oogen!” ~  “Die man heeft hulp noodig” ~ “Wat zou ’t zijn?” ~ “Ja, wie weet! een man die men 
overvalt... De Gestapo die een ondergedokenen meesleurt... we zullen zien. Tot ziens, tot straks”. In de 
buurt stond niemand anders op; de andere menschen dachten aan ’t mogelijk gevaar voor zichzelf; 
René aan het zeker gevaar van een onbekenden medemensch, en hij ging. Voor hem was zoo iets 
vanzelfsprekend. Door het pikdonker klonk zijn eenzamen vasten stap en zocht de lichtstraal van zijn 
lamp. Plots brak de stem af, alsof men iemand de keel toesnoerde. René liep vlugger, vond niemand of 
niets, keerde om, draafde naar den ingang van ’t arsenaal – de politie was er niet - belde vandaar de 
politie op en ging met een paar politieagenten opnieuw op zoek. Eindelijk vonden ze in het park van ’t 
kasteel een man van ’t spoor liggen die, door de duisternis misleid, hals over kop in de hofgracht 
terecht was gekomen, en. hopeloos ploeterend en iedere richting bijster, door de hofgracht heen,  
eindelijk in het park versukkeld raakte. Daar was de man krachteloos neergevallen. Zelfs van het 
nabije kasteel had niemand zich in den tuin gewaagd. René moest dien morgen zeer vroeg aan ’t werk. 
Zonder nachtrust, vermoeid maar tevreden om dien liefdedienst. fietste hij door het duister. 
Gedurende den oorlog hielden de menschen zich liefst ver van gevaarlijke plaatsen of gingen ten 
minste schuilen gedurende de bombardementen om daarna eventueel te helpen. René denkt aanstonds 
aan de hulpbehoevenden, gaat niet eens schuilen maar loopt integendeel dadelijk naar de plaats van het 
onheil. Zoo vinden we hem bij de eerste redders te Kortrijk. Te Merelbeke is hij reeds in volle actie 
wanneer de bommen rondom nog neerploffen en kan hij o.m. zijn eigen vader levend uit de puinen 
halen. 
Toen Gent-Zeehaven gebombardeerd werd, bevond hij zich te Destelbergen, aanstonds fietste hij naar 
huis. Aan de brug van Gentbrugge ontmoette hij zijn dame die naar hem toe reed. Dadelijk gaan 
beiden hulp bieden zooals ze beiden reeds te Merelbeke deden. Op de Afrikalaan stond een houten 
klaslokaal in brand. In de laaiende vlammen zag men een man liggen. ’t Gebouw dreigde in te storten 
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en niemand durfde hulp te bieden. Misschien valt het ineen, zeker is de man in levensgevaar, dus duwt 
René een groep besluitlooze mannen op zij, springt te midden het vuur, grijpt den man, sleurt hem 
naar buiten. De haren van den man waren reeds verschroeid, zijn schoenen brandden aan zijn voeten. 
René snijdt ze open, rukt ze uit. De gekwetste was slechts bewusteloos. “Zorgt er verder voor”, zegt 
René eenvoudig. Hier kan men hem nu missen, verder is er wellicht dringender werk. 
Enkele minuten later vindt men hem bij een geteisterde weduwe. De vrouw kijkt weenend en 
hulpeloos naar het erg gehavende dak van haar houten huis. Menschen loopen rond, niemand springt 
hier bij. “Kom, ’k zal u helpen.” René kruipt op ’t dak en verhelpt het ergste. Heerlijk voorbeeld van 
echte naastenliefde die om geen menschelijken dank vraagt en zich niet eens bekend maakt. 
De diepe geest van naastenliefde die hem bij dit alles bezielde wordt eenvoudig schoon geschetst door 
deze glimlachende uitlating van René aan zijn vrouw: “Om mij moet ge U niet bekommeren, beste, 
denk steeds aan de anderen. Ik trek mijn plan wel.” 
Bij dit alles was de dienstvaardige René altijd goed gehumeurd, en nooit van streek, zooals hij bewees 
in de gevaarlijkste opdrachten en de moeilijkste omstandigheden van zijn geheimen dienst. Steeds lag 
er een stille glimlach op zijn lippen. Tevens was het een krachtige kerel die zijn lichaam door oefening 
staalde: niet de eerste de beste zou het hem b.v. nadoen. uit de handen van een gewapende Duitsche 
bende te ontsnappen, - zooals we zullen verhalen - door “op” (niet “over” hoor!) een tuinmuur te 
springen, er lenig op voort te loopen en... spoorloos te verdwijnen. 
Reeds zeer vroeg stond hij in de verzetbeweging en wel in den voornaamsten en degelijksten groep: 
het Geheim Belgisch Leger (G.B.L.). 
Einde 1940 werd de gedachte opgevat van het Geheim Belgisch Leger. Het strekt tot eer van dien 
stevigen weerstandsgroep - de eenige officieel door Londen erkend - niet gewacht te hebben. tot 
Rusland in oorlog met Duitschland gewikkeld geraakte om den inwendigen weerstand in ons land te 
organiseeren (de communisten, die nu het hardst schreeuwen, vonden tot dan toe zeer goed wat de 
Duitschers tegen België en de rest van Europa uitvoerden): het strekt tot eer van het G.B.L.: niet 
gewacht te hebben tot de oorlogskansen klaarblijkelijk tegen Duitschland keerden om zich met gevaar 
van hun leven te verzetten; eervol is het voor moedige mannen, zooals René Thienpont, een goede 
rustige plaats, die ze in een officieelen dienst bekleedden, niet beschouwd te hebben als een baantje 
waarvan “zij leven” (zooals zoovelen in ministeries en andere besturen het opvatten) maar als een 
“dienst” aan de gemeenschap. René was bekend om zijn groote behulpzaamheid en nam, voor ’t 
welzijn van zijn volk en land. dienst in het G.B.L.; niet omdat hij werkeloos was, niet omdat 
werkdwang en ontvoering naar Duitschland dreigde, niet omdat hij moest onderduiken om wille van 
een onberaden woord, niet uit zucht naar avontuur, neen, eenvoudig uit zuiver idealisme en 
vaderlandsiefde. Hij maakte zich geen illusies over het gevaar van zijn  ondergrondsch werk, zooals 
blijkt uit zijn uitlating aan boer van Tielt korts voor zijn dood, toen de geallieerden zich reeds in de 
buurt  bevonden: “Ik had nooit gedacht levend door den geraken.” Eilaas zijn einde was nabij. Die 
uitlating aan dat hij, bewust van het gevaar, dienst nam. 
Op 27 Februari 1941 legt hij zijn eed van getrouwheid af op het in de keuken van zijn huis, voor twee 
getuigen en in tegenwoordigheid van zijn ectgenoote. Het G.B.L. had daarmee een soldaat 
aangeworven wiens technische kennis samen met zijn kalmte en durfkracht van groot nut zou blijken. 
Zijn geheim werk begint in zijn stelplaats Merelbeke. We geven echter, zooals men begrijpt, geen 
chronologische orde van zijn daden maar een ruiker van feiten door zijn vrienden bijeengebracht. Het 
is trouwens moeilijk een overzicht van zijn werkzaamheden te geven, want René blufte niet en was 
voorzichtig genoeg om geen twee personen over zijn geheime werking in te lichten waar ééne hulp 
kon volstaan. We houden ons dan ook voor verdere inlichtingen, die men ons wel zou willen 
verstrekken, ten zeerste aanbevolen. 
Als een goede frontsoldaat speurt hij rond in de stelplaats om het terrein zijner werkzaamheden te 
verkennen. Al dadelijk liep het bijna mis en stiet hij bij een nachtelijken speurtocht op een “zwarte” uit 
zijn eigen gebuurte en dit, “op een plaats waar hij niets te verrichten had”, en die in dat geval streng 
verboden was. “He, verrader, wat doet ge hier” klonk het dreigend! ’t Liep goed af en René stelde 
thuis eenvoudig vast: “’k Moet opletten voor dien man en hem omwille van mijn geheim werk eer tot 
vriend dan vijand maken.” 
Tusschen Gent-Zeehaven en Merelbeke pleegde hij zijn eerste sabotage, namelijk door het 
onbruikbaar maken van wagons essence, die hij moest vervoeren. De Duitschers liepen vloekend en 
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brieschend rond en spottend zei hij tot een vriend  “Janken ze nu al? wat zullen ze dan doen als ’t 
ernstig wordt!” 
Te Merelbeke kwam zijn handigheid voor het verstandig uitwerken van gevaarlijk werk aan den dag. 
De Duitsche Oberinspector Hamer had een chauffeur noodig wanneer hij voor sommige aan-
gelegenheden naar Gent, Brussel of elders moest. Zijn keus viel op dien vriendelijken innemenden 
jongen man en met een glimlach nam René het verplichte werk op zich, wel beslist er voordeel uit te 
trekken voor de goede zaak. René wist door kleinigheden de achting te verwerven van den hoogen 
officier. Deze apprecieerde blijkbaar zijn kennis als mechanicus, electricien en chauffeur, maar 
evenzeer de joviale en gemanierde houding van zijn onderhoorige, een houding die voorzeker fel 
afstak tegen de gewone volgzaamheid van zijn omgeving. 
Eens voerde René den Oberinspector met een anderen hoogen officier naar Brussel. De Heeren hadden 
het weldra over een bepaalde Duitsche stad, haar monumenten, hotels, enz. Terwijl ze hun bezoek 
aflegden in de hoofdstad, zat René een uur werkloos aan ’t stuur. Om den tijd te dooden, nam René het 
Duitsche Baedeker-reisboek dat in den auto lag, las grondig het artikel betreffende de besproken stad 
en toen de officieren op terugreis opnieuw het onderwerp aanvatten kwam René er handig tusschen. 
“Dit en dat hotel was ook fijn... het museum was de moeite waard, enz” ~ “Oh zoo, zijt ge daar ook 
geweest?” klonk het sympathiek. Ze kregen respect voor dien duitschsprekenden Vlaming. die 
Duitschland kende, enz. René mocht meer riskeeren. 
Na eens vrijwillig een aanrijding veroorzaakt te hebben op den weg naar Brussel om een vergadering 
te doen mislukken, hing er onweer in de lucht toen ze ten slotte in de stad belandden en de hooge 
heeren Hamer te gemoet traden. Zeer gevat nam René het woord om zich met een breeden glimlach te 
excuseeren: “Heeren, de oberinspector heeft me tegen een boom doen rijden.” Hamer keek verbaasd, 
de anderen lachtten en de zaak werd geclasseerd. Maar de officier wist ook, - en als eerlijk man, 
schatte hij dit hoog, dat René op stuk van vaderlandsliefde best door geen Duitscher werd 
aangesproken. Eens droeg René een driekleurig lintje. Hamer deed opmerken: “wat draagt ge daar? 
Ge zoudt beter een hakenkruis opsteken!” ~ “Ik ben Belg en verlang het te blijven”, antwoordde René, 
kalm maar beslist, zoodat Hamer beter vond niet aan te dringen. 
Toen René met andere Belgen onder toezicht van een Duitscher in de stelplaats aan ’t werk was schoot 
deze opziener tegen een der mannen woedend uit: “alle Belgen zijn luierikken.”. René sprong recht 
met een zwaren ijzeren sleutel in de hand: “Moest ge geen Duitscher zijn, ’k sloeg uw gezicht kapot, 
lafaard.” Hij moest mee naar Hamer. Beiden vertelden wat er gebeurd was. Hamer zond den 
Duitschen toezichter door. “’k Begrijp het.” zegde hij - omdat hij René kende – “maar als ge ’t ooit 
doet, doe het onder vier oogen.” René durfde dan ook al meer en meer. Hamer had niet het minste 
wantrouwen en liet soms zijn aktentasch in den auto liggen terwijl hij een boodschap deed. René wist 
na korten tijd waar hij langer binnenbleef en... keek de geheime stukken in, legde alles keurig terug 
alsof er niets gebeurd was, maar... zoodra hij thuis kwam maakte hij inlichtingen, schetsen, enz. op, en 
droeg ze nog denzelfden nacht  - vaak te twee uur ’s morgens - naar zijn legeroverste. 
“Een weinig geduld, vrouwtje” lachte René dan, “’k moet nog even weg per fiets hoor!” Zij wist 
waarvoor en moedigde hem aan!! 
René vond het vanzelfsprekend zijn eigen persoon geheel in te zetten wanneer het ging om het 
algemeen belang: zoo moest Oberinspector Hamer zich eens, voor een zeer belangrijke bijeenkomst. 
dringend naar Kortrijk begeven en René moest chauffeeren. Hamer drukte er op dat hij het rendez-
vous volstrekt niet mocht missen. Dus moet hij het missen, redeneerde René. Al rijdend zocht en 
prakkezeerde hij... eilaas, hoe hij ongezien ook trachtte te knoeien, de auto liep veel te goed vandaag. 
Dan maar de groots middelen gebruiken. Te Astene deed René alsof hij het stuur niet meer meester 
was, de auto zwaaide plots gevaarlijk over de baan en reed zijdelings tegen een muur. Zoowel René 
als de hoogs officier werden gekwetst, en de auto lag hopeloos vernield. De gekwetste Hamer kon niet 
voort en heeft natuurlijk nooit vermoed dat zijn gewonde chauffeur de samenkomst deed mislukken!  
Later is René met zijn vrouwtje per fiets naar den geschonden muur gaan kijken: “Hier heb ik hem 
verongelukt”, lachte hij. Dat hij daarmede zijn eigen leven riskeerde, onderstreepte hij niet. Voor het 
algemeen belang moest het rendez-vous mislukken, dus was zijn belang bijzaak. Zoo’n gevaarlijk 
middel gebruikte hij o.a. ook, zooals we hooger zegden, op de baan naar Brussel, toen de officier voor 
een belangrijke vergadering werd opgeroepen.  
Hoevele armbanden, officieels papieren van ’t spoor, toelatingen om ’s nachts op straat en in de 
stalplaats te zijn, ‘libre parcours’ enz., heeft hij niet bezorgd aan zijn medestrijders en vrienden. Toen 
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hij aangehouden werd lagen 8 photos met oningevulde valsche papieren op zijn zolder te wachten voor 
vrienden die ze noodig hadden. Zelfs zijn machinisten-képi leende hij meermalen om veiliger iemand 
door te loodsen. 
Later, gehecht aan de stelplaats Kortrijk, ging hij op dat terrein voort met zijn werking, stak wagons 
vlas in brand, loodste op zijn trein mannen naar Frankrijk, leerde de grenswegeltjes kennen, vroeg 
desnoods aan zijn vrouw de verre reis mee af te leggen. En naar de getuigenis van den machinist van 
een trein, gebeurde het dat René op zekeren nacht, na geëindigd werk, meereed met een trein politieke 
gevangenen. “Zeg”, vroeg René “stop eens even tusschen Tourcoing en Kortrijk, juist op ‘die’ plaats”. 
Dit gebeurde. In zijn machinistenkleeding liep René langs de wagons alsof er iets mankeerde, kon 
vooraleer de Duitschers op hun hoede waren een deur openen en... een 50 tal gevangenen verdwenen 
in de duisternis en konden door de woedende Duitschers niet meer achterhaald worden. “Vlug! De 
gevangenen hebben de deur opengekregen” riep René toen de Duitschers kwamen aangeloopen en 
lachte in zijn baard om de goede grap. Hij hield van gevaarlijke grappen op den rug van de Duitschers 
en vertelde ze thuis met een smakelijken lach: zoo had hij op een avond dat hij Duitschers moest 
vervoeren machinebreuk in dezelfde streek van Kortrijk. Na een paar minuten kwam een groep 
officieren vragen: “Zal het lang duren?” ~ “Jawel, eilaas” glimlachte hij, al kon bij het defect allicht 
vlug verhelpen. “Dan gaan we er ginder eentje pakken, wilt ge twee of drie stooten met de stoomfluit 
geven als ’t klaar is?” ~ “Jawohl, zeer goed.” Pas waren ze goed en wel gezeten in het café of René 
was klaar, zette langzaam den trein in gang en gaf dan eerst de teekens met de stoomfluit... zoodat de 
officieren den trein misten. 
Een anderen keer vond hij tusschen het fruit, waarvan zijn dame hem steeds rijkelijk voorzag. een 
overrijpe peer. Juist buiten de stelplaats reed hij een officier voorbij. Pats! “Oorlog, kerel! Later 
beter.” En ’s avonds vertelde hij, schokkend van ’t lachen , hoe de kerel danste van woede met helm 
en aangezicht druipend van peerspijs! “Ze hebben het recht niet hier te zijn!” 
Eens moest hij in een ‘officierenheim’  mooie moderne radioapparaten plaatsen, voorzien van een 
serie knoppen om dadelijk de voornaamste posten te kunnen inschakelen, maar... hij verbond eerst al 
de knoppen van die apparaten met ‘Engelsche’ posten. En hij lachte ’s avonds thuis als hij zich het 
verbolgen gezicht van de officieren voorstelde.  
Kleine gevaarlijke feitjes die het vroolijk karakter van René des te meer doen uitkomen.  
Een breeder werkveld dan Kortrijk wachtte hem nog: dank aan een goeden vriend, eveneens lid van 
een weerstandsgroep en ploegbaas aan den electriciteitsdienst van het spoor, de heer R. D. C., werd hij 
aan dien dienst afgestaan en kwam zoo naar Merelbeke, terug om van daaruit meer vrijheid van 
werking te kunnen ontplooien voor het G.B.L. De plannen van hoogspanningscabines, van pomp-
stations, van ateliers voor machines, enz. bezorgt hij aan zijn oversten. 
Naar zijn plannen wordt o.m. een aanslag uitgevoerd op het pompstation van Melle, maar deze mis-
lukte eilaas door het gebrekkig materiaal dat noodgedwongen gebruikt werd.  
We zien bij deze aangelegenheid hoe het G.B.L. meer en meer het werk zeer oordeelkundig verdeelt: 
één groep bereidt den aanslag voor, maakt de plannen op, enz. Een andere groep pleegt den aanslag 
zelf, want met dynamiet omgaan, vergt andere kennissen dan om een plan op te maken, enz. Volgens 
de eigen  kundigheden wordt ieder gebruikt, en het contact tusschen de groepen wordt tot een 
minimum herleid, zoodat, wanneer de Duitschers één schakel van het geheel te pakken hebben, ze nog  
nergens zijn. 
Nu hij de sleutels van de hoogspanningscabines meermaals in handen krijgt werkt hij ook thuis als 
geoefende ‘mechanicus’ om aan andere ploegen de noodige valsche sleutels voor hun werk te bezor-
gen.  
Alvorens verder zijn gevaarlijkst werk en zijn aanhouding te verhalen willen we hier stilstaan bij een 
klein feitje dat in die laatste periode voorviel en meer dan vele woorden de waarde van den held ken-
schetst:  
Het toont nogmaals aan dat René een klaar en kalm besef had van het gevaar, en met koenheid besliste 
van, tot het einde toe, zijn plicht te doen uit echte liefde voor zijn volk en land, zonder ooit naar den 
brutalen kant van de nazimethodes over te hellen. Meteen zal dit feit ook bewijzen dat zijn moedige 
echtgenoote, medewerkster van zijn geheime actie, bewust en edelmoedig mede het gevaar wilde 
trotseeren. 
Rond den tijd van de landing werd de ‘alertetoestand’ uitgeroepen voor het G.B.L. en de  verzamel-
plaats voor zijn groep was Gontrode. “Nu gaat het ernstig worden” bemerkte René, “niet enkel sluw 
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maar allicht hard tegen hard.” ~ “Ja beste, maar moogt ge wel dooden?” Om gereed te zijn voor elk 
gebeuren en tevens raad te vragen, ging René denzelfden avond te biechten in de buurt. De priester 
kende hem niet, wist natuurlijk niet of een ernstige raad gevraagd werd ofwel een valstrik gespannen 
en antwoordde “Beste, het is mij  moeilijk daarin raad te geven, handel naar uw geweten.” Zijn gewe-
ten zegde hem: het G.B.L. is door Londen als het inwendig leger erkend, vooruit dus, moet er gevoch-
ten worden, we zullen niet aarzelen. 
Een ander bewijs van de hooge opvatting van zijn moeilijke taak is wel dat in de periode die we nu 
zullen schetsen, toen hij namelijk als radiotelegraphist dienst deed, hij er steeds angstvallig voor 
zorgde geen onschuldigen en onwetenden in gevaar te brengen maar liever zelf met vrouw en vrienden 
alle risicos op zich te nemen. 
Nu begint zijn hoogste en gevaarlijkste activiteit. Een vaderlandslievende familie van Gent, de familie 
S., bood onderdak aan een geparachuteerde officier en marconist die nu zijn makker zou worden tot in 
den dood: de Heer Albert Wouters van Wilsele bij Leuven. Aanstonds leeren ze malkaar hoogachten. 
René Thienpont, zelf officier van het G.B.L., - zoover had zijn kennis en moed hem gebracht - wordt 
nu hulpmarconist van Albert. Beelden we ons goed in wat zoo iets beteekent! Nooit mag men ver-
scheidene malen naéén, van de zelfde plaats op dezelfde golflengte uitzenden. Zooniet loopt men groot 
gevaar gepakt te worden. Met een speciaal apparaat, ‘detector’ genoemd, kan men namelijk nagaan 
van uit welke richting een uitzending gebeurt. De Duitschers hadden natuurlijk veel van die detectors 
in dienst. Ik veronderstel nu dat ze luisteren en vaststellen: “een geheime post zendt uit, juist ten 
Oosten van deze plaats” en een andere hunner posten meldt: “wij hooren hem, van onzen luisterpost 
uit, ten Noord-Oosten”, trek nu in de richting waar men den uitzendingspost hoort een lijn vanaf de 
plaats van uw luisterpost en daar waar de twee lijnen malkaar kruisen, daar is het. Door wat nader te 
komen, (de detectors wat te verplaatsen), enz. zijt ge zeker dat ge, na een paar dagen uitzending op 
dezelfde golflengte van dezelfde plaats, ...onvermijdelijk gesnapt wordt. René is van de streek, hem is 
het dus vooral opgedragen plaatsen te vinden vanwaar men veilig bv. gedurende een week kan 
uitzenden, om dan weer elders post te vatten. Geven we er ons rekenschap van dat voor zulke 
uitzendingen, ieder maal het zendapparaat verdragen moet worden,... dat ge geen enkel keer moogt 
gesnapt worden met uw zwaren last of dat ge zeker zijt van folteringen en den dood. Glimlachend en 
kalm gelijk altijd, doet René zijn dienst geholpen door zijn dame die o.m. het terrein gaat verkennen. 
Aan één of anderen patriot vraagt ze b.v. of hij niet voor een paar dagen onderdak kan verleenen aan 
iemand die moet onderduiken. Dan ondervindt men hoevelen slechts grootsprekers zijn die 
terugschrikken voor een daad. Wanneer iemand zich bereid verklaart om een z.g. onderduiker te 
herbergen kan men verder praten. Zoo zenden de beide vrienden uit eerst vanuit Gent, Gentbrugge, 
Melle, nu eens van Tielt, dan weer van de streek van Langerbrugge of Baarle. Samen fietsen de 
onafscheidbare vrienden door de streek. Van hun overheid krijgen ze de instructies, die naar Londen 
moeten overgeseind worden. Dit belet René niet, samen met zijn echtgenoote, nog ander werk te 
verrichten en b.v. zaken naar Gent te voeren die door andere handen een lading dynamiet zullen ont-
vangen om wagons in de lucht te doen vliegen. Maar het eigenlijk dynamiteeren is, - zooals we hooger 
zegden, - de taak van een andere gespecialiseerde groep. 
Gedurende die periode neemt René iederen avond kalmpjes zijn voorzorgen, en samen met zijn vrouw 
bespreekt hij hoe hij met zijn apparaten b.v. over de daken kan ontsnappen indien de Duitschers 
onverhoeds zouden binnenvallen. En beiden glimlachen verheugd dat ze het den moffen zoo moeilijk 
maken. Dat ze vroeg of laat moeilijkheden zouden krijgen wisten ze en keken dit onverschrokken te 
gemoet. 
Het gebeurde den 17 Augustus 1944. Om 5 u. ’s morgens was René naar Tielt vertrokken. Na 6 u. 
wordt er hevig gebeld. De Geheime Feldpolizei stond voor het huis en dreigde de deur in te stampen 
indien niet dadelijk geopend werd. 
Eilaas het uitzendingsapparaat was juist in huis! De vrienden hadden vandaar uit, den vorigen dag 
uitgezonden en het apparaat lag in zijn leeren zak op zolder. Mevrouw Thienpont ging met kloppend 
hart openen, maar vertoonde een glimlachend gezicht. 
“Huiszoeking? Tiens waarom?” Zes mannen kwamen binnen. “Waar is Uw man?” ~ “Oh, een uur 
geleden naar zijn werk vertrokken! U doet dan beter vlug naar Merelbeke te gaan, vooraleer hij elders 
naar toe moet.” (Ze wist dat hij naar Tielt was en niet naar Merelbeke.) Neen, ze deden eerst hun 
huiszoeking in alle kamers en vonden niets. Ze kwamen bijeen in de keuken. “Nu nog den zolder!” 
Aie! ~ “Daar ligt alleen wat rommel” weerde Madame moedig. ~ “We zullen zien.” Zij ging mee, 
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wetend wat volgen zou, achter de deur lag immers het apparaat! Ze ontdekten eerst 8 photos op 
oningevulde papieren van ’t spoor. Die kon ze alvast niet meer redden. “ Tiens wat is dat? Photos van 
zijn vrienden, ’k wist niet dat hij die had” loog zijn vrouw diplomatisch en troonde heel den groep naar 
de tafel, met de hoop dat ze zouden vergeten achter de deur te snuisteren. Vergeefs natuurlijk. “Wat is 
dat?” ~ “’k Weet niet. Hij knutselt soms aan radios, maar daar heb ik geen verstand van.” Ze namen 
het uitzendingsapparaat mee, het draagbaar ontvangstapparaat, de 8 photos en vertrokken. 
Schijnbaar onverschillig zag Madame ze in de autos stappen, geleund tegen den deurpost, vriendelijk 
wuifde ze hen met de hand naar den duivel, maar... zoodra de autos aan de kromming van den weg 
verdwenen, vloog ze als een pijl uit een boog over straat. Ze wist dat het leven van haar man van de 
eerstvolgende minuten afhing. Geen aarzeling, met de wilskracht die haar kenmerkt had ze reeds 
gedurende het ongewenscht bezoek geheel het veerder verweer bedacht. Ze vloog naar bakker D. N. 
de beste vriend van René. “Mijn man is in gevaar. Kunt ge a.u.b. gauw naar Merelbeke want zeker zal 
de bende daar gaan zoeken. Dat ze niet zeggen dat mijn man naar Tielt is en zorgen dat hij niet in den 
muil van den leeuw loope, indien hij bij toeval over Merelbeke thuiskomt. En kan uw knecht misschien 
aan ’t einde van onze straat post vatten? Ik verwacht hem tegen 9 u. thuis.”  Reeds zat de bakker op 
zijn fiets en ijlde weg. Nu vlug naar haar huurvrouw, de coiffeuse Mme D.P. Aan haar vroeg ze een 
briefje te willen dragen. naar S. te Gent voor Albert. hem meldend dat het uitzendingsapparaat gepakt 
was en hoe de zaken stonden, en meteen den trein van Tielt naar Gent te willen opwachten aan het St. 
Pietersstation omdat hij zeer waarschijnlijk langs daar huiswaarts zou keeren. Ook deze goede dame 
was aanstonds bereid. Aan een man uit de gebuurte, die vaak aan zijn deur stond, vroeg ze nog, haar 
man een wenk te geven indien hij toch langs een anderen weg thuis geraakte. Deze durfde eilaas niet. 
Alles te samen had het geen 5 minuten geduurd - ze wist dat het niet langer mocht - ze was pas terug 
thuis en reeds klonk woest de bel. Twee van de zes Duitschers waren daar terug om op haar man te 
wachten. Te Merelbeke vond de bakker 14 Duitschers aan ’t zoeken... “naar mijn man die op zijn werk 
is!” Later vernam men dat Oberinspector Hamer in hoogsteigen persoon vloekend en sakkerend, met 
zijn geladen revolver in de vuist, meeliep en dreigde dien vervloekten kerel persoonlijk neer te 
schieten! Die had plots begrepen hoe zijn geheimen bekend geraakten: die verduivelde vriendelijke en 
innemende spion, nu plots onvindbaar! 
Thuis verliepen langzaam de kwartieren... Oh, mocht het lukken René tijdig te verwittigen, bad 
Mevrouw in stilte! De bel rinkelt... neen, zóó belde hij niet. ’t Was een buurvrouw. Natuurlijk mocht 
Mevrouw Thienpont niet openen, de twee Duitschers met den revolver in de hand deden dit, achter 
hen stond Mevrouw Thienpont in den gang. De buurvrouw was natuurlijk uit laar lood geslagen door 
het zoo onverwacht verschijnen van de twee Gestapomannen. Mevrouw Thienpont behield haar 
tegenwoordigheid van geest. “Ja Mme ik zal den melkboer bij U zenden, hij is nog niet geweest.” 
Enkelen tijd later, rond 9 u. belde men weer. Mijn God, dat was René. Hij was met een los machien tot 
Gentbrugge meegeleden en had, door een zijstraat te nemen, den bakkersgast gemist. Daar stond hij. 
Bleek en met knikkende knieën maakte zijn vrouw alles mee. “Handen hoog”, haar man werd afgetast 
en met de revolvers in de zijde de keuken binnengeduwd waar de twee Duitschers bij hem zouden 
blijven tot geheel de groep van Merelbeke terug kwam. Aanstonds speelde Mevrouw, met een 
onmerkbaar knipoogje voor haar man, een fijn berekende comedie waardoor werkelijk ze nu en later 
de Duitschers om den tuin leidde en het best haar man en diens vrienden hielp.  
Eerst moest ze zorgen dat René ingelicht werd over hetgeen de Duitschers juist ontdekten (want er 
zaten ook nog geheime papieren weggestopt) en de Duitschers mochten niet vermoeden dat ze René 
van iets op de hoogte ‘wilde’ brengen. Ze viel dus schijnbaar kwaad uit. “Waarom haalt ge ons dien 
last op den hals? Weet gij van niets? Ik zeker niet! Om photos te maken van 8 van uw vrienden, 
daaraan kunt ge uw geld besteden, ze lagen op zolder op een plaats waar ik nooit kom. Wie zijn die 
mannen, ik ken ze niet eens en er staat niet eens een naam bij.” Zoo wist René dat ze de photos hadden 
maar niet de namen. En Mevrouw Thienpont draafde met geveinsde verontwaardiging voort... en 
lichtte haar man in, die, met een schijnbaar verveeld gezicht om die goed gespeelde scène, alle details 
in zijn ooren knoopte. De twee Duitschers hadden plezier, dachten dat het ernst was en lieten 
inmiddels doen. “En waaraan besteedt ge ’t geld dat ge wint met het herstellen van uw 
radioapparaten? Daarom mocht ik niet op uw zolder, hé? Ja, ja, nu heb ik ze gezien uw twee schoone 
lederen zakken met uw zoogezegd gerief: schoone radioapparaten!” Zoo wist René hoe hij ervoor 
stond. “En waar waart ge weer naartoe? Ze zijn U aan ’t zoeken op uw werk, maar daar waart ge dus 
niet; straks komen de andere mannen terug dan zal ik zeker nog meer vernemen.” De Duitschers 



Land van Rode – jaargang 33 nummer 130                                                                                                 juni 2005 43

grinnikten. Zoo wist René dat het er om ging nu of nooit te ontsnappen. De twee wachten gingen 
overal mee, met den geladen revolver steeds op hem gericht; ze hadden hem afgetast en zijn 
portefeuille met geld en papieren lag op tafel. “Mag ik hem op zak steken?” vroeg René. De Duitschers 
knikten: “Ze zullen U dat ginder wel afpakken.” René stak hem in zijn broekzak, niet in zijn vest. ’t 
Was warm, en een oogenblik later schoot hij zijn vest uit. “’k Zou wel willen koffie drinken, vrouwtje” 
~ “Ja maar, er is geen gaz, dan zult ge wat hout ,moeten kappen” verklaarde ze. De Duitschers gingen 
mee met de revolvers op hem gericht. Achter de keuken ligt de kleine waschkeuken en daarachter het 
atelier, beide plaatsen hebben een deur die op een kleine koer uitgeeft, deze is omringd van een 
muurtje. René had zich meermalen geoefend om met een zwaai boven op den muur te geraken en 
vandaar verder in geval van achtervolging. René kapte een weinig hout en sneed een paar stevige 
boterhammen af, terwijl zijn vrouw verbaasd stond over zijn kalmte en hem alles zelf liet doen om 
hem meer gelegenheid te laten zijn slag te slaan gedurende dit gaan en komen. 
Tweemaal kapte hij te weinig zoodat het vuur uitging en hij gelegenheid had weer zijn atelier te 
betreden. Op den duur stonden alle deuren open die op zijn koerke uitgaven, en lag het kapblok buiten 
voor een afdakje van een halve meter breed. Kalm berekende René zijn slag en wachtte op een gunstig 
oogenblik. 
Weer werd er gebeld; nu men René had, mocht Madame openen; het was de melkboer: A. D. C., een 
weerstandsman. Met één woord wist hij genoeg, kwam binnen, nam een tas koffie aan, speelde 
daarvoor zijn jas uit, gereed, op den kleinsten wenk van René, liet uit te vechten. Twee tegen twee?  
Jawel! maar de Duitschers met elk een flinke revolver schietensgereed op de mannen gericht, bleken 
plots zeer achterdochtig.. We zegden reeds, dat René steeds bereid was om dienst te bewijzen en zich 
op te offeren, maar dat hij niet een ander voor hem in ’t gevaar wilde brengen. Hij liet merken dat het 
oogenblik niet geschikt was, en de melkboer vertrok, maar moest zijn eenzelvigheidskaart achterlaten; 
deze achtte het een paar dagen later terecht best onder te duiken, vooral na hetgeen er nu gebeurde. Pas 
was hij namelijk weg of men hoorde autos voor de deur stoppen. De Gestapo, die René nutteloos in 
Merelbeke gezocht had, keerde nog wel met versterking weer. Met niet min dan 14 man kwamen ze 
hun gevaarlijken tegenstander vatten. Maar juist op dat oogenblik gebeurde het. Eén van de twee 
wachters ging zijn makkers te gemoet om triomfantelijk mee te deelen: “We hebben hem.” De tweede 
had één seconde - slechts één seconde - een oogopslag naar den gang en zijn makkers, maar vlak 
achter hem vloog René de koer op en sloeg de deur dicht; met een heerlijken sprong - waarvoor het 
kapblok hem als wipplank diende - geraakte hij op het afdakje en den muur, verdween achter den 
muur van het atelier, waar het tuinmuurken tegenleunt, en was buiten zicht. Zijn moedig vrouwtje,  
bewust dat hij vluchtte en ieder seconde kostbaar was, versperde den gang aan den groep. liet zich op 
den grond werpen maar gaf haar man een paar seconden voorsprong op de bende. 
De Gestapomannen stormden het koerken op, keken in W. C., in atelier, sprongen over den muur in de 
omliggende tuinen. Ver kon hij niet zijn: gauw heel den blok omsingelen opdat de gevaarlijke kerel 
niet ontsnappe. De ‘zwarte brigade’ patroeljeerde reeds enkele minuten later in de straten en toch was 
de vogel gaan vliegen! Wat was er ondertussen gebeurd? Lenig was René boven op den muur 
voortgeloopen enkele huizen ver, sprong in de koer van een huis dat in de Schooldreef uitgeeft, vond 
alle deuren gesloten - de sirenes hadden juist vliegersalarm geblazen -, duwde met zijn geweldige 
kracht een schuifraam omhoog zoodat de kram begaf, wipte binnen en hij duwde het raam terug naar 
beneden. Reeds zag hij de zoekende Gestapomannen over den muur loopen. Eerst trok hij nog de 
gordijnen recht, zette een bloemvaasje voor ’t venster - aan zoon feitje bemerkt men dat hij niets 
vergat en steeds zijn absolute meesterschap over de zenuwen behield - en... liep langs de voordeur 
buiten, tusschen het volk dat zich naar de schuilplaatsen begaf. Vlug moest hij verder, dat wist hij; in 
een nabijzijnd kasteel vraagt hij onderkomen. “Te gevaarlijk zoo iemand te verstoppen”; zelfs in het 
park mag hij niet blijven. Neen, een vest hebben zij ook niet voor hem. Op een kleine boerderij bij 
boer H., een weinig verder wordt hij integendeel hartelijk ontvangen: “Ja man. hier is een oude vest, 
maar loop niet verder, de zwarten patroeljeeren reeds; blijf hier, ik verberg u wel zoodat ze u in geen 
week vinden.” ~ “Dank u, beste, lang mag ik niet blijven.” Hij denkt weerom niet aan zichzelf maar 
aan de ‘zaak’: “Neen, ik wil mijn vriend niet in den steek laten.” De slimme boer vindt er dan wat 
anders op: René krijgt nog een versleten emmer om het air te hebben in de buurt te werken. Eerst vlug 
voort naar zijn vriend en ploegbaas R. D. C. waar hij met een strafenden glimlach binnenvalt. Zijn 
vriend belooft hem den marconist Albert Wouters te verwittigen die anders denzelfden avond naar hun 
huis van de Pirennelaan zou komen om uit te zenden; hij voorziet René verder van een oude pet, stelt 
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hem geld ter hand en rijdt voorop per fiets naar Gent om o.m. te zien of men veilig over de brug van 
Gentbrugge kan. Terwijl de Gestapo... nog woedend geheel de buurt overhoop zet, want ,weg kan hij 
niet, denken zij. ’s Middags te 1 u. dineert hij met zijn medewerker om later samen in de buurt van 
Tielt hun werk met een anderen post voort te zetten. Vandaar zullen zij hun laatsten tocht aanvatten. 
Even past het hier te schetsen wat in het huis van de Pirennelaan na zijn vlucht voorviel. De 
Duitschers smeten alles onderste boven omdat ze niet anders meenden dan dat René in een geheime 
schuilplaats verzwonden was. Vluchten op ’n minimum van tijd scheen hun onmogelijk, trouwens 
langs waar? dan moesten ze het gezien hebben. Zij wierpen Mevrouw Thienpont op den grond en 
eischten, nu en later bij het onderzoek, uitleg over de gevonden photos. Slagen en stampen hielpen 
echter niet. In een auto gestopt met gewapende mannen naast zich, werd ze ter ondervraging naar het 
gebouw van den Kouter gevoerd. Heel den dag lang werd ze zonder eten of drinken gelaten en zonder 
onderbreken door vijf man ondervraagd. Het zou de laatste maal niet zijn. Het eenige wat haar 
bekommerde, sinds ze het huis verliet en ze de ontplooiing van politiemacht gezien had, was de vraag: 
is René werkelijk ontsnapt? Kon ze daarvan zekerheid hebben dan was al de rest niets. ’s Avonds 
vernam ze dat ze nog steeds zochten. Toen ze na dien vreeselijken dag alleen in een cel van de 
gevangenis werd opgesloten (waar ze trouwens nog dagen, en eerst een paar zonder eenig eten, zou 
doorbrengen) begaven even haar zenuwen; ze voelde zich hopeloos alleen in die ruige cel, zonder 
hem, haar liefde! en ze weende, maar dankte tevens Moeder Maria aan wie ze het welzijn van René 
had toevertrouwd. Een der volgende dagen geraakte ze even uit haar cel door zich ziek te verklaren, en 
een buitengewoon toeval wilde dat ze onbemerkt enkele woorden kon wisselen met een pas 
binnengebrachte juffrouw die ze kende: de verloofde van een der acht jongens wiens photos men in de 
Pirennelaan gevonden had. “Neen,” verklaarde deze, “de kwestie van René had niets met haar 
aanhouding te maken, haar jongen was tijdig verwittigd en René, dat wist ze, zat veilig in de streek 
van Tielt.” Goddank, ze mocht dus phantaseeren wat ze wilde om hier uit te geraken. Na enkele 
ondervragingen liet ze zich schijnbaar overtuigen dat haar goede René, dien ze zoo innig beminde, 
wiens geheim werk ze zoo overtuigend hielp, een zeer slechte man was! Die naieve Duitschers! Ze 
verklaarde zich bereid zoo’n slecht man, indien ze haar loslieten en ze haar man vond. dadelijk aan de 
Duitschers over te leveren. Ze onderteekende dat haar huis en inboedel met recht aangeslagen werden, 
enz.... En... waarachtig die domme ganzen lieten haar los, maar urenlang moest ze iederen dag door 
Gentbrugge wandelen; vijf geheime Gestapos losten elkaar af en sloegen haar handel en wandel 
gaande en alle drie dagen moest ze komen vertellen met wie ze gesproken had en waarom. Slechts 
weinige uren echter waren verstreken sinds haar bewaakte invrijheidstelling en haar thuiskomst in het 
half leeggestolen huis, of ze had de weerstandsmannen reeds doen verwittigen van haar niet aan te 
spreken. Ze speelde prachtig haar rol, wetend dat ze bewaakt werd en ook haar spreken nagegaan. Dat 
René door den weerstand wel zou verwittigd worden was genoeg. Later, wanneer de bewaking 
verzwakte, zou ze trachten hem te vervoegen. 
Voor het oog van de menschen moest ze nu doorgaan voor een verbolgen echtgenoote, hoe zwaar dit 
ook viel. Tot daar, ze getroostte het zich juist om René te kunnen vervoegen. Bij haar moeder en 
schoonouders zocht ze zoogezegd René. Dat zouden de Duitschers natuurlijk eerst vragen. En uit 
schrik dat die brave menschen niet zouden kunnen zwijgen, speelde ze voort comedie. maar bij de 
coiffeuse, hare buurvrouw, wiens betrouwbaarheid reeds vroeger bleek, had ze met de Gentsche dame, 
die de twee marconisten hielp, een geheime samenkomst. Wie zou in die dames, in de coiffeusenzetels 
gezeten, samenzweerders vermoeden! Aan een paar klapeien uit de buurt vertrouwde ze, onder strikte 
geheimhouding, dat haar man haar bedroog, en zich nu, naar ’t scheen, in de Ardennen schuil hield. 
Natuurlijk vertelden dezen het voort en had ze bij de Duitschers een alibi voor ijverig werk. wanneer 
ze, twee dagen later verklaarde in drie winkels vernomen te hebben dat haar man in de Ardennen 
schuilde. 
Een tweede maal werd een geheime samenkomst geregeld, dank aan een Eerwaarde Zuster, in een 
afgelegen gang van een hospitaal waar ze zoogezegd bloemen was gaan dragen uit dankbaarheid voor 
haar bevrijding. Tot een vluchten naar René, naar haar liefde toe, kwam het eilaas niet meer! Wel kon 
ze, zoo erg bewaakt, nog helpen om mannen het wegduiken te vergemakkelijken. 
René leefde verborgen in de streek van Tielt en vermoedde niets van het drama dat zich te Gentbrugge 
afspeelde, zijn makkers hadden er hem vooreerst niets van medegedeeld, wetend dat hij bekwaam 
ware geweest zich zelf te gaan aanmelden indien hij wist dat zijn vrouw voor hem in het gevang zat. 
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Zijn commandant, die op de hoogte was gebracht, vroeg hem: “Hebt ge nieuws van uw vrouw?” ~ 
“Oh”, antwoordde hij heel gerust, “die zit veilig thuis. Ze heeft zich prachtig gedragen.” 
Zoo bereiken we de bevrijdingsdagen en de vreugde van anderen dank ook aan het hoogste offer van 
onzen schoonen held. 
René behoorde tot de sectie ‘le héron’ van het G. B. L., maar meteen - hetgeen zelfs zijn kameraden 
niet wisten -, als marconist. met zijn vriend,  tot het stafpersoneel van de IIIe zone, die de heide 
Vlaanderen omvatte. 
Op 5 September krijgen ze nabij Tielt het bevel den staf te vervoegen die zich te St. Martens-Laethem 
bevond. “Let echter goed op”, zoo verwittigt men hen, “men signaleert verscheidene Duitsche 
patroeljes in de streek.” Ze springen op hun fietsen en weg zijn ze. René draagt op zich de militaire 
papieren, en op zijn velo het uitzendingsapparaat, de officieele ‘overalltenues’ van het G. B. L. en een 
revolver. Moedig, vertrouwend voor de laatste maal nog eens geluk te hebben, trappen de beide 
vrienden het af. Verscheidene uren hebben ze noodig om veilig twee kilometers te vorderen. De toren 
van Bachte-Maria-Leerne daagt reeds voor hen op. Plots: “Halt!” Een Duitsche patroelje van 6 man 
lag verborgen langs den weg. Gepakt! Men tast ze af. “Kijk eens hier: Militaire bevelen”: de zes man 
scharen zich rondom René . “Nog mooier zeg! Ziet eens hier!” Van zijn fiets maken ze den 
uitzendingspost los en vinden ook den revolver. Een mooie vangst! Allen prijslachen rond René. 
Albert staat ondertusschen onbewaakt op 5 meter, hij beproeft een laatste kans en vlucht plots weg 
achter de hoeve en door de velden. Een donderend gevloek, en terwijl er vier des te scherper René met 
hun wapen bedreigen, zetten er twee Alhert achterna, één werpt een handgranaat naar den vluchteling; 
Albert wordt licht gekwetst aan de knie, valt, richt zich hinkend op en vlucht voort, hij geraakt met 
moeite over een prikkeldraadomheining. Door een kogel getroffen. valt hij neer, de woedende 
Duitschers schreeuwen en René’s goede vriend die zooveel deed voor zijn land. met wiep hij door 
zooveel gevaren is heengestreden wordt afgemaakt. René weet dat dit hem allicht ook wacht, hij ziet 
den haat op de gezichten van die mannen, die, nu ze verslagen zijn, hun laatste woede botvieren op 
ontwapende patriotten. René verpinkt niet; onbewogen, het gelaat slechts even strakker dan 
gewoonlijk, trotseert hij zijn vijanden: een soldaat moet kunnen sterven voor zijn vaderland; in koelen 
bloede heeft hij den eed gezworen. en trouw is hij werkelijk tot den dood. 
Een der soldaten bedreigt hem met het geladen geweer in de buikstreek; zonder een oogenblik om zich 
voor te bereiden, onvoorziens, klinkt een kort teeken “Schiet neer” en in den buik getroffen zakt de 
brave René achterover in de droge gracht langs den weg. Daar ligt hij met zijn handen op de wonde, 
zonder één klacht. Zijn stille blik gaat naar het kruis boven op de kleine kapel over den weg, en naar 
den boer en diens vrouw die uit het venster daar juist onder, met ontzetting toekijken. De Duitschers 
springen naast hem in de gracht, vragen nog, schreeuwen nog volgens hun gewoonte en laten zelfs niet 
rustig dien braven jongen man sterven. Niet eens mocht hij een afscheidsbriefje schrijven een laatste 
liefdegroet aan zijn moedige vrouw. Slechts na tien minuten van dat onbewogen lijden, minuten die 
aan René toelieten nog eens zijn offer aan God op te dragen voor volk en land, tien minuten gedurende 
dewelke zijn pijnlijke maar triomfantelijke glimlach de verslagen macht van zijn vijanden trotseerde 
gaf een officier het bevel en klonk het genadeschot.1 

                                                           
1 Ziehier wat de eenige volledige ooggetuigen van het drama spontaan deden acteeren: 
“De ondergeteekenden, Jules Van Daele en zijn echtgenoote Hortense Emerence Ranson, wonende te Bachte 
Marta Leerne (Steenweg Gent- Deinze, nr. 25), verklaren op hunne eer gezien te hebben hetgeen volgt: Het was 
5 u. 30 in den namiddag den 5n September 1944. Wij bevonden ons op onze hofstede gelegen vlak nevens den 
steenweg ; aan de overzijde der baan is het fietspad, rechtover mijn woonst is de hofstede van Mr. A Adams-Van 
Wassenhove. Op den hoek onzer woning verborgen in de haag, was een anti-tankkanon opgesteld. Het affuit 
gericht naar Deinze. Het was bediend door zes Duitschers. Deze liepen mijn woonst steeds in en uit. Op het 
oogenblik van het gebeurde liepen de Duitschers zeer opgewonden. Om duidelijk te zijn zal ik gebruik maken 
van gegevens en namen die mij slechts later zijn bekend gemaakt. Twee jongens kwamen snel uit de richting van 
Bachte gereden, het gevaar niet vermoedende! Het waren twee jongens van het Geheim Belgisch Leger bij het 
uitvoeren van een opdracht in bevolen dienst, en op weg naar het geheime hoofdkwartier van St. Martens-
Laethem (villa Van Looy). De Duitschers hadden ze waarenomen bij middel van hun verrekijkers; overigens was 
de baan gansch verlaten. Bij het naderen van de fietsers hadden de Duitschers zich verborgen opgesteld. Van 
zoodra ik die ongewone drukte waarnam hebben wij ons in de kamer voor het venster opgesteld, vandaar hebben 
wij het gebeurde tot in de kleinste bijzonderheden kunnen hooren en zien. Voor onze woning gekomen sprongen 
de Duitschers vóór de fietsers; korte en harde bevelen weerklonken. De twee jongens, verrast, konden niets 
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De beulen hadden ook den boer bemerkt daarginds aan het venster, deze werdt opgeëischt; René werd 
in een tranchee gesleurd en daar, tot zelfs op het aangezicht van den moedigen René, die zoo pas, 
stervend naar hem had liggen kijken, moest hij aarde werpen, meer aarde, nu de aarde vasttrappelen. 
Met ontzetting deed de brave boer, J. D. V. het, maar toen ’s anderdaags de Duitschers heen waren 
ontgroef hij reeds het lijk, en zorgde, zooals betaamde, voor een christelijken laatsten tooi. Hij vergeet 
voorzeker nooit het tooneel van René’s heldendood. 
 

 
Bachte Maria Leerne, plaats van het drama. 

 

                                                                                                                                                                                     
anders dan stilhouden. Een streng onderzoek begon. De Duitschers waren vooral verbolgen op den tweeden 
fietser, René Thienpont, die vervoerder was van een valies: inhoudende witte Overalls en een apparaat 
(overseiningspost). Hij was ook drager van de gevaarlijke papieren en een revolver. Gedurende het onderzoek 
van René Thienpont bevond de eerste fietser, Albert Wouters, zich op vijf passen daarvan verwijderd en 
onbewaakt. Bij het Commando: handen omhoog, hooger op: sloeg Albert Wouters onmiddellijk op de vlucht. 
Wouters vluchtte de hofstede van A. Adams-Van Wassenhove door het openstaande hekken op, achtervolgd 
door twee Duitschers. Hij was ons seffens uit het oog verdwenen achter de gebouwen. Wij hebben dan nog 
verscheidene schoten gehoord en ’t is slechts vier-en-twintig uren nadien dat wij bij zijn lijk zijn kunnen komen, 
en hebben bestadigd dat hij op beestachtige wijze werd afgemaakt. Wat zijn makker René Thienpont betreft, hij 
is kalm ter plaatse gebleven, door vier Duitschers in bedwag gehouden. Enkele oogenblikken nadien heeft een 
Duitscher, die René Thienpont gedurig met zijn wapen bedreigde, een schot gelost, die hem in de maagstreek 
trof. René stortte neer in de gracht, Ik, Jules Van Daele, ben naar den zolder geklommen, van voor het venster, 
dat op den steenweg uitgeeft, heb ik beter het slachtoffer kunnen waarnemen. Ik zag René Thienpont gezeten in 
de gracht lichtjes gebogen, de vuisten op den buik gedrukt. De Duitschers die Albert Wouters hadden 
achtervolgd waren terug, wilde gebaren makende en roepende. Ik kon vermoeden dat het met deze ongelukkige 
gedaan was.  
Wij hebben dan gezien dat een Duitscher naar de gemeente is gereden. Een Duitsch officier is per moto-car 
aangekomen tot vlak bij den gewonden René Thienpont, Deze officier werd alles getoond en zag de papieren 
vluchtig in. Hij gaf een korte wenk aan een Duitsch soldaat; een schot knalde en raakte hem in het hoofd, René 
Thienpont was dan op den slag dood. Het vreeselijk gebeurde hebben wij alles afgezien op een afstand van tien 
meters. Zoo was het einde van twee groote helden (René Thienpont en Albert Wouters). 

Geteekend en gedaan te Bachte Maria Leerne den 19-8-45: 
J. VAN DAELE.                                     Hortense RANSON (Mevrouw Van Daele ). 

Gezien voor echtverklaring van bovenstaande verklaring en wettiging der bovenstaande handteekeningen 
De Burgemeester 
Graaf ’t KINT de ROODENBEKE. 
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Met spanning, maar zonder speciale ongerustheid voor haar man dien ze veilig in de streek van Tielt 
waande, gingen de dagen in Gentbrugge voorbij. Voor Mw. Thienpont kwam de bevrijding vlug 
genoeg om niet naar Duitschland gedeporteerd te worden zooals anders voorzeker haar lot ware 
geweest. Maar helaas den 7 September verneemt ze van een verbindingsagent van het G.B.L. dat men 
zonder nieuws is van Albert. “Dus ook van René?” ~ “Ja... neen... .” Zij ijlt naar het hoofdkwartier en 
verneemt er van den hoofddokter, H. Glorieux, het vreeselijk nieuws. Zooals zoovele onbekende leden 
van het G.B.L. had René zijn leven voor het vaderland geofferd... Plechtig werden beide vrienden 
naastéén op het kerkhof van Gentbrugge bijgezet, en dagelijksch ziet men een moedige jonge weduwe 
neerknielen op het graf van haar lieven moedigen René, om tevens bij die reine heldenbron de 
levenskracht op te doen om alleen door het leven te gaan, werkend voor haar levensonderhoud als 
fijne kleermaakster thuis, in hun mooi, zonnig huisje dat vol hangt van de herinneringen aan hun 
bloeiende liefde en waar u ten allen kant de energieke wezenstrekken van ‘haar’ held tegenlachen. 
 

 
Graf der beide helden, te Gentbrugge 

 
SLECHTS ASSCHE VIEL IN D’AARDE 

ZIELEVUUR BLIJ OPWAARTS VAARDE. 
 
Lezer gedenk die offers! 
Gij vrienden vergeet nooit uw sympathieken makker en strijdmakker. 
Gij menschen van Gentbrugge houdt uw stadsgenoot in eer. 
Gij Vlamingen gedenkt dien Vlaamschen jongen man die zich heel natuurlijk in de strijd wierp tegen 
een machtigen verdrukker van zijn volk - zonder op het buitenland te wachten - en streed zooals de 
kerels van 1302, de mannen van den boerenkrijg, de 80 % van den IJzer. 
Gij Belgen bant uit uw rangen den haat, opkijkend naar zulk onzelfzuchtig offer. 
Gij Christenen beseft dat Christus’ ordewoord: “Bemint uw evennaaste gelijk u zelf, om God”, geen 
ijdele formule was voor voor René. Het weze het ook niet voor ons. Bidt ook voor allen die zich 
edelmoedig offerden en offeren.  
Zijn heerlijk voorbeeld, zijn liefde die den dood trotseert, weze voor allen een aansporing tot een 
blijmoedig, plichtgetrouw, zelfvergeten leven. 
Waarom deze brochure, vraagt u wellicht? Vele slachtofferden zich, over velen kan een nog 
spannender verhaal geschreven worden ? Jawel. Allicht ook zal men brocheren of boeken schrijven 
over menschen die minder deden voor het algemeen belang. En... over velen zal men niet schrijven,  
vooral wanneer het eenvoudige volksjongens betreft die men niet voor een zelfzucht of een politiek 
kan misbruiken. Juist daarom schrijf ik over René, om in hem alle schoons offers, in eenvoud 
gebracht. te huldigen. 
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Hij was een volksjongen, hij was gehuwd, hij had een vaste staatsplaats; hij bezat een eigen huisje. Hij 
had persoonlijk niets te winnen met alles op ’t spel te zetten. Hij handelde uit naastenliefde in een 
wereld vol zelfzucht en haat, met kalme kennis van het gevaar dat hij liep - René was geen heethoofd -
, met een glimlachende heldhaftigheid ten bate van zijn medeburgers – dus voor ons allen -. Dit moge 
ook den grootsten tot voorbeeld strekken. Zijn heldhaftig offer blijft een aanklacht tegen de 
heerschende zelfzucht en haat. Door zuren haat, afgunst en zelfzucht bouwt niemand een schoon leven 
noch een schoon land. Uit zijn naastenliefde bloeide zijn opgeruimdheid op. Deze volksjongen geeft 
een les van volksliefde en vaderlandsliefde, die men in iedere school zoowel als in ’s lands bestuur 
diende te overwegen. Zijn liefde trotseerde voor ons den dood, niet opdat de haat zou heerschen, noch 
opdat wij materialistisch van zoo’n offers zouden ‘profiteeren’. Hij is een voorbeeld dat spreekt van 
effectieve naastenliefde voor het algemeen welzijn. 
Tevens weze dit een hulde aan het Geheim Belgisch  Leger dat zooveel helden telt (meer dan 3.000 
dooden), dat tuchtvol streed tegen den bezetter, en - eens zijn taak volbracht - even tuchtvol de wapens 
neerlegde. 
 

HULDIG DEN HELD HIER GEVALLEN 
VOL HEERLIJKE TROUW VOOR U ALLEN 

 
Nooit versagen 
nimmer klagen 
was uw vaste wil en wet 
in uw jarenlang verzet. 
 
Moedig streedt ge 
moedig leedt ge 
boodt aan God én daad én dood 
voor uw volk in bangen nood. 
 
Hier gevallen 
voor ons allen 
met den glimlach op ’t gelaat 
als uw laatste weerstandsdaad. 
 

 
J. B. Van Kempen 
 
(Tekst en afbeeldingen: J. Van Kempen: Liefde trotseert den dood. Uitgeverij Van Melle N.V. Gent.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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Lucien De Smet 
 
1 Inleiding 
 
Tijdens onze zoektocht in de ouden documenten uit voormalige notariaat van Notaris Van Canegem 
vonden wij in het dossier van weduwe  Pierre Amand De Baker de beschrijving terug van een intussen 
verdwenen stampkot.1 
 
Wat is een stampkot en wat wordt er gestampt? 
 
Een stampkot is een molen dat toelaat olie te winnen uit oliehoudende zaden. 
Het olieslaan berustte op het breken, opwarmen en uitpersen van oliehoudend zaad. 
Het winnen van olie brengt ons meteen binnen het domein van de nijverheidsplanten die op een 
landbouwbedrijf geteeld worden, ondermeer raapzaad, koolzaad en lijnzaad. 
 
 De vetbehoefte van een volk stijgt met zijn beschavingspeil en vooral met de uitbreiding van de 
stedelijke beschaving. Sinds de 12e eeuw was de vetbehoefte van het volk groot.  
Het gematigde klimaat echter was niet erg gunstig voor de opbrengst van plantaardige vetten 
waarmede het ontoereikend dierlijk vet kon worden aangevuld. Het waren de lonende prijzen die een 
spoorslag gaven om op een intensieve wijze oliezaden te gaan teelten. 
   
Olie houdende zaden werden reeds in de domaniale economie gewonnen en in de middeleeuwen 
kwamen zij ook als handelsgewas voor in het teeltplan van de boer.  
Zo beklede het raapzaad een opmerkelijke plaats in de zomerling van het winnende land op het hof.  
Toen in de Nieuwe Tijd de vetbehoeften opnieuw waren gestegen gaf onze landbouw het braakjaar 
prijs ten voordele van de kweek van koolzaad en klaver. Koolzaad werd gekweekt omwille van zijn 
olieproductie Het kweken van  klaver deed de boterproductie stijgen2 

 
Raapzaad 

                                                               
 
                                                        
Raapzaad is de oudste olievrucht van onze gewesten.  
De rapen werden voor de winter gezaaid.  
De vruchten kwamen in de zomer in het zaad.  
Zij werd ook voor de winter op het haverland gezaaid.  
 
Raapzaad was in de middeleeuwen een vrij kostbare vrucht. 
Het werd in de 18de eeuw in het Land van Waas nog op  
aanzienlijke schaal gekweekt. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Met dank aan Françoise Verhoosele om de documenten te mogen inkijken. 
2 ir. Paul Lindemans: “Geschiedenis van de landbouw in België” Deel II. 
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Koolzaad 
                                                                  
Koolzaad verschijnt voor het eerst in de 16de eeuw. Gedurende drie eeuwen was dit het voornaamste 
handelsgewas. In onze provincie werd het in 1765 verhandeld op de markten te St. Niklaas en Gent. In 
het begin van de 19de eeuw werd in Oost-Vlaanderen koolzaad verbouwd in de Polder, het Land van 
Waas en in  het Land van Aalst. 
Het koolzaad verschafte niet enkel aan de boer een vast inkomen maar deed op het platteland een 
drukke handel en een bloeiende olienijverheid ontstaan. Schier elke gemeente had haar olieslagmolen 
(stampkot). De olieopbrengst bedroeg gemiddeld  21 hl per ha.  
 
Koolzaad werd in de brak gekweekt  Het werd met de sikkel geoogst. Het dorsen geschiedde op het 
veld in volle zomer. De olie werd gewonnen in het stampkot van het dorp. 
 
Lijnolie werd gebruikt in de productie van verf, zeep en voor medische doeleinden. 
Raap-en koolzaadolie werden vooral als lamp- en smeerolie aangewend, maar ook gebruikt als bak- en 
braadolie.3 
 
2 Het Stampkot te Balegem 
 
Ligging 
 
De olieslagmolen die wij hierna bespreken stond op het kadaster bekend  onder de sectie B  nr 1165 
bis en was gelegen op de wijk Gardeman. 

 
De  ‘Gardeman’ lag ten Noorden van de Molenbeek 
en de wijk het Gootje en ten Westen van de 
Stationsstraat - Houte. 
 
 De naam Gardeman is heden in onbruik geraakt.  
Gaerde betekend: tuin, hof, moesgrond. ‘Gardeman’ 
heeft ook de betekenis van tuinman. 
 
Het stampkot stond in de huidige Poststraat en de 
spoorlijn naar Zottegem  
 
 
 
 

De eigenaars 
 
Begin 19de eeuw was de olieslagmolen in het bezit van molenaar Pierre Amand De Backer, die 
gehuwd was met Marie Thérèse Saegaert. 
 
Hij werd te Balegem in 1782 geboren als zoon uit het tweede huwelijk van Joannes Baptiste De 
Backer met Maria Ludovica De Winne.   
Joannes huwde de eerste maal te Balegem op 8/091768 met Marie Thérèse De Groote. Marie overleed 
te Balegem op 28/03/1779. 
Vader Joannes Baptiste De Backer werd te Balegem geboren op 19/04/1742 en overleed er op 
20/12/1822.4 

                                                           
3 ir. Paul Lindemans: “Geschiedenis van de landbouw in België” Deel II. 
4 Burgerlijke Stand Oosterzele: Register der overlijdens  Balegem. 
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De familie Pierre Amand De Backer en Marie Thérèse Saegaert.  
 
Zij hadden 8 kinderen: 
Joannes Baptiste ° Balegem 23/6/1804 
Marie Ludovica ° Balegem 01/04/1806 
Amelie ° Balegem 01/03/1808 
Marie Constance ° Balegem 28/09/1810 
Charles Louis ° Balegem 30/11/1812 
Pierre François ° Balegem 25/05/1815 
Eduard ° Balegem 16/11/1816 
Pierre Joseph ° Balegem 5/5/1819 
 
Pierre Amand overleed te Balegem op de leeftijd van 54 jaar op 22/04/18365. 
In 1842 verkocht Marie Thérèse  de toen al niet meer gebruikte molen aan notaris Vanden Hecke de la 
Faille uit Gent6. 
 
In 1881 was het hof en de vervallen olieslagmolen eigendom van Charles Louis De Mulder. Hij 
herschikte de bestemming van de gebouwen. Het oliestampkot werd ontmanteld en bij het woonhuis 
gevoegd. De nieuwe eigenaar van de voormalige molensite was Sophie De Mulder. 
In 1892 is de site  in het bezit van J.P. Van Lil, gemeentesecretaris te Scheldewindeke, vervolgens aan 
de familie De Lil-De Mulder Jean François. In 1919 is het goed nog steeds in het bezit van de familie, 
weduwe en kinderen Van Lil- Betengé uit Schendelbeke7. 
 
 

                                                                                      
Twee foto’s uit het begin 1960 met op de achtergrond de voorgevel van het woonhuis. 

 
In de eerste helft van de 20ste eeuw was Joannes Eeckhout, koopman in vee, eigenaar van het goed. 
Joannes was afkomstig uit Bavegem en gehuwd met Wildeauwe Sylvie Marie . 
Het hof was op dat ogenblik reeds gedeeltelijk afgebroken en van de resterende gebouwen werden 
twee woningen gemaakt. 
Eén van de laatste bewoners van de voormalige molensite was Leon Gustaaf Rijkbosch, die gehuwd 
was met Marie Leonie Van Audenhove. 
Begin de jaren 60 werden deze bescheiden woningen afgebroken en de vrijgekomen grond verkaveld..  
 

                                                           
5 Met dank overgenomen van de familie De Backer uit Melle. 
6 Archief notaris Van Caenegem, notaris te Oosterzele in het begin van de 19de eeuw. 
7 Kadastrale leggers van de gemeente Balegem. 
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3 Het slaan van olie 
 
De olieslagmolen, zoals er destijds één stond op de wijk Gardeman te Balegem, kunnen wij het best 
vergelijken met de werkruimte van de Hoolstmolen te Balen. 
 
De oliemolen had drie afgescheiden onderdelen: 

• Het stampwerk later vervangen door pletterstenen 
• De vuring of het fornuis. 
• De slagbank of perslade                                                                                                    

                                                                                                       1 De pletterstenen 
                                                          3 De slagbank 
 
 
 
 
  
 
 
 
    2 De vuring 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Binnenruimte van de molen te Balen 
 

Breken van de zaden 
 

 
Vooreerst werden de zaden gebroken of gekneusd doormiddel 
van de kollergang. Dit waren twee op hun kant ronddraaiende 
arduinen stenen of lopers, bijeengehouden met de steenspil.  
                                                                     
De kantstenen liepen over een ligger of doodbed.  
De ronddraaiende stenen zorgende er niet enkel voor dat het zaad 
gesmeierd maar ook opengewrongen werd. 
 
Wanneer het zaad voldoende smeurig was, werd het met een 
samenstrijker naar de houten rand van  het doodbed gedreven en 
viel het via een sleuf in  de  zaadmeelbak8. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
8 Paul Bauters: “Kracht van Wind en Water”. 
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Beschrijving van de pletterstenen in het stampkot te Balegem 
 
“De staende tueschen de oliestenen met ijzere banden en houten panne spoor. 
Het kamwil met zijne heuzemen bouten en steert en houten en blenlap. 
De strijker en aftrekker met de hooren.Het koningshoofd met ijzeren band 
De ring rond de legger. De bosje en de olie steenen met de vloten hout en ijzer.De spille 
De olie steenen, twee drayers eenen legger. De wiege of lantern met haere spillen banden en 
boten.Het metselwerk onder den legger der olie steenen 75vtmet sement” 
 
Opwarmen van het geplette zaad 
 
De gekneusde zaden werden verhit. Op het vuur stond een bodemloze pan, in de schuifring werd het 
geplette zaad gegoten. Water werd toegevoegd, het mengsel werd voortdurend omgeroerd om 
verbranding te voorkomen. Wanneer het zaad warm genoeg was 40° voor de voorslag en 80° 9 voor de 
naslag werd het zaad met de aftrekpan van de hete plaat geschoven waarna het in de wollen zakken 
terechtkwam. 
 
Beschrijving van de vuring in het stamkot te Balegem  
 
“De schijven met de rollen en kamewiel voor het roerwerk hout en ijzer. 
Geheel het roerwerk, asken, drij wielkens, roerperse hout en ijzer. 
De forneys panne met den rink en rooster. 
De braeck en goedbak den plancher met de platen. 
Het metselwerk aen het fourneys 42Vt met het houten gareel boven daer.” 

 
De slagbank 
 
De gevulde zakken werden naar de perslade gebracht. Heffers op een wentelas tilden de heien op en 
lieten ze weer los door het wegdraaien van de as. Er was een slaghei, die het eigenlijk perswerk deden 
en een loshei die de wiggen in de slagbank moest loslaten. Het slaan mocht niet te snel gebeuren. De 
olie moest niet alleen de tijd krijgen om weg te vloeien, maar ook de heien en de stampers moesten de 
tijd krijgen om te vallen. 
 
Beschrijving van de slagbank in de molen te Balegem 
 
“De twee rustijlen vier reen bouten en balken, de twee eyken met de vlegels en twee hoofden en eenen 
reep, de slagbank met haer ijzerwerk en blokken. Al het laewerk met de 4 jaegijzers twee tassen, 4 
weggen, 3 sleutels, 4 devinkhouten, een kopper schroon en een coppel leeren, 
4 stampzakken.”  
 
Water werd geput uit een waterput op het hof uit een steenput, diep 24 voet pompboom, lang 29 voet. 
 
Het Stampkot 
 
Het kot waar de oliën geslagen werden, was een gebouw hoofdzakelijk uit hout en leem. Het dak was 
met  stro bedekt. De gevels aan zuid- en oostkant hadden elk 8 stijlen van 8 voet hoog, beslaan met 
houten platen uit eik en without. De lemen muur had een totale lengte van 113 voet en was 11 voet 
hoog, met daar aanpalend de schuur, de schaapstal en het kafkot  
1 voet = 0.2772m10.  
 

                                                           
9 Bokrijk 
10 Dr. Paul Vandewalle Oude maten gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg 
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De beschrijving van het strodak van het stampkot geeft ons enig idee van de grootte van het kot waar 
binnen de molen was ondergebracht.  
Aan de zijde van het binnenhof was het dak 40 voeten lang en 24 voet hoog.  
De gevel aan de westkant was eveneens 40 voeten lang  bij 25 ½ voet hoog. 
Wij hebben hier een vierkantig kot met een zijde van ongeveer 11 m. 
 
De aandrijving 
 

In vele gevallen werden de oliemolens aangedreven 
door het rad van de watermolen. Wij vinden ze dan 
ook vaak terug in een watermolen waar naast graan 
ook olie gestamd werd.. 
 
Ook windmolens werden al eens met een 
oliestampkot uitgerust. Zo werd  in de Guillotine-
molen te Balegem op het gelijkvloers olie geslagen. 
De sporen van de ligger zijn in de vloer nog 
duidelijk zichtbaar. 
 
Het hier besproken stampkot was  niet gelegen  in 
de nabijheid van een waterloop en een windmolen 
op deze plaats.  
 
 
 

 
De prijzij zegt ons niets van hoe het draaiende werk in beweging werd gebracht. 
Wij nemen aan dat de molen werd aangedreven van uit een roskot dat aan het stampkot was 
aangebouwd.  
In het roskot liepen een of twee paarden binnenin rond de koningsspil.  
Het kroonwiel bovenaan de spil met het bijpassende kamwil zorgde voor de draaiende beweging  van 
de horizontale as Deze draaiende as bracht op zijn beurt de slagbank en de kollergang in het stampkot 
beweging. Na het stoppen van de werkzaamheden in het stampkot werd de rosmolen ontmanteld en 
vermoedelijk als schaapstal ingericht.  
Aangrenzend aan de schaapstal was trouwens het stampkot en het kafkot aangebouwd. 
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Verslag van de voordracht door Koenraad De Wolf op 22 april 2005. 
 
Eerste deel: de Romaanse bouwkunst 
 
1. Situering in zijn ruimere maatschappelijke context 
2. De ontwikkelingen in Zuid-Oost-Vlaanderen van dichtbij bekijken 
3. Welke zijn de stijlkenmerken van de Romaanse bouwkunst? 
4. De Romaanse bouwkunst in het land van Rode 
5. Besluit 
6. Als uitsmijter hebben we de rubriek: ‘haal een Romaanse doopvont uit de muur’ - verwijzend naar 
de doopvont in de muur van de kerk van Moortsele 
 
1. Situering: de ruimere maatschappelijke context 
De opkomst en de bloei van de Romaanse bouwkunst situeert zich in het feodale tijdperk dat 
gekenmerkt wordt door: 

1. de almacht van de feodale heren 
2. de bloei van de monastieke instellingen (abdijen en kloosters) 
3. en vanaf de 11de eeuw de opkomst van de nieuwe rijken in de steden 

 
1.1. De feodale heren 
843: verdrag van Verdun = opsplitsing van het rijk van Karel de Grote op in Frankrijk, het Middenrijk 
en het Duitse Rijk. 
Ingevolge dynastieke opdelingen verbrokkelt het Middenrijk. Daartegenover consolideren de Franse 
en de Duitse vorsten hun positie. Hoe doen ze dat? Door gronden te schenken aan vazallen in ruil voor 
militaire en financiële steun.  
In Frankrijk behoudt de koning alleen een symbolische functie: omdat de vazallen zowel de 
bestuurlijke als de rechterlijke macht naar zich toe trekken. In Duitsland, waar de kerkelijke 
gezagsdragers ook wereldlijke territoria besturen, houdt het centrale gezag langer stand. 
Deze ontwikkeling voltrekt zich tijdens de invallen van de Noormannen, die vooral het 
Scheldebekken zwaar treffen. 
In de ijzeren 10de eeuw domineren plaatselijke machthebbers het maatschappelijk gebeuren. 
De heren - aan wie alle rijkdom toebehoort - besturen vaak onooglijk kleine territoria of heerlijkheden. 
Zij wonen op motekastelen: kunstmatige aarden heuvels omringd door een walgracht. 
Uit de 11de de eeuw stammen de eerste stenen torens of donjons, die later uitgroeien tot versterkte 
burchten.  
De feodale samenleving, die stoelt op bloedverwantschap en grondbezit, houdt  Europa in haar greep 
tot het begin van 13de eeuw.  
Volgens de traditionele voorstelling: 
- bewerken de boeren het land en 
- garanderen de ridders de veiligheid, 
- terwijl de clerus bidt voor het zielenheil. 
De economie dekte nauwelijks de primaire (voedsel)behoeften, en de handelsactiviteiten zijn beperkt. 
Omdat de gezagsdragers zich tegenover God verantwoordelijk achten voor hun onderdanen, bestaat 
geen scheiding tussen kerk en staat. 
De koningen, de adel en de lokale heren stichten (rijk begiftigde) private kerken of eigenkerken en 
benoemen er de kerkelijke bedienaars. 
Onder het pontificaat van paus Gregorius VII (1073-1085) leidt het kerkelijk verzet tegen deze 
bevoogding tot de investituurstrijd. In 1122 bepaalt het concordaat van Worms dat het patronaatsrecht 
(met de benoeming van de pastoor) in handen komt van de bisschop . 
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1.2. Monastieke instellingen 
Vanaf de Merovingische periode leidt de diep ingewortelde angst voor het hiernamaals tot de 
oprichting van abdijen, kloosters en collegiale kerken met kapittels. 
De vorsten en de adel, die ook hier als initiatiefnemers optreden, stellen naast religieuze motieven 
ook hun persoonlijke belangen veilig. Zo maakt in Vlaanderen de oprichting van kapittels in de 
hoofdplaatsen van de kasselrijen en de steden deel uit van de uitbouw van het grafelijk 
bestuursapparaat. 
Ondanks de veralgemening van de regel van Benedictus onder het Karolingische bewind, komen de 
monastieke instellingen niet los uit de feodale verankering. Pas vanaf het einde van de 11de eeuw geeft 
de hervormingsbeweging van Cluny de aanzet voor een gecentraliseerde en een overkoepelende 
aanpak. 
De monniken - vaak afkomstig uit adellijke families - leggen zich toe op het onderwijs en de caritas 
(de armen- en de ziekenzorg). 
In de scriptoria of de schrijfcentra komen cultuur en wetenschap tot bloei. De abdijen versterken hun 
politieke en economische positie: 
1° door de oprichting van priorijen en uithoven: landbouwbedrijven met een eigen exploitatiezetel. 
2°  Zij krijgen van de bisschoppen vanaf het tweede kwart de 12de eeuw het patronaatsrecht van de 
parochiekerken. 
De abdijen en de kapittels verwerven niet alleen de inkomsten uit de bezittingen van de kerken, maar 
palmen ook een deel in van de tienden - de kerkelijke belasting a rato van tien procent van de 
landbouwopbrengsten. Hoewel de verdeling per parochie verschilt, verwerven zij samen met de 
pastoor het grootste deel van 
1° de grote tienden of de graantienden (geheven op de vruchten met een stengel),  
2° de kleine tienden (verschuldigd op de overige veld- en tuinbouwgewassen,  hout en vlees) en 
3° de nieuwe tienden (op het nieuw ontgonnen landbouwgebied). 
Met deze inkomsten verzekeren de abdijen en kapittels de huisvesting van de pastoor en betalen het 
onderhoud van het koor van de kerk. 
 
1.3. Nieuwe rijken in de steden 
De toenemende handel en de opkomende ambachten ondermijnen vanaf het einde van de 12de eeuw 
het feodale systeem. 
Naast het grondbezit en de bloedverwantschap (dé kenmerken van het feodale tijdperk) treedt het 
kapitaal als derde pijler van de samenleving op de voorgrond. De overstap van een ruileconomie naar 
een geldeconomie vergroot de impact van de handelaars, die zich vestigen in de steden langs de 
strategische wegen en waterlopen. 
De macht behoort in toenemende mate de rijken toe. 
Tegelijk zet zich in de architectuur een nieuwe stijl door: de gotiek. 
 
2. De ontwikkelingen in Zuid-Oost-Vlaanderen van dichtbij bekeken 
 
Het bestudeerde gebied is Zuid-Oost-Vlaanderen 
en ligt tussen de Schelde en de Dender  
telt 95 landelijke gemeenten 
WEL = de grotere entiteiten Geraardsbergen en Zottegem. 
NIET = De steden ten noordoosten van de E40 (Gent, Wetteren, Dendermonde, Aalst en Ninove) 
alsook Oudenaarde-centrum en Ronse in het zuiden maken daar geen deel van uit. 
 
We bekijken drie elementen van dichtbij:  

1. de politieke en militaire situatie 
2. de feodale versnippering 
3. de abdijen in Zuid-Oost-Vlaanderen 

 
2.1. Politiek en militair 
Het gebied tussen de Schelde en de Dender - het graafschap Biest, de voorloper van het Land van 
Aalst - behoort aanvankelijk tot het Middenrijk van koning Lotharius. 
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Bij het Verdrag van Ribémont (880) gaat het gebied over naar het Duitse Rijk. Een aantal elementen 
wijst erop dat de hoofdzetel van het mysterieuze graafschap Biest zich mogelijk in Velzeke bevond. 
Wanneer keizer Otto II omstreeks 973, als antwoord op de toenemende dreiging  
vanuit Vlaanderen, langs de Schelde drie markgraafschappen (Antwerpen, Ename en Valenciennes) 
opricht en hieraan uitgebreide militaire bevoegdheden toekent, is de rol van Velzeke uitgespeeld. 
Aan het hoofd van de mark Ename komt Godfried I de Gevangene, een trouwe aanhanger van de 
keizer. 
Vanaf het begin van de 11de eeuw groeit de Scheldevallei uit tot een conflictzone. In 1033 of 1034 
maakt graaf Boudewijn IV de militaire vesting en het bloeiende havenstadje in Ename met de grond 
gelijk en bij een ruil vindt in 1047 de overdracht plaats van het gebied tussen Schelde en Dender naar 
Vlaanderen. De Dender vormt nu de grens van Vlaanderen met het hertogdom Brabant en het 
graafschap Henegouwen. 
Graaf Boudewijn VI verstevigt in het pas geannexeerde gebied zijn machtspositie met de bouw in 
1068 van een burcht nabij het ‘drielandenpunt’ in Hunnegem, waarrond de stad Geraardsbergen 
groeit.  
Ook de Dendersteden Aalst en Ninove ontwikkelen zich tot militaire steunpunten  
 
2.2. De feodale versnippering 
Het vanaf de Romeinse periode dichtbevolkte Zuid-Oost-Vlaanderen vormt, onder het gezag van 
plaatselijke adellijke geslachten, een lappendeken van heerlijkheden en lenen. 
Hoewel de eigendomsverhoudingen vaak wijzigen, vormen vele gemeenten tot het einde van de 12de 
eeuw afzonderlijke heerlijkheden. 
Vervolgens komt rond de invloedrijke heren van Zottegem, Rfode, Boelare, Schorisse, Gavere en 
Herzele een concentratiebeweging tot stand. 
In Ressegem is de structuur van de middeleeuwse heerlijkheid gaaf bewaard. Naast de ‘eigenkerk’, 
waarvan bisschop Nicolaas van Kamerijk in 1147 het patronaatsrecht schenkt aan de Sint-
Ghislenusabdij bij Bergen, staat het motekasteel. Omgeven door een brede walgracht bevindt zich een 
met lindebomen en berken begroeide aarden heuvel (doorsnede 17 meter). 
De 30 meter hoge donjon van het Gravensteen in Gent is de bekendste militaire versterking in steen. 
In Herzele zijn de fundamenten van de vroegere meestertoren zichtbaar. Burgerlijke gebouwen uit het 
feodale tijdperk zijn de Boudewijn-V-toren in Oudenaarde en het Geraard de Duivelsteen, het 
Korenstapelhuis en het Borluutsteen in Gent. 
 
2.3. De abdijen 
Als gevolg van het verwoestende optreden van de Noormannen kennen wij uit de Merovingische 
periode alleen de grote monastieke stichtingen: Sint-Baafs en Sint-Pieters in Gent (uit het midden van 
de 7de eeuw), de abdij van Ronse en de abdij van Dikkelvenne (opgericht in 734). 
Op andere plaatsen, mogelijks ook in Ninove, gaat een Merovingische stichting de oprichting van de 
latere abdij vooraf. 
De kerkelijke instellingen volgen de politieke ontwikkelingen. 
Zo verhuist de Sint-Pietersabdij van Dikkelvenne in 1096 naar Geraardsbergen. Aan de linkeroever 
van de Dender ontstaan de Norbertijnerabdij van Ninove (1137) en de Cisterciënzerinnenabdij van 
Aalst (1262). 
De Gentse Sint-Baafsabdij richt in Sint-Lievens-Houtem een priorij op. 
In de voormalige grensplaats Ename sticht graaf van Vlaanderen Boudewijn V in 1063 een 
Benedictijnerabdij als morele dam tegen de Duitse politieke ambities om de rijksgrens opnieuw naar 
de Schelde te verplaatsen. 
Aan de rechteroever de Benedictijnerabdij van Affligem (1081) en de Cisterciënzerinnenabdij van 
Grimminge (1228). 
In het Land van Aalst bezitten 25 abdijen het patronaatsrecht over 113 parochiekerken. De altaren van 
42 parochies behoren toe aan kapittels en leken 
beheren de zestien resterende kerken. De abdijen van Affligem, Geraardsbergen en Ename hebben 
respectievelijk 20, 16 en 15 altaren in eigendom. 
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3. De stijlkenmerken van de Romaanse bouwkunst 
 
De oprichting van de parochies met Sint-Martinus en Sint-Amandus als patroon vindt plaats tijdens de 
kerstening in de 7de eeuw. 
De eerste kerken zijn houtbouwen en waarschijnlijk gaan een of meer dergelijke constructies de bouw 
van de Romaanse bedehuizen vooraf. 
De Romaanse bouwkunst brengt een synthese van de voorafgaande stijlen:  
�� de basilicale opstand van de Romeinen, 
�� de symbolische vormentaal uit de Byzantijnse wereld, 
�� het lineaire karakter van de beelden verwijst dan weer naar invloeden van Keltische en 

Germaanse volkeren en van de Noormannen. 
De datering van de bouwactiviteiten gebeurt bij gebrek aan specifieke stijlkenmerken bij benadering. 
 
Het wegebben van de dreiging van de Noormannen in de tweede helft van de 10de eeuw gaat overal 
in Europa gepaard met de opkomst van de Romaanse architectuur. 
Op initiatief van de graaf van Henegouwen begint in Zinnik in 958 de bouw van de kapittelkerk. 
In 985 vindt de inwijding plaats van de kerk van de Gentse Sint-Pietersabdij waar de graven van 
Vlaanderen liggen begraven. 
Later oefent Doornik de grootste invloed uit. Vijf jaar na het begin van de bouw van de kathedraal in 
1140 krijgt de stad een eigen bisschop. 
 
In de lage landen situeert het politieke, het economische en het culturele zwaartepunt zich rond de 
stroomgebieden van de Schelde en de Maas.  
1° Het Maas-Romaans rond de stad Luik - leunt aan bij de Rijnlandse School  
2° Het Schelde-Romaans met Gent en Doornik als bakermat - leunt aan bij de Noord-
Franse/Normandische architectuurgroep. 
Beiden vertonen een aantal eigen kenmerken. 
Het tussengebied ondergaat een beïnvloeding vanuit de beide richtingen. 
 
Wij bespreken zeven elementen van dichtbij: 

1. het gebruik van natuursteen als bouwmateriaal 
2. de gebruikte metseltechnieken 
3. de minimale decoratie 
4. de beperkte lichtcapaciteit in de Romaanse kerken 
5. alle kerken het recht op een toren 
6. de twee types van kerken 
7. de overgang naar de gotiek 

 
3.1. Het gebruik van natuursteen als bouwmateriaal 
Bij de bouw van de eerste kerkjes in Zuid-Oost-Vlaanderen verzamelen de parochianen stenen uit de 
omgeving van de heuveltoppen. 
De in de ondergrond aanwezige steenlagen gaan terug tot het Paleoceen en het Eoceen in het tertiaire 
tijdperk: 65 tot 2 miljoen jaar geleden. 

1. In de Vlaamse Ardennen komt veel ijzerzandsteen voor met zijn - ingevolge oxidatie door het 
regenwater en de zuurstof - roestbruine kleur. 

2. De kalkzandsteen, die sporen van fossielen en keitjes bevat, treffen we aan in de noordelijker 
gelegen gebieden waarbij de fijne korrel van deze gemakkelijk te bewerken steen verhardt 
door het contact met de lucht. Geologen onderscheiden het Lediaan (in het arrondissement 
Aalst en in het zuiden van het arrondissement Gent), het Brusseliaart (in het centrum van 
Brabant) en het Ieperiaan. De aanwezigheid van plankton geeft de stenen uit Balegem, 
Oosterzele, Gijzenzele en Landskouter een grijsgroene patine. De doorgaans grotere blokken 
uit Borsbeke, Lede en het gebied ten westen van Aalst zijn okergeel. De grootschalige 
ontginning van de Lediaanse of Balegemse steen vangt aan in de 13de  eeuw. 
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3. Een steengroeve in de omgeving van Geraardsbergen levert kwartsiet. De kleur van dit 
kwartsrijke sedimentgesteente van kleine organismen en gefossiliseerde wortelstructuren 
evolueert onder de invloed van het licht van zwart naar lichtgrijs. 

4. Voor de bouw van de kerken op het domein Ename gebeurt de invoer via de Schelde van 
donkergrijze Doornikse kalksteen, die teruggaat tot het Carboon in het primaire tijdperk, 
zowat 280 miljoen jaar geleden. Ook later geven vele parochies de voorkeur aan deze 
steensoort, boven het lokaal voorhanden zijnde bouwmateriaal. 

5. Ten slotte vindt, waar deze voorhanden is, de verwerking plaats van veldsteen en Romeins 
bouwpuin. 

 
3.2. De gebruikte metseltechnieken 
Er worden twee metseltechnieken gebruikt. 
 
1° Het onregelmatig verwerken van stenen van een verschillend formaat heet in de vaktaal opus 
incertum. 
De grootste exemplaren komen aan de binnen- en aan de buitenzijde, terwijl de opvulling van de 
tussenruimte gebeurt met mortelspecie en bouwpuin. 
De horizontale werkwijze laat per jaar een opstand van maximaal één tot anderhalve meter toe, 
wegens het gebruik van kalk als bindmiddel voor de mortel. 
De opeenvolgende bouwnaden zijn vaak herkenbaar. 
Om vochtinsijpeling en vriesschade tegen te gaan, gebeurt na elke bouwcampagne een afdekking van 
de muur met Romeinse dakpannen. Bij de bouw van de kerk van Godveerdegem in de 11de eeuw 
steken nog fragmenten van Romeinse dakpannen tussen de jaarlagen. 
 
2° metseltechniek = het gebruik van horizontale banden van platte stenen in een visgraatmotief heet 
opus spicatum. 
Deze merkwaardige metseltechniek, die al voorkomt in de Romeinse en de Karolingische periode, is 
niet constructief bedoeld en beoogt evenmin een decoratief effect. 
Dit is de eenvoudigste manier om zonder het verplaatsen van de stelling een grote hoeveelheid smalle 
stenen te verwerken. 
 
Vanaf de tweede helft van de 12de eeuw kent de techniek van de klavelen of het gebruik van 
wigvormige stenen bij de aanmaak van de rondbogen een veralgemeend gebruik. 
 
3.3. Het gebruik van een minimale decoratie 
De stevige constructie van de Romaanse gebouwen leidt tot een sobere en een eenvoudige 
architectuur, met weinig aandacht voor versieringselementen. 
Tussen de rondboogvormige afzomingen van de buitenvensters verschijnen soms verticaal 
uitspringende banden of lisenen. 
Vooral in het Maasgebied komt de Lombardische fries voor: de verbinding van de lisenen onder de 
dakrand met een rondboogfries. 
In het interieur gebeurt de afdekking van de schachten van de pijlers met horizontale platen of 
imposten, die als stutten fungeren voor de houten formelen waarop de bogen worden gemetseld. 
Ambachtslui vervaardigen grafstenen, vaandels, koorgestoelten, communie-banken, kansels, 
biechtstoelen, retabels en cultusvoorwerpen zoals kruisen, evangelieboeken, kandelaars, kelken en 
reliekschrijnen. Doch ook hier zijn alleen uitzonderlijk stukken overgeleverd. 
In de Sint-Laurentiuskerk van Ename wordt in 1992 op het timpaan van de keizerlijke loge boven het 
oostelijk koor een artistiek hoogstaande muurschildering blootgelegd. De tronende Christusfiguur is 
er omgeven door een driepasvormige mandorla en de symbolen van de evangelisten Lucas (rund) en 
Johannes (adelaar). Dit uniek voorbeeld van Ottoonse schilderkunst in ons land dateert van de jaren 
1020. De uitvoering in Byzantijnse stijl houdt verband met de oosterse invloed op het Duitse 
kunstgebeuren na het huwelijk van keizer Otto II met een Byzantijnse prinses. 
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Het Maasgebied geniet een internationaal prestige op het domein van het bronsgieten en de 
edelsmeedkunst, met de bronzen doopvont van Reinier van Hoei uit 1119 in de Collegiale Sint-
Bartholomeuskerk in Luik als ongeëvenaard hoogtepunt. 
De stad Doornik geniet dan weer Europese bekendheid op het vlak van de beeldhouwkunst. 
Steenhouwers kappen maskerkoppen en figuratieve of abstracte motieven op de kapitelen van de 
zuilen en op de boogvelden van de portalen. Zo telt de kathedraal van Doornik meer dan duizend 
gebeeldhouwde kapitelen. 
Toch is de productie vooral exportgericht: via de Schelde naar zowel het binnenals het buitenland. 
Op het platteland beschikken de parochies vaak over onvoldoende geld om beeldhouwwerk aan te 
kopen. 
Het bekendste product van de Doornikse beeldhouwschool zijn de massieve vierkanten stenen 
doopvonten. De uit vier driehoeken samengestelde stukken, met bovenaan een uitholling voor het 
doopbekken, tonen op de zijkanten expressief gebeitelde symbolische of figuratieve motieven. 
 
�� De kerken hebben een beperkte lichtcapaciteit 

De lichtopeningen in de kerken zijn in de 10de en de 11de eeuw klein en steken wegens het onzekere 
tijdsklimaat – om inbraken de vermijden – zo hoog mogelijk in de muur. 
Dit houdt tevens een symbolische verwijzing in naar de goddelijke oorsprong van het licht, dat van 
boven op de gelovigen neerdaalt. 
De weerkaatsing van het licht via de hellende afzaten van de vensters op de witbepleisterde muren 
zorgt voor voldoende licht, ten behoeve van de weinige gelovigen die kunnen lezen. 
Vanaf de 12de eeuw doen de grotere, langwerpige vensters hun intrede en krijgen de ramen ook aan de 
buitenzijde een inspringende profilering en een afzaat. 
 
�� Het recht op een toren 

Parochiekerken hebben recht op klokken en een toren. 
De toren accentueert de verticale dimensie en brengt een symbolische verbinding tot stand tussen de 
hemel en de aarde. 
Toch zijn de torenconstructies in de 11de eeuw nog zeldzaam. 
 
Er komen twee types voor: 

1. Onder invloed van de kathedraal van Doornik komt de vieringtoren ten weten van de Schelde 
veelvuldig voor: Elsegem, Eine, Mullem, Huise, Asper en Afsnee. Goed bewaarde 
voorbeelden van dit type in het gebied tussen de Schelde en de Dier zijn Semmerzake, Sint-
Lievens-Houtem en Godveerdegem. 

2. In Zuid-Oost-Vlaanderen vindt op zeven plaatsen in de 12de of het begin van de 13de eeuw de 
toevoeging plaats van een westtoren: Ename, Melsen, Landskouter, Kerkem, Elst, Opbrakel 
en Deftinge. 

Op tal van andere plaatsen gebeurt dit pas ten tijde van de gotiek. 
 
�� Twee types van kerken 

In Zuid-Oost-Vlaanderen hebben de vijf belangrijkste kerken (vermoedelijk) een driebeukig 
grondplan: Ename, Sint-Lievens-Houtem, Velzeke, Herzele en de abdijkerk van Geraardsbergen. 
Elders komen eenbeukige zaalkerkjes tot stand. 
Bij de bouwwerken is de hele parochiegemeenschap nauw betrokken. 
 
Driebeukige kerken 
Grote basilicale kerken hebben een of twee monumentale westtorens, een transept en een vieringtoren. 
Gebaseerd op de middeleeuwse voetmaten tekent zich in het interieur een spel af van vierkante en 
cirkelvormige volumes met een symbolische betekenis: het ‘menselijke’ vierkant en de ‘goddelijke’ 
cirkel. 
De door muren en ritmisch herhaalde rondbogen van elkaar gescheiden blokvormige bouwvolumes 
met kruisgewelven scheppen geen eenheidsruimte – wat later wel gebeurt in de gotiek. 
De bouwwerken vereisen een technische kennis en de medewerking van ervaren bouwmeesters en 
gespecialiseerde (rondreizende) vaklui. 
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Alleen uitzonderlijk zijn gegevens bekend over de opdrachtgevers, de financiers en de ontwerpers. 
Geïnspireerd op de Romeinse catacomben gebeurt de verering van de relieken van de heiligen in de 
bedevaartskerken in ondergrondse crypten. 
De grootste crypten van ons land bevinden zich in de Sint-Baafskathedraal in Gent en in de Sint-
Hermeskerk te Ronse. 
Bij de kleine bedehuizen, zoals de kerk in Welden, past dit driebeukig type niet goed. 
 
Eenbeukige zaalkerken 
Kenmerkend voor de kleine bedehuizen zijn de langwerpige zaalvormige ruimten met een vlakke 
zoldering, een rechthoekig of een halfrond koor in het oosten en (bijwijlen) een westtoren. 
Afhankelijk van de lengte van de draagbalken voor de dakconstructie loopt de breedte op tot negen 
of tien meter. 
De monniken van de abdij of de kanunniken van het kapittel, die het patronaatsrecht over de parochie 
uitoefenen, superviseren de bouwwerken. De parochianen verzamelen de stenen en voeren met 
primitief materieel het metselwerk uit. 
Gedurende de hele middeleeuwen blijven de Zuid-Franse parochies vasthouden aan deze eenvoudige, 
maar goed doordachte werkwijze. 
De eenbeukige kerken zijn dan ook geen minderwaardige of armoede-architectuur. 
Met een minimum aan materiaal, werkmiddelen en arbeid wordt een maximum aan ruimte gecreëerd. 
 
�� De overgang naar gotiek 

Een halve eeuw nadat in Parijs in 1140 het eerste gotische bouwwerk tot stand komt, dringt deze 
nieuwe stijl tot onze streken door. 
Trendzetter is andermaal de kathedraal van Doornik, waar het Romaanse koor in de jaren 1199-1213 
plaats ruimt voor een gotische constructie. 
Hoewel de gotiek omstreeks 1225 zijn opwachting maakt in het Scheldegebied komt in een 
overgangsperiode de verwerving van stijlelementen uit de beide periodes voor. 
Op het platteland leven de Romaanse invloeden nog door tot laat na het jaar 1300. De laatste 
voorbeelden van het gebruik van rondbogen vinden we terug in: 
�� de periode van de laatgotiek: de Sint-Elooikapel in Merelbeke omstreeks 1450-1470 
�� en de periode van de postgotiek: de kerk van Westrem na 1600 

 
4a. Romaanse bouwkunst in het Land van Rode 
Tot het Land van Rode behoren negentien dorpen. Alle negentien hadden een Romaanse kerk. Maar 
slechts in vijf daarvan zijn nog sporen terug te vinden van hun Romaanse oorsprong. 

 
Hoe komt dat? 
1° Omdat door de sterke bevolkingstoename vele kerken niet langer voldoen aan de behoeften 
worden vooral vanaf de 18de eeuw een aantal gesloopt of breiden uit: door het verlengen van het schip 
in westelijke richting, de toevoeging van dwarsbeuken of de bouw van een gotisch koor. 
2° Andere panden dragen de sporen van de eeuwenlange strijd van de Europese mogendheden op 
Vlaams grondgebied. Zo slopen soldaten in 1490 een deel van de kerk van Sint-Lievens-Houtem. 
Tijdens de godsdienstoorlog op het einde van de 16de eeuw verwoesten militairen vele Romaanse 
kerken. Onder de Gentse Calvinistische republiek (1575-1582) werden nagenoeg alle bouwwerken in 
een straal van 20 kilometer rond Gent afgebroken. 
3° Later vallen de kerken van Velzeke (1728) en Oombergen (1919) ten prooi aan de vlammen. 
4° Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw gaat de authenticiteit van vele bouwwerken teloor bij 
ingrijpende restauraties. In een poging om hun middeleeuwse collega’s te overtreffen, voegen 
architecten op een destructieve wijze bepaalde delen toe, laten andere weg of bouwen ze opnieuw op. 
De bekendste is August Van Assche: aan het werk in de kerk van Moortsele. 
5° Ook de tand des tijds doet zijn werk. Zo gaat de bouwvallige kerk van Meilegem op het einde van 
de 18de eeuw onder de slopershamer. 
6° Elders wijzigen de functionele behoeften en veranderen de esthetische idealen. De behoefte aan 
meer licht leidt in de 15de en de 16de eeuw tot de invoeging van gotische vensterramen in de 
zuidelijke langsgevels. 
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7° Onder het bewind van keizer Jozef II en tijdens de annexatie met Frankrijk (1794-1815) vindt de 
verkoop en de afbraak plaats van een aantal kapellen en kerken van opgeheven abdijen, kloosters en 
kapittels. 
 
De klassering van waardevolste historische gebouwen vanaf 1936 maakt een einde aan de 
eeuwenlange verminking. 
Een aantal tekeningen, schilderijen en foto’s brengen verdwenen gebouwen in beeld: bijvoorbeeld: in 
het zuidelijk zijaltaar van de Sint-Martinuskerk van Melle brengt een 18de eeuws schilderij de in 1837 
geslechte Romaanse kruiskerk in beeld. 
Archeologen leggen in 1986-87 in Merelbeke de fundamenten bloot van de Romaanse parochiekerk 
op de wijk Kerkhoek. 
 
4a.1. De Sint-Amanduskerk in Moortsele (geklasseerd 28-12-1936) 
Bij ons overzicht gaan we beginnen met de belangrijkste nieuwe vondst die we hebben gedaan: 
Twee zaken belangrijk:  
1° de doopvont 
In Moortsele ruimt het Romaanse zaalkerkje – dat toebehoorde aan de SintSalvatorabdij van Ename – 
in de 13de eeuw plaats voor een vroeg-gotische kruiskerk. 
Bij die gelegenheid komen de brokstukken van de gebroken Romaanse doopvont in de plint van het 
zuidertransept van de kerk terecht. 
Het is volgens de kerkelijke onderrichtingen immers niet toegestaan om de vont – een gewijd stuk – te 
vernietigen. In de gleuven van de basreliëfs, met de voorstelling van een leeuwenfiguur, steken nog 
restanten van eeuwenoude kalklagen. Door de verhoging van het niveau van het kerkhof steken 
mogelijks nog een aantal stukken in de plint onder het maaiveld. 
2° middenbeuk Romaans 
Bovendien is de middenbeuk van de kerk – opgetrokken in onregelmatige (en ter plaatse gedolven) 
stukken zandsteen met daarin stukken van Romeinse dakpannen – nog van Romaanse oorsprong. 
De bouw dateert vermoedelijk uit de 12de eeuw. De steengroeven Balegem gaan pas later open. 
De zuidelijke langsmuur bevat de contouren van de rondboog van een Romaans venstertje, terwijl de 
sporen ervan aan de noorderkant bij een jongere restauratie zijn afgevlakt. 
Initieel is het eenbeukige kerkje acht meter lang, met een buitenwerkse breedte van bijna zeven 
meter. 
 
4a.2. Sint-Christoffelkerk in Scheldewindeke (geklasseerd 26-08-1947) 
 
Dit is de tweede belangrijke kerk waar we bij onze studie tot 
een nieuw inzicht kwamen. 
Die heeft namelijk een vroeg-gotische koor met Romaans 
plattegrond. 
 
�� De doorlopende plint 
�� de waterlijst 
�� en de steunberen 

staven de stelling dat de bouw van het koor, het transept en 
de vieringtoren van de kerk van Scheldewindeke in de 13de 
eeuw in een enkele fase gebeurt. 
De bouw vindt plaats op een Romaans plattegrond met in het 
koor een typische halfronde absis. 
Het spitsboogvormige venster centraal in het koor zit niet op 
zijn plaats, en helt voorover. 
 
 
Het gebruik van een grote spitsboogvormig gotisch venster past 
niet bij het concept van de halfronde Romaanse absis. 
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4a.3. Sint-Stephanuskerk in Melsen (geklasseerd 28-12-1936 en 05-01-1973) 
De derde kerk die interessant is voor het beeldhouwwerk - dat in onze streken zo zeldzaam voorkomt 
is de kerk van Melsen met zijn geabstraheerde rozetmotieven. 
 
Grote delen van het 7,5 meter brede schip van de kerk van Melsen 
gaan terug tot het 12 de of begin 13de -eeuwse Romaanse 
eenbeukige zaalkerkje. 
Getuigen daarvan zijn: 
�� de onregelmatig verwerkte natuursteen 
�� de contouren van twee rondboogvenstertjes -  
�� en de lijkdeur. 

 
Bij de bouw van een vierkante westtoren in 1654-55 wordt het 
Romaanse portaal met zijn gebeeldhouwd monolitisch boogveld 
hierin geïntegreerd. 
De omlijsting van het portaal lijdt sterk onder de erosie. 
Het zandstenen boogveld van het portaal van de kerk van Melsen 
uit de jaren 1220-1250 toont geabstraheerde rozetten in een 
drielob die steunen op geprofileerde consoles. 
Het motief is mogelijk ontleend aan de Byzantijnse kunst. (Zie tekening hierboven). 
 
 
4a.4. Sint-Agathakerk in Landskouter (geklasseerd 28-12-1936) 
De vierde kerk bevindt zich op de overgang van laat-Romaans en vroeg-gotisch. Omstreeks 1220 
gebeurt de toevoeging van een vierkante westtoren bij het 12de -
eeuwse eenbeukige plattelandskerkje van Landskouter. 
De coördinatie van de werken gebeurt vanuit de Gentse Sint-
Baafsabdij, dat al in 1155 het patronaatschap bezit. 
Hier voltrekt zich in enkele jaren de overgang van de laat-
Romaanse naar de vroeg-gotische stijl. 
Samen met de (typisch gotische) hoeksteunberen krijgt de 
inkomdeur een eenvoudige rondboogvormige omlijsting. 

 
De geelwitte zandsteen, afkomstig van de Betsberg-steengroeve 
tussen Landskouter en Oosterzele, is aanvankelijk van een 
verschillend formaat. Later gebeurt de verwerking van regelmatig 
gehouwen steenblokken en is het bewijs van  systematische 
exploitatie van steengroeven begin 13de eeuw. 
Omdat gedurende een jaar onvoldoende zandsteen voorhanden is in 
eigen streek, steekt in de toren een partij grijsblauwe Doornikse 
kalksteen. 

De toren van de kerk van Landskouter toont een 
 combinatie van laat-Romaanse en vroeg-gotische kenmerken. 

 
4a.5. Sint-Onkomenakerk in Bavegem 
De zandstenen onderbouw van de beuk van de 12de-
eeuwse eenbeukige kerk van Bavegem - buitenwerks 
tien meter breed - is nog origineel. 
Herinner u Moortsele: zeven meter. 
De uitbreiding van de kerk in de 18de eeuw in 
westelijke richting, gaat gepaard met de plaatsing van 
grote ramen en wist de laatste sporen van de 
Romaanse venstertjes uit. 
In de zuidgevel is de aflijning van de lijkdeur nog 
zichtbaar. 
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Parallel met de Romaanse zandstenen onderbouw in de zuidelijke langsgevel zijn de graven op het 
kerkhof naar middeleeuws gebruik nog altijd naar het oosten georiënteerd. (Zie vorige afbeelding) 

 
BESLUIT 
 
Het door de tijd zwaar toegetakelde Romaanse gebouwenpatrimonium blijft mede door de 
systematische klassering vanaf 1936 grotendeels bewaard. 
Wegens de geringe politieke en economische betekenis heeft de Zuid-OostVlaamse architectuur niet 
zoveel te bieden. 
De grote steden en de abdijcomplexen situeren zich aan de rand: in Gent, aan de Schelde en vooral aan 
de Dender. 
De bestuurlijke hoofdplaats van de mark Ename, de vermoedelijke zetel van het oude graafschap Biest 
in Velzeke en het bedevaartscentrum te Sint-LievensHoutem hebben grote driebeukige kerken. Dit is 
vermoedelijk ook het geval voor de kerk van Herzele en voor de kerk van de Sint-Andriaansabdij van 
Geraardsbergen uit 1096. 
Op het platteland komen op landschappelijk goed gelegen plaatsen eenbeukige zaalkerkjes tot stand. 
De lengte schommelt tussen acht en twintig meter, de breedte bedraagt zes tot acht meter. 
De muurhoogte bedraagt minimaal zes meter, en hoog tegen de dakrand bevinden zich twee tot vijf 
lichtopeningen. 
In contrast met het grote aantal gebouwen met Romaanse bouwsporen in de omgeving van de Schelde, 
komen deze in de Denderstreek alleen sporadisch voor. In tegenstelling tot de uitgestrekte en weinig 
bevolkte gemeenten van het rurale Dendergebied ligt het dichtbevolkte Scheldebekken nabij de 
economische draaischijf van Vlaanderen: de as Doornik-Oudenaarde-Gent. 
Bovendien vormt de Dender vanaf 1047 politiek-militair de grens van het graafschap Vlaanderen, en 
kampt het gebied - meer dan aan de Schelde - met jaarlijkse overstromingen. 
De bouw van de 11de-eeuwse kerkjes in diverse steensoorten van een verschillend formaat resulteert in 
strak afgelijnde en homogene volumes. Vanaf de 12de eeuw leveren de steengroeven recht gehouwen 
blokken natuursteen. 
 
Onder de invloed van de kathedraal van Doornik krijgen enkele kerken nabij de Schelde een 
vieringtoren, terwijl in de laat-Romaanse periode de monumentale westtoren veelvuldig voorkomt. 
Driehoekige verklimmingen of halve piramides maken de overgang van de vierkante basis naar de 
achtzijdige klokkentoren. Soms breidt het rechthoekig koor uit met een halfronde absis. 
Veiligheidsoverwegingen verklaren de aanwezigheid van kleine lichtopeningen hoog tegen de 
dakrand. 
Wel zijn de ramen in de laat-Romaanse periode een stuk langer. 
De lijkdeur of de paradijsdeur waarlangs de overledenen naar het kerkhof gedragen worden steekt 
door de opeenvolgende begravingen vaak onder het maaiveld. Bij latere uitbreidingswerken gebeurt 
vaak de recuperatie van de oorspronkelijke stenen, terwijl de plaatsing van een of twee ramen aan de 
zuidkant de lichtintensiteit in het interieur vergroot. 
Na de doorbraak van de gotiek omstreeks 1225 blijft de Romaanse bouwkunst op het platteland nog 
tot lang in zwang. 
Bij de talrijke restauraties vanaf de jaren 1870 gaat vooral de Gentse architect August Van Assche 
hardhandig tewerk. 
 
Een intensieve terreinverkenning leidde tot de vaststelling dat de restanten van de Romaanse 
bouwkunst in Zuid-Oost-Vlaanderen op veel grotere schaal zijn bewaard dan tot dusver iemand 
vermoedde. 
Betreft het hier spectaculaire vondsten? Neen. 
En dat kan ook niet om de eenvoudige reden dat deze landelijke regio in die periode politiek en 
economisch weinig betekende. Zo weerspiegelt het zeldzame beeldhouwwerk de geringe welvaart. 
Wel werpt onze studie een nieuw licht op de minder bekende facetten van het materiaalgebruik en de 
metseltechnieken. 
Ik kan mij evenwel niet van de indruk ontdoen dat het werk ten gronde nog moet beginnen. Want 
het belangrijkste besluit lijkt mij dat onze kennis van het verleden in het algemeen en ons  
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architectuurpatrimonium in het bijzonder - in tegenstelling tot wat we zouden vermoeden - nog altijd 
zeer beperkt is. 
Dat lijkt ook een pijnlijke vaststelling, in het licht van de gestage stijging van het aantal professionele 
erfgoedzorgers bij de Vlaamse overheid, de provincie en de steden en gemeenten. Maar die begeven 
zich door de administratieve mallemolen, die ieder jaar nog toeneemt, almaar minder op het terrein. 
Om tot een juist inzicht in de architectuurgeschiedenis te komen bestaat maar één uitweg: een intense 
samenwerking van historici, archeologen en kunsthistorici. Vanuit een multidisciplinaire aanpak moet 
eenieder vanuit zijn competentie een deel van de puzzel vervolledigen. Maar dat vereist het 
doorbreken van de hokjesmentaliteit. En laat ons eerlijk zijn: de eerste aanzet daartoe moet nog 
worden gegeven. 
Ook de hier aangereikte gegevens moeten nog verder worden vervolledigd en verfijnd. Met dit artikel 
wordt alleen een tip van de sluier opgelicht; een aanzet geven om de rijkdom en de verscheidenheid 
van ons cultuurpatrimonium nog grondiger te verkennen en voluit naar waarde te schatten. Het grote 
werk moet nog beginnen. 
 
Uitsmijter: haal een Romaanse doopvont uit de muur 
In het Waalse Soignies (Zillik) werd in 1995 een hele doopvont uit de muur gehaald. Een fascinerend 
en inspirerend verhaal. In Moortsele, waar wij tijdens onze speurtocht naar Romaanse restanten in 
1996 fragmenten van een doopvont ontdekten, opteerde Monumenten en Landschappen bij de 
restauratie van de kerk om die fragmenten in de muur te laten. 
 
Bij de afbraak van een aantal woningen tegen de gevel van de imposante Romaanse collegiale Sint-
Vincentiuskerk in Soignies kwam in 1938 in de westelijke toren op een hoogte van twaalf meter een 
vreemd object te voorschijn. 
Jean-Claude Ghislain en Jacques Deveseleer van het Kapittelmuseum van Soignies waren ervan 
overtuigd dat het een restant betrof van een vroegere doopvont. Na lang aandringen haalden drie 
archeologen van de dienst Monumenten en Landschappen van het Waals Gewest op 14 september 
1995 de kuip van een vroegere doopvont te voorschijn. 
Dat fraaie gesculpteerde exemplaar in kalksteen, van omstreeks 1140-1150, was afkomstig uit de 
omgeving van Doornik. 
De internationaal gereputeerde ambachtelijke beeldhouwateliers rond de steengroeven aldaar haalden 
in de 12de eeuw een kwalitatief hoog niveau. Hun productie verspreidde zich via de Schelde over 
Europa. 
Van de 64 teruggevonden Doornikse doopvonten bevindt zich de helft in België. Moortsele is 
nummer 65. 
In Wallonië blijven twaalf stuks bewaard. Het enige gave exemplaar - in de kerk van Twee-Akren - 
stamt uit een latere periode en is artistiek minder hoogstaand. 
De mooiste voorbeelden staan in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde, de kerk van 
Zedelgem en in de kathedraal van Winchester (Hampshire - Engeland). 
Kenmerkend voor de Doornikse vonten is de vierkante vorm, waarbij een centrale pijler en vier 
kolommen op de hoeken de kuip dragen. 
 
Het exemplaar in Soignies is 25 cm hoog en 80 cm breed. De diameter van de kom bedraagt 57,5 cm 
en middenin zorgt een gaatje voor de afvoer van het water. Na het doormidden breken van de vont, 
belandde ze in de late 14de of het begin van de 15de eeuw in de muur van de noordertoren. 
De vier zijden tonen symmetrische figuratieve motieven, met op de bovenkant een cirkelvormige 
decoratie. De typisch Doornikse versiering met de gekoppelde palmetten houdt een symbolische 
verwijzing in naar de levensboom. De bevreemdende hybrideachtige monsterfiguren op twee 
tegenoverliggende zijkanten, met respectievelijk voluten en vleugels, verzinnebeelden de kracht van 
het kwaad dat de ziel van de doopkinderen bedreigt. De overige zijden tonen, rug tegen rug in de 
richting van de toeschouwer, een voorstelling van leeuwen onder de gedaante van beschermfiguren. 
Het thema van de strijd tussen goed en kwaad, dat schatplichtig is aan de oosterse invloeden ten tijde 
van de klassieke oudheid, komt tevens aan bod in de doopvonten van Kontich (uit 1149), Vermand (in 
het Franse departement van de Aisne) en de Sint-Pieterskerk van Ipswich (Suffolk - Engeland). 
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Wanneer in 1996 in de muur van de zuidelijke transeptgevel van de kerk van Moortsele een 
Romaanse doopvont werd ontdekt, lanceerden we in 
het licht van de aan de gang zijnde restauratiewerken 
het idee die uit de muur te halen en te reconstrueren. 
De afdeling Monumenten en Landschappen, die 
terzake bevoegd is, aangezien de kerk als monument 
is beschermd, ging op dat voorstel niet in. Dat 
gebeurde volgens erfgoedconsulent Hedwig Van den 
Bossche om redenen van zowel (bouw)technische als 
kunsthistorische aard. 

Moortsele: Fragment van een Romaanse doopvont 
“Vooreerst steken in de muur meerdere relicten van de doopvont. In de tweede steenlaag boven het 
huidige maaiveld bevinden zich rechts van het grote fragment nog drie blauwgrijze Doornikse stenen 
met vrijwel identieke sporen van een gesculpteerde afwerking. Alles wijst er dus op dat de 
brokstukken van de stuk geslagen vont in de gotische bouwfase werden gerecupereerd voor het 
gevelparement van het nieuwe transept van de kerk. Naast de vraag of alle nog aanwezige fragmenten 
toelaten de volledige kuip van de doopvont te reconstrueren, blijft (bouw)technisch het risico bestaan 
dat de sterk gelaagde steen bij verwijdering uiteenvalt. De fragmenten worden nu immers nog door de 
druk van de omringende stenen bij elkaar gehouden. Om materieeltechnische redenen blijkt de 
aanwezigheid van deze fragmenten in de gevel dus een betere waarborg te bieden voor hun behoud.” 
Van den Bossche haalt daarnaast ook een kunsthistorische reden aan. “Restauratie-ethisch - met het 
Charter van Venetië als uitgangspunt - is het behoud in situ van de Romaanse fragmenten aangewezen, 
omdat de huidige toestand een aspect van de bouwgeschiedenis illustreert dat laat zien hoe 
gedesaffecteerde oude bouwelementen en liturgische objecten werden behandeld en herbestemd.” 
 
Tweede deel: Gotiek in een notedop 

1. Algemene evolutie 
2. Wat betekent dat voor het Land van Rode 

 
1. Algemene evolutie 
In tegenstelling tot de Romaanse architectuur - die tijdens het politiek, economisch en cultureel vrij 
samenhangende feodale tijdperk vanaf het jaar 1000 tot omstreeks 1225 tot ontwikkeling kwam - is de 
stijlrichting van de gotiek veel moeilijker te benaderen. 
Ze overspant een periode van 400 jaar en toont een verbrokkeld beeld door de opeenvolging van 
langdurige bloei- en crisisperiodes. 
 
We onderscheiden vijf periodes. 
1° In de welvarende 13de eeuw komt de vroeggotiek of de Scheldegotiek tot volle bloei. Het  
zwaartepunt (politiek en economisch) situeert zich rond de Schelde en liet graafschap Vlaanderen. 
Met uitzondering van het schoolvoorbeeld van de kerk van Pamele en in mindere mate de kerk van 
Sint-Maria-Latem is van een echte beïnvloeding van de Scheldegotiek op het platteland nauwelijks 
sprake. 
De Romaanse vormentaal, verhoudingen en massieve structuur bleven er soms nog tot omstreeks het 
jaar 1300 doorleven. Slechts langzamerhand namen ronde zuilen, spitsbogen en tongewelven ... de 
plaats in van vierkante pijlers, de rondbogen en vlakke zolderingen. Door het gebruik van 
afgeschuinde plinten en waterlijsten tussen de opeenvolgende muurgeledingen, waardoor de dikte van 
de muur alsmaar verminderde, konden de gebouwen een stuk hoger worden opgetrokken. 
Te Landskouter plaatste men tijdens de overgang van Romaans naar gotiek kleine en hooggeplaatste 
spitsboogvenstertje. 
Kort daarop verschenen onder meer te Scheldewindeke grote doorlopende ramen: spitsboogvensters: 
tweelichten of drielichten niet een ingeschreven driepas of vierpas. 
 
2° In de 14de eeuw viel de bouwactiviteit gedurende 100 jaar nagenoeg stil. 
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In de jaren 1315-1317 vond voor liet eerst een grote hongersnood plaats, terwijl even later 
opeenvolgende pestepidemies (de builenpest of Zwarte Dood) alsook een nagenoeg ononderbroken 
oorlogsvoering dood en vernieling zaaiden. 
Het uitbreken van de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk in 1337 bracht de Vlaamse 
textielindustrie zware klappen toe. 
Het bevolkingsaantal daalde met ruim één derde. 
 
3° En komt een heropbloei van de laatgotiek vanaf het midden van de 15de eeuw - met schaarse 
invloeden van de renaissance. Met spreekt niet toevallig van de Brabantse gotiek (met als regionale 
variante de Denderschool) omdat het zwaartepunt zich heeft verlegd naar het hertogdom Brabant. 
In die periode zal het gebruik van baksteen de natuursteen langzaam verdringen. In de vroeggotiek 
gebeurde de invoer via de Schelde van de op maat gehouwen kalksteen uit de commercieel gerunde 
steengroeven in de omgeving van Doornik, en vond in het Land van Rode vanaf de 13de eeuw op grote 
schaal de exploitatie plaats van de Lediaanse kalkzandsteen of Balegemse steen. Tot het midden van 
de 16de eeuw bleven heel wat - vaak kleinere - steengroeven in exploitatie. 
Vooral vanaf de 15de eeuw deed men een beroep op ervaren steenbakkers om, met behulp van de in de 
valleien voldoende voorhanden zijnde bruikbare leem, in open veldovens basteen te maken. Dit 
gebeurde steeds in de nabijheid van de bouwwerven, aangezien in de archieven nergens sporen zijn 
terug te vinden van het transport van baksteen via de waterwegen. Vaak werd een deel van de 
productie ook aan particulieren verkocht. In het gebied van de Boven-Schelde genoot de careelsteen of 
Scheldesteen een grote bekendheid, waarbij de oudste verwijzingen naar de aanwezigheid van 
steenbakkerijen in de omgeving van Merelbeke teruggaan tot de 14de eeuw. 
 
4° De godsdienstoorlog in de jaren 1566-1582 maakt aan de bloei van de laatgotiek bruusk een 
einde. 
Vanaf het tweede kwart van de 16de eeuw dompelde de bloedige onderdrukking van het opkomende 
protestantisme de Nederlanden in de grootste crisis uit haar bestaan. 
De aanhangers van Luther, de wederdopers en vooral het Calvinisme kregen in een klimaat van 
politieke instabiliteit, economische recessie, bankroete overheidsfinanciën, wantoestanden in de kerk 
in een combinatie met hongersnood en pest steeds meer aanhangers. 
In augustus 1566 trok de Beeldenstorm een spoor van vernieling door 150 steden en dorpen. 
Hoewel na jaren van een harde Spaanse repressie de Pacificatie van Gent in 1576 even de hoop op 
vrede deed oplaaien, bleek een burgeroorlog onafwendbaar. 
De Gentse Calvinistische Republiek veroverde in 1578 grote delen van Vlaanderen ... gevolgd door de 
Spaanse reconquista vanaf 1582. 
Vooral het Zuid-Oosvlaamse platteland kreeg het bijzonder hard te verduren. Kroniekschrijver 
Bernardus De Jonghe stelde vast “dat er nouwelyks een geheel huys te vinden was tusschen Ghendt, 
Aelst, Geertsberge, en Ninove, en dat de Boeren uyt vreese van de wederzydsche Soldaten hunnen 
Vrugten ten Platte Lande, niet en dierven van het onkruvdt zuyveren.” 
De imposante waterburcht van Gavere werd vernield, en hetzelfde lot was tal van kleinere 
versterkingen beschoren zoals het heerlijk kasteel op het Balegemse gehucht Issegem, evenals de 
talrijke windmolens en het hospitaal van Melle. In Zuid-Oost-Vlaanderen brandden 33 kerken af; 
terwijl de versterkte kerkhofmuren van Beerlegem als weerstandslinie fungeerde. Op tal van andere 
plaatsen werkten een jarenlange verwaarlozing en de bezetting door militairen, plaatselijke milities of 
burgers de aftakeling van het gebouwenpatrimonium en de interieurs in de hand. 
Toen de Spanjaarden na een beleg van 3 maanden op 5 juli 1582 Oudenaarde en Pamele, en eind 1583 
de stad Aalst heroverden was de bevolking van het Land van Aalst herleid van ca. 95.000 tot 32.500. 
 
5° De wederopbouw gebeurt tot omstreeks 1625 in postgotische (en sporadisch post-renaissance)-
stijl. 
Slechts moeizaam kwamen de landbouwproductie en de economische bedrijvigheid terug op gang. 
Te Zegelsem vonden de godsdienstige plechtigheden tot 1594 plaats “onder de blote hemel”, te 
Deftinge in een houten barak en te Schendelbeke onder de toren. Te Herzele fungeerde tot 1615 de 
kapel van het hospitaal als parochiekerk. In 1618 geleek de kapel van Wijlegem veeleer “op een 
duiventil”. Veel abdijen en kapittels, die als tiendenheffer financieel verantwoordelijk waren voor het 
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koor en de toren van de kerken, zaten zelf financieel aan de grond en betaalden slechts na jarenlang 
aanslepende processen hun aandeel. In Rozebeke geschiedde het herstel deels met de verkoop van de 
goederen van Joos Gossye, onder wiens leiding de kerk was vernield. Te Leupegem, Ename en Mater 
kreeg men de toelating een speciale belasting te heffen op bier en wijn, en te Woubrechtegem had de 
plaatselijke heer een grote inbreng. 
Reeds in 1596 was de afgebrande kerk van Zegelsem heropgebouwd. Hierbij maakte men gebruik van 
schaliën, waar op tal van andere plaatsen de afdekking nog gebeurde met stro of houten schaliën. In 
1602 wijdde de bisschop van Brugge en heer van Beerlegem Karel Filip de Rodoan de kerk van 
Paulatem opnieuw in. Maar elders gingen de herstellingswerken veel later van start: in Melle pas in 
1608 en in Dikkevenne in 1622. Omstreeks 1625 - 45 jaar na de verwoesting! - lagen de kerken van 
Gavere, Oosterzele en Bavegem nog gedeeltelijk in puin. Te Wassene zou deze niet worden 
heropgebouwd, waarna de parochie bij Vurste werd gevoegd. 
 
Na 1625 dringt een nieuwe kunststroming door: de barok. 
 
2. het Land van Rode 
Het kerngebied van het Land van Rode (de dorpen Balegem, Beerlegem, Moortsele en Schelderode) 
breidde in 1226-27 ingevolge een ruil uit tot 17 gemeenten. In 1317 maakten 19 
dorpsgemeenschappen er deel van uit: Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, 
Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, Lemberge, Letterhoutem, Melle, Melsen, Merelbeke, Moortsele, 
Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele. 
Het Land van Rode was de meest uitgestrekte en belangrijkste baanderij van het Land van Aalst en 
werd in 1565 tot baronie verheven. 
Het gebied, dat lange tijd vanuit Schelderode werd bestuurd, telde zeven schepenbanken en vier 
leenhoven. 
Na het geslacht van Rode berustte het bestuur bij de families van Kortrijk, van Kassel, van Bar, van 
Luxemburg en de Bourbon. In 1602 verkocht de Franse koning Hendrik Bourbon het Land van Rode 
aan de Antwerpse koopman van Portugese afkomst Simon Rodiguez d’Evora. 
 
In de 13de eeuw plaatste men in de zuidgevel van de Romaanse Sint-Stefanuskerk van Melsen (de 
klassering van de toren en de kruisbeuk op 28-12-1936 werd uitgebreid tot geheel de kerk op 05-01-
1973) een vroeg-gotisch venster teneinde een grotere lichtinval te bekomen. De eerste plannen voor de 
uitbreiding met een transept - waarnaar de bakstenen boogvorm in de muur van Doomikse kalksteen 
verwijst - dateren vermoedelijk van het einde van de 14de eeuw. Maar omstreeks 1450 opteerde men 
voor de toevoeging van twee ruime transeptarmen in witachtige Lediaanse zandsteen. De vormgeving 
van de vensters lijkt door het gebruik van onhandig in elkaar geknuselde formelen niet volledig 
spitsboogvormig, terwijl aan de noorderkant zich de contouren aftekenen van twee lijkdeuren. Samen 
met de uitbreiding van het koor - waarbij aan de oostelijke zijde vermoedelijk omwille van de 
aanwezigheid van een groot altaarretabel uitzonderlijk géén venster werd voorzien - kwam in 1654-55 
een nieuwe westtoren tot stand. In het portaal werd het Romaanse portaal uit de jaren 1220-1250, met 
een gebeeldhouwd monolitisch boogveld, herbruikt, terwijl enkel de twee gekoppelde galmgaten in 
een verdiepte spitsboognis nog naar een late beïnvloeding van de postgotiek verwijzen. 
 
Het koor van de Sint-Martinuskerk van Schelderode (geklasseerd 
12-05-1947) is mogelijks nog van Romaanse, zoniet van vroeg-gotische 
oorsprong en werd opgetrokken in Doornikse kalksteen. De heropbouw 
van de topgevel gaat terug tot de 15de of 16de eeuw. De sterk 
gerestaureerde vieringtoren met een x-motief in gesinterde baksteen 
stamt uit het derde kwart van de 15de eeuw (1450-1475). Zoals elders in 
Zuid-Oost-Vlaanderen had deze een gedrongen karakter, met verdiepte 
spitsboogvormige galmgaten in de kleine achtzijdige klokkenkamer. 
Aan de binnenzijde van de toren bleven op vijf plaatsen gesculpteerde 
masker- of mensenkoppen (in zandsteen én baksteen) in de sluitstenen 
van de galmgaten bewaard. De bouw van het noorder-transept moet 
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gesitueerd worden in de eerste helft van de 16de eeuw. Op het kerkhof staat op een sokkel nog het 
originele laatgotische topkruis. 
  
Ter hoogte van de Sint-Elooisput te Merelbeke, een voormalige Scheldearm, situeert zich de 
eeuwenoude bedevaartskapel (geklasseerd 03-07-1942) ter ere van de op het platteland populaire 
cultus van Sint-Eligius of Sint-Elooi. De huidige kapel kan gedateerd worden in de jaren 1450-70, 
hoewel op deze plaats vermoedelijk nog een ouder bedehuis stond. Na de Franse Revolutie werd het 
gebouw openbaar verkocht, en tot stalling en stapelruimte 
omgevormd. Bij de instorting van het dak in 1895 verviel de 
kapel tot een ruïne. Na de aankoop door de kerkfabriek en de 
restauratie onder de leiding van architect Geirnaert, vond op 24 
juni 1928 de herinwijding plaats. Opvallende architecturale 
elementen in de voorgevel zijn het vierkante venster voor het 
deponeren van de offergaven van de bedevaarders, en de ronde 
oculus met geprofileerde bakstenen omlijsting in de top. In 
tegenstelling tot de beuk, waar alle vensterramen werden 
vernieuwd, behield het opmerkelijk hoog geplaatste 
spitsboograam in de oostelijke puntgeveltop haar gotische 
tracering. Omtrent de functie van de goed bewaarde 
rondboogdeur midden de zuidgevel bestaat nog onduidelijkheid. 
Omdat het bedehuis geen status had van een parochiekerk, en 
bijgevolg over geen kerkhof beschikte lijkt de hypothese van een 
lijkdeur uitgesloten. 
 

De bedevaartskapel van Sint-Eligius te Merelbeke. 
 
Voor de éénbeukige Sint-Aldegondekerk van Lemberge, waarvan het patronaatschap sinds 1126 
toebehoorde aan de abdij van Ename, kwam omstreeks 1520-40 een monumentale westtoren. Enig 
mooi is de korfboogvormige toegangsdeur die vermoedelijk circa 1550-60 in de torenconstructie werd 
ingemetseld. Maar tegelijk met de bouw van de neo-gotische benedenkerk op het einde van de 19de  
eeuw vond een grondige restauratie van de toren plaats. Dit ging onder meer gepaard met de plaatsing 
van een veel te hoge verdiepte spitsboognis - met een tweelicht met een deelzuiltje en in de 
bovenliggende oculus een vijfpas - ter hoogte van de orgel- en zangerstribune. Bovendien werd het 
baksteenparement van de toren grotendeels vernieuwd en samen met de nog originele stenen met een 
donkere patine bezet. 
 
Het Kasteel de Bueren of het Kasteel van Kwatrecht in de Kalverhagestraat te Melle illustreert de 
overgang van een versterkte laatmiddeleeuwse waterburcht naar een residentieel kasteel. Ondanks de 

aanwezigheid van een dubbele 
walgracht primeert in dit 
landadelverblijf de woonfunctie op het 
defensieve karakter, zoals blijkt uit de 
plaatsing van grote vensterramen. De 
kern van het gebouw gaat terug tot de 
16de eeuw, maar op het einde van de 
19de eeuw ging men bij ingrijpende 
veranderingswerken over tot de 
plaatsing van een vaste toegangsbrug, 
de heropbouw van de ingangstravee 
alsook een toevoeging van de 
hoektoren in neorenaissancestijl. 
In 1897 ruimde het Kasteel de Potter 
d’Indoye aan de Brusselse Steenweg 

nr. 192 te Melle plaats voor een neogotische nieuwbouw. Figuratieve kaarten tonen het belang aan van 
deze heerlijke inplanting. Aan “de Bareere” stond een tolboom waar voorbijgangers tijdens het Ancien 
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Regime een heerlijke belasting betaalden, evenals de afspanning het “Barierhuys” dat tot 1794 
eveneens als wethuis fungeerde. In de zuidoostelijke hoek van het omwalde voorhof van het kasteel 
gaan de monumentale toegangspoort en de aanpalende paardenstallen nog terug tot de 17de eeuw. Het 
poorthuis heeft nog de originele trapgevels waarbij de doorgang wordt geschraagd door respectievelijk 
een brede rondboog- en tudorboog. De gekasseide doorgang bevat nog herkenbare metselaarstekens, 
terwijl de zandstenen datumstenen nagenoeg volledig verweerd zijn. 
 
 De parochiekerk van Gijzenzele (geklasseerd 29-03-1974) behoorde vanaf in de 9de eeuw tot de 
bezittingen van de Gentse Sint-Baafsabdij, hetgeen de keuze van Sint-Bavo als patroonheilige 
verklaart. Het huidige kerkgebouw dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. Enkel de 
koorconstructie met een driezijdige absis in witgele Lediaanse zandsteen is van oudere datum en klimt 
op tot de eerste helft van de 16de eeuw. De vernieuwing van het maaswerk van de oorspronkelijk vijf - 
maar op heden vier bewaarde drielichtvensters - en de bouw van een nieuwe sacristie in traditionele 
stijl vonden plaats in de jaren 1962-65. 
 
Bisschop Nicolaus I van Kamerijk stond in 1155 het 
patronaatschap van de Romaanse éénbeukige Sint-Agathakerk 
van Landskouter (geklasseerd 28-12-1936) af aan de Gentse 
Sint-Baafsabdij. Bij de toevoeging van een vierkante westtoren 
omstreeks de jaren 1220-1230 voltrok zich in een tijdsspanne 
van enkele jaren de overgang van de laat-Romaanse naar de 
vroeg-gotische stijl. De ingangsdeur is nog rondbogig, terwijl de 
zware hoeksteunberen typerend zijn voor de gotiek. 
Waarschijnlijk waren ook de galmgaten oorspronkelijk 
spitsboogvormig, maar de huidige openingen met een Y-
tracering dagtekenen van de restauratie door architect de Perre-
Montigny in 1874. In de jaren 1290-1310 ging de bouw van het 
rechthoekig afgesloten koor en de noordelijke transeptarm 
gepaard met de verhoging van de beuk van de Romaanse kerk. 
Bij deze gelegenheid gebeurde de plaatsing - nog in de 
Romaanse traditie - van een klein spitsbogig venstertje, en de 

rijk geprofileerde lijkdeur. Hierbij werden het 
koor, het transept en het schip op harmonische 
wijze onder één nok geplaatst. In het begin van de 
16de eeuw volgde de integratie van de nieuw 
aangebouwde zuidelijke transeptarm, waarbij het 
laatgotisch maaswerk in het drielichtvenster uit 
dezelfde periode dateert van de plaatsing van een 
groot raam in de zuidgevel van de beuk. In de uit 
de steengroeve van de Betsberg, op de grens met 
Oosterzele, afkomstige blokken witgele zandsteen 
zijn de steenkapperstekens nog zichtbaar. 

                  

 
 
De Sint-Salvatorsabdij van Ename kreeg in 1120 het patronaatschap van 
de Romaanse Sint-Amanduskerk van Moortsele (geklasseerd 28-12-
1936) in handen. In de jaren 1280-1300 breidde de éénbeukige kerk uit 
tot een kruiskerk waarbij de brokstukken van een uit Doornik 
afkomstige Romaanse doopvont met de voorstelling van een 
leeuwenfiguur in het zuidelijke transept terecht kwam. Diep in de 15de 
eeuw ging men over tot de plaatsing van een drieledig venster met 
maaswerk. Ongetwijfeld gebeurde de uitvoering - gezien onorthodoxe 
weergave van een visblaasmotief - door lokale ambachtslui, maar dit 
stukje authentieke plattelandsarchitectuur bleef uitzonderlijk goed 
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bewaard. Twee weinig fraaie sacristieën belemmeren grotendeels het zicht op het koor in Balegemse 
zandsteen, dat teruggaat tot de jaren 1500-20, terwijl de constructie van de noordelijke transeptarm net 
voor het losbarsten van de godsdienstoorlog kan worden gesitueerd. In 1875 herstelde August Van 
Assche de kerk en voegde banale neogotische zijbeuken, een westgevel en een toren aan het geheel 
toe. 
 

Het homogene karakter van de doorlopende plint, de waterlijst 
en de steunberen staven de stelling dat de bouw van de 
oostelijke vleugel van de vroeg-gotische kruiskerk - met het 
koor, de koortribune van de plaatselijke heer, de dwarsbeuk en 
de uitspringende vieringtoren - van Scheldewindeke 
(geklasseerd 26-081947) in de jaren 1225-50 in één enkele fase 
gebeurde. Bij de bouw van het koor maakte men 
merkwaardigerwijs gebruik van een typisch Romaans 
plattegrond met een halfronde absis. De smalle doorlopende 
tweelichtvensters - en aan de oostelijke zijde een drielicht - zijn 
ingeschreven met een drie- of vierpas. Op een geslaagde wijze 
kwam naar een ontwerp van August Van Assche in 1877 een 
driebeukig neogotisch schip van vijf traveeën het geheel 
vervoegen. 
 
 

 
Koenraad De Wolf 
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op de tentoonstelling Nolle Versyp tekent het Land van Rode 
 
Elk weekend van 13/5 tot en met 29 mei 2005 kon u de tentoonstelling met tekeningen van het werk 
van Nolle Vesyp bewonderen in ‘De Watermolen’ te Balegem. 
 
De vooropening van de tentoonstelling had plaats op 
13/5 /2005. 
De voorzitter van het genootschap verwelkomde de 
talrijke aanwezigen en onderstreepte tijdens zijn 
toespraak  de gezamenlijke doelstelling van het 
project nl. het erfgoed uit het Land van Rode dichter 
bij de mensen te brengen.  Dat zij hierin bijzonder 
zijn  geslaagd bewijst de massale opkomst en 
interesse. 
Van de gelegenheid maakte hij dan ook gebruik om 
de aandacht te vestigen op het gevaar dat ons 
erfgoed elke dag bedreigt. Het is voor plaatselijke 
besturen haast ondoenbaar om het rijke verleden te 
bewaren en in stand te houden  Hij was tevens van mening dat ook op de burger eigenaar van een 
waardevol monument niet het recht heeft het erfgoed te laten verkommeren.  
Ten slotte wees hij op de problemen van monumentenzorg op het platteland die verschillend zijn van 
die in een stad of agglomeratie.  
Hij nodigde heemkunde Vlaanderen uit een studiedag te organiseren rond deze geëigende 
problematiek nl. het bedreigde erfgoed op het platteland. 
 
Nolle Versyp gaf een toelichting bij het tentoongestelde werk. Hij begon bescheiden door te zeggen 
dat hij een tekenaar is en u voor kunst in het Smak moet zijn. Voor hem is het een uitdaging details te 

tekenen: dat deze boom een den is en geen eik, dat de 
muur van pleister is en niet van baksteen. Veel heeft 
hij daarvoor niet nodig: een blad papier, een pen en 
potlood. Tekenen doet hij dan met volle overgave. 
 
Als laatste gaf schepen van cultuur Paul Cottenie een 
bondige samenvatting van Nolles loopbaan van 
scouts-leider, reclamechef en beroepsacteur bij het 
NTG nadat hij van zijn elfde reeds actief was in het 
amateurstheater, van zijn werk als vertaler van tal van 

boeken uit het Frans, Engels en 
Duits. De schepen wist Nolle 
passend te schetsen niet enkel als 
de tekenaar van ons erfgoed maar 
als een  veelzijdig kunstenaar  in 
woord en beeld. 
 
De vooropening werd prachtig 
opgeluisterd met dwarsfluit door 
Kaat Delrue, lerares aan de 
muziekschool in Oosterzele en 
haar leerling Laure Van Wanzele. 
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De Beiaard van vrijdag 27 mei 2005 
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Het kantoor is open:  
                                       
                                                                 
                                  
                               
 
 
 
(op zaterdag gesloten in juli & augustus) 

ma:  
di: 
woe:  
do:  
vrij:  
za:  

9-12    
9-12  
 
9-12    
9-12    
9-12    

14-17 u. 
14-18 u. 
14-17 u. 
14-17 u. 
14-17 u. 

 
 
 
 
 

Ludo en Dominique Lampaert Issegem 2 - 9860 Oosterzele-Balegem 
Tel. 09 362 50 25 
Fax 09 362 30 00 

E-mail: stokerijvandamme@hotmail.com 
Website: www.stokerijvandamme.be 

 
Info en reservatie 
De gastenkamers zijn het ganse jaar beschikbaar. 
Reserveren is noodzakelijk. 
Je kan telefonisch of via mail prijzen opvragen en/of reserveren. Je vindt onze verblijfstarieven en 
meer informatie ook op de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is nog plaats voor uw advertentie. Neem contact met de secretaris 
Tel. 09 362 69 95 

E-mail: secretaris@landvanrode.be 
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8, Nederbroekstraat                                                     9070 Heusden 
 
Tel. 09 25 264 25                                                                                    GSM: 0478 90 02 99 
Fax: 09 252 64 25                                                                                    URL: http://www.dica-tuinen.be 
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Driemaandelijks contacttijdschrift 

 
 

België-Belgique 
P.B. 

9820 MERELBEKE 1 
3/7186 

E-mail Land van Rode: landvanrode@advalvas.be 
Website Land van Rode: http://www.landvanrode.be 

Afgiftekantoor: 9820 Merelbeke 1 
Afzender: F. Verhoosele, Rollebaan, 101,  

9860 Moortsele 



HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE vzw 
Gesticht 7 juni 1968 

 
• 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. 

Driemaandelijks contacttijdschrift. Verschijningsdata: maart - juni - september - december. 
 
 
Jaargang 33 nummer 131 - september 2005 
 
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                       : Gerard WAEYTENS (+)                         - Stichter 
Ere-secretaris                      : Oscar VAN WITTENBERGHE (+)         - Medestichter 
Voorzitter:                           : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester   : Françoise VERHOOSELE 
Bestuursleden                      : 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 
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Beste heemvrienden, 
 
 
Enkele weken geleden hebben vandalen een 17de eeuws steen zomaar uit de muur gekapt van een 
woning uit dezelfde periode in Issegem. Lees daarover meer op blz. 76. 
 
Verder zijn er nog artikels over de Sint-Pietersommegang te Leeuwergem (blz. 78), over 
werkmanswoningen te Gentbrugge (blz. 83), over 5 generaties kosters te Scheldewindeke (blz. 102) en 
over het Donckershof te Sint-Lievens-Houtem (blz. 105). 
 
Zoals u wellicht al gemerkt heeft, lopen vanaf dit jaar de bladzijden door per jaargang en niet zoals 
voorheen bij elk nummer een nieuwe nummering. Dit is voor lezers, die onze tijdschriften willen laten 
inbinden per jaargang, zodat de nummering per jaargang volgt. 
 
Wij vestigen uw aandacht op de tentoonstelling over de tekeningen van Henri De Cocker in oktober 
(blz. 101). Wie was Henri De Cocker? Hij was een kozijn van Jozef De Cocker, aan wiens huis wij 
vorig jaar een gedenksteen plaatsten. Deze kunstenaar en zijn werk zijn onlosmakelijk verbonden met 
ons erfgoed. Zijn vriend Anton Van Wilderode typeerde hem als “trouw aan afkomst en aard, aan 
grond en gemeenschap, aan leefgewoonten en levensopdracht, honkvast op zijn wortels …”. 
Afstammend uit een landelijk gezin gaf hij immers een gezicht aan het vergeten land bezuiden Gent, 
dat het langst “Arm Vlaanderen” is gebleven, onbekend en achtergebleven. Hij gaf dat land en dat 
volk een stem; hij was deel van dat volk en van dat land. 
Die harde wereld heeft hij uitgedrukt op de enig mogelijke manier, aansluitend bij de expressionisten, 
maar met een karigheid aan middelen die past bij de naakte ellende van “Arm Vlaanderen”. 
  
Veel leesgenot! 
 
 
Lucien De Smet 
Voorzitter 
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Balegem   De 17e eeuwse woning op de wijk Issegem 
     
 

 
 

De verdwenen cartouche  met jaartal 1654    
(Foto Lucien De Smet) 

  
Ongeveer een jaar na de kerkdiefstal te Balegem was het dorp opnieuw het doelwit van vandalen. 
Deze maal werd de cartouche met de jaarmerking 1654 uit de gevel van het 17e eeuwse boerenhuis op 
de wijk Issegem weggekapt. 
 
Vrienden van de VVV Oosterzele hadden hun best gedaan om ter gelegenheid van de monumentendag 
de 17e eeuwse woning op de wijk Issegem voor het publiek toegankelijk te maken.  
Het thema van de dag was hout. Het leek ons een bijzonder goed idee om bij die gelegenheid het 
gebruik van hout in de landelijke hoevebouw aan te tonen. Elkeen was in de weer om de bezoekers 
goed te ontvangen. De verontwaardig was groot  toen eigenaar en organisatoren uitgerekend op 
monumentendag vaststelden dat de steen met de jaarmerking uit de gevel was weggekapt.  
Klacht werd neergelegd en de politie en het gemeentebestuur doen het onmogelijke om de dader en de 
ontvreemde cartouche te vinden. De strijd om het behoud van het erfgoed op het platteland is al 
problematisch. Laffe diefstallen als deze kunnen wij missen als de pest. 
 

 
Op de foto Ludo en Dominique Lapaert  en leden van de VVV Balegem 

(Foto Danny Delobelle) 
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De 17e eeuwse woning te Issegem Balegem 
 
 

 
 
 
 

Het boerenhuis                               
(Foto’s Lucien De Smet) 

 
Dit boerenhuis is in vele opzichten een interessante  site en te bezoeken waard. 
In een van de gevels is het versteende vakbouw op voeting van Balegemse steen met zichtbare sporen 
van het oorspronkelijk skelet te zien.  Het  raam, naast de gestolen cartouche, heeft een omlijsting in 
Balegemse steen. 
Het voordak aan de straatzijde is bedekt met kunstleien. De andere zijde is een afgewolfd schilddak is 
bedekt met rode Vlaamse pannen. 
 
1654  is vermoedelijk het jaar waarin het boerenhuis werd opgetrokken. 
Wij zijn in de periode van de Barok. Balegemse steen deed toen vooral dienst als decoratief element 
aan vensterposten in panelen boven de vensters.  
De 17e eeuwse hoeve is hiervan ook een voorbeeld. In die zelfde periode werd te Balegem steen 
ontgonnen voor de restauratie van de toren van de St. Niklaaskerk te Gent1. 
 
Het boerenhuis is gelegen op de wijk Issegem, langs de oude weg van Gent naar Geraardsbergen   
Samen met het hof  De Poorter, de kapel, de grote molenstede en het hof  De Backer maakte de hoeve 
deel uit van de oude woonkern binnen de voormalige heerlijkheid .  
Van hieruit werden de nabijgelegen akkers en bossen ontgonnen. De markies van Lede was op dat 
ogenblik heer van de heerlijkheid. 
 
De eigenaars 
 
Tot midden de 19e eeuw behoorde dit boerenhuis, bestaande uit land, bos, en tuin, aan François van 
Oostende, landbouwer te Balegem. In 1845 werd Lieven de Smet de nieuwe eigenaar. In 1875 wordt 
het goed verkocht aan Prosper De Backer en kwam het nadien door erfenis aan de familie Van 
Damme, jeneverstoker te Balegem. Op dit ogenblik is Ludo en Dominique Lampaert eigenaars van het 
goed. 
 
Lucien De Smet 

                                                           
1 Lucien De Smet: “Balegemse steen”. 
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De Sint-Pietersommegang te Leeuwergem: hoogdag voor de ruiters uit Balegem, 
Scheldewindeke en Oosterzele. 
 
Deze maal vertoeven wij even buiten de historische grens van het Land van Rode, nl. in het naburige 
dorp Leeuwergem, een deelgemeente van Zottegem die ligt langsheen de weg van Gent naar 
Geraardsbergen ligt. Het dorp is vooral bekend om zijn kasteel. 
De Sint-Pietersommegang, die daar bijzonder bekend was, was in het verleden voor vele ruiters uit het 
naburige Rode (vooral uit Balegem, Scheldewindeke  en Oosterzele) een bijzondere hoogdag.  
 
Haar parochiekerk (1834) is toegewijd aan de heilige Amandus. 
Niet de patroonheilige maar de H.Eligius of Sint-Elooi genoot er een bijzondere verering. Het rechter 
altaar is aan hem toegewijd. Driemaal per jaar plechtig wordt Sint-Elooi er plechtig gevierd: op 29 juni 
(Sint-Pietersdag), op de eerste zondag van juli en op 1 december. 
 
De H. Eligius of Sint-Elooi 
 
Hij werd geboren rond 590 te Chaptelat ten noorden van 
Limoges. Hij stierf te Noyon op 1 december 660. Hij was 
leerling-muntslager, goudsmid, koninklijke muntmeester, 
priester en bisschop. 
Nadat hij als leerjongen in het koninklijk muntatelier van 
Limoges had gewerkt, trok hij naar Parijs. Als goudsmid 
werd hij belast met opdrachten vanwege de Merovingische 
koning Clotarius II die hem later tot bestuurder van de 
Munt te Marseille benoemde. Na de dood van koning 
Dagobert in januari 639 besloot hij de wereldse macht 
vaarwel te zeggen. Hij doorkruiste zijn hele bisdom en 
kwam in Vlaanderen het werk van Amandus verder 
zetten.1 
 
 
Eligius wordt voorgesteld als bisschop, maar er zijn ook 
afbeeldingen van hem als edelman of als smid. Hij wordt 
voorgesteld met de volgende attributen: aambeeld, kelk, 
gekroonde hamer, tang. Hij is de patroon van de goud- en 
zilversmeden, de hoefsmeden, de metaalbewerkers en de 
landbouwers-paardenhouders. Eligius wordt aanroepen 
tegen paardenziekten, nagelgaten, zweren, epidemieën, 
kinderziekten en geldgebrek.2 
 
 
De Sint-Pietersommegang: de eerste zondag van juli. 
 
Van de drie feestdagen is de omgang van Sint Pieter de belangrijkste. 
De verering van de heilige gaat terug tot 1592 waarbij met een houten of ijzeren hamer de pelgrims en 
de paarden werden gezegend.3 

                                                           
1 Robert Ruys: “Tot heil van mens en dier”. 
2 Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke: “ Sanctus. Meer dan 500 heiligen herkennen”. 
3 J. De Brouwer: “Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven en de kerkelijke instellingen in het 
Land van Aalst tussen 1550 en 1621. Uitgave Land van Aalst 1960. 
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In 1601 zegende men met de hamer en hierbij sprak men de volgende woorden “Benedicat tibi Deus et 
amicus ejus Sanctus Eligius”. 
In 1668 werd het broederschap van de H.Eligius opgericht “zoals in de stadt Bethune in Arthois”. De 
heilige werd aanroepen als “beschermer tegen die peste en contagieuse siekte”4. 
 
In het kerkarchief bewaart men het document waaruit blijkt dat dit broederschap op verzoek van de 
plaatselijke pastoors en de inwoners van de parochie dit broederschap opgericht is op 29/10/1663.  
 
Achter de kerk bevond zich voorheen een 17e eeuwse kapel ter 
ere van de Heilige. In de kapel hing het schilderij waarop de 
voorstelling van het vinden van de relikwieën van de Heilige 
werd voorgesteld. Op 1 december kwamen talrijke inwoners 
van de parochie en velen uit de omgeving op bedevaart. Ruiters 
reden driemaal rond de kerk en de kapel. De koster raakte de 
kop van de paarden aan met een zilveren hamer. 
Einde 19e eeuw werd de kapel afgebroken en bijgevolg richtte 
de volkstoeloop zich naar de kerk.  
 
In de kerk is er een 17e eeuws beeld en een glasraam, die de 
heilige voorstelt, te bezichtigen. De  rechterhand houdt hij 
zegenend opgeheven. In de linkerhand houdt hij de gekroonde 
hamer en staf . Aan zijn voeten ligt het aambeeld.  
 
De Sint-Pietersommegang. 
 
De belangrijkste dag bij de verering van de heilige blijft de 
eerste zondag van juli. Na de hoogmis wordt de processie 
gevormd. De ruiters komen van ver uit de omgeving van 
Balegem, Velzeke, Eine, Sint-Goriks-Oudenhove,  
Godveerdegem, Grotenberge, Sint Maria Oudenhove, Elene, 
Aspelare,  Zonnegem, Vlierzele, Sint-Maria-Horebeke, Sint-Lievens-Esse en Sint-Blasius-Boekel.    
                                                            
Balegem voorop 
 

 
 De delegatie uit Balegem  ( foto  Maria De Cuyper, Pontslag, Balegem) 

                                                           
4 RAG: Fonds Bisdom M73. 



Land van Rode – jaargang 33 nummer 131                                                                                       september 2005 80

De groep van Balegem opende de processie. Vanuit Balegem kwam elk jaar het grootst aantal 
deelnemende ruiters. Het gaat om een belofte van een vroegere inwoner van Leeuwergem, Achiel 
Baele die te Balegem woonde en verzekerde dat hij vanuit zijn nieuwe verblijfplaats steeds met het 
grootst aantal ruiters op de ommegang te Leeuwergem aanwezig zou zijn. Ook zijn nazaten zorgden 
elk jaar opnieuw voor een grote delegatie van uit Balegem. De jongste ruiter uit de groep van Balegem 
droeg de zware offerkaars die na de processie in de kerk aan het altaar van de H. Eligius geplaatst 
werd. 
 
Geschenken uit Scheldewindeke en Oosterzele. 
 
De persoon die in de processie de heilige uitbeeldt 
en voorafgaat, draagt een bord met daarop het 
zilveren paard. Dit is  een geschenk van de inwoners 
uit Scheldewindeke. Na de heilige stappen vier 
mannen. Op een fluwelen kussen dragen zij een 
gekroonde hamer. 
 
De hamer is een geschenk uit 1723 van de parochie 
Oosterzele en draagt de inscriptie: “Ghejont door 
Oosterzele aen st Eloy tot Leeberghem 1723”. 
 
Voor de kapel van Sint-Elooi in de stationsbuurt 
wordt halt gehouden.Bij het einde van de processie 
vormen de ruiters de erewacht voor het heilig 
Sakrament. Na een kleine plechtigheid in de kerk 
zegent de voorzitter of een ander lid van de kerkfabriek elk paard en elke ruiter met de relikwie van 
Sint-Elooi die in een houten hamer vervat zit. Met een handige beweging om het paard niet te doen 
schrikken wrijft hij eerst op het voorhoofd van het paard, reinigt de relikwie en biedt ze dan aan de 
ruiter 
 
Het gemeentebestuur  schonk een vaantje aan de ruiter. Na de zegening van de rossen reden ruiters  
per gemeente driemaal rond de kerk, eens op stap, eens in draf en tot slot in vlucht.5 
 
Beschrijving van het vaantje uit 1954.  
 

Links ziet u Sint-Elooi 
in bisschopsgewaad 
met de staf in de 
rechterhand en de 
gekroonde hamer 
links. Rechts van de 
heilige staat een 
priester. In het midden 
wordt er een paard 
afgebeeld met een 
vaantje op de kop 
geleid, door een 
knaap. In de 
rechterhoek ziet u  
twee ruiters rijden 
naar de heilige toe. Op 
de achtergrond staat 

                                                           
5 lic. Renaat Van der Linden: “Bedevaartvaantjes in Oost-Vlaanderen” 1958. 
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de kerk en onderaan prijkt het wapenschild van Emmanuel-Ignatius, graaf d’Hane, Heer van 
Leeuwergem. Langs de schuine zijde leest men:  S ELOY VAN LEEUWERGEM BID VOOR ONS 
 
Gewoonten en gebruiken. 
 
Tot 1914 verzamelden de bewoners van het dorp processiekruiden die als strooisel hadden gediend. 
Men gebruikte die om allerlei onheilen te weren uit de stal en om over de akker te strooien tot 
bescherming van de oogst. 
 
Nagelgaten. 
In de loop van het jaar komt men op bedevaart nagelgaten tegen. Na een gebed gaan de bedevaarders 
achteraan in de kerk en nemen ongeteld een aantal geroete nagels uit het bakje en dragen deze naar een 
korfje vooraan in de kerk. Het betreft hier een symbolisch verplaatsen, met andere woorden een 
verwijderen van de kwaal. 
 
In de pastorie berust een document uit 1856 waarop een paard getekend is en waar de volgende 
berijmde tekst aan toegevoegd is. 
 

Heilige Elisius, in s’hemels woon verheven, 
Door d’oppermagt beshikt om ‘tmensdom troost te geven 

In zikten, tegenspoed in rampen en in pyn 
God geeft aan u de magt om s’volks behulp te syn 

Weest al die u aenroept in kwelling of tetatie 
Met eene vaste hoop ontvangen altijd gratie. 
De dienaers van den Heer bevryd gy algelyk 

De straef die God hier zendt op ’t droevig aerdryk 
Gy die behoeder zyt van vee en aendre dieren 

Waerom wy met godvrucht uw patroonschap vieren 
 

Gy werkt veel wonders uit, veel mense ontfermt gy 
Dat Scheldewindeke, ook door u beschermd zy 

Wij bidden smeeken u, wilt onze schaer gedenken 
En men zal t’ uwer eer hier een peerdje schenken 

Aen uw geerde beeld, dat rust in deze kerk 
Aenveerd bidden wy u, ’t offer van ons werk 

Dat wy u dragen op tot eeuwige verhael 
Tot luster en tot rom en tot uw grote prael 

Tot glans van uwe kroon en vreugd van ’t feest 
Verheerlykt by God den Vader, Zoon en Geest. 

 
 

Lucien De Smet 
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In 2006 zal het honderd jaar geleden zijn dat William Cody alias Buffalo Bill zijn tenten opsloeg in 
Gentbrugge. 
Het heemkundig genootschap Land van Rode wil dit niet onopgemerkt laten voorbij gaan en zoekt 
materiaal om een tentoonstelling te organiseren.  
Wie over deze gebeurtenis nog informatie, documenten, foto’s of ander materiaal in zijn /haar bezit 
heeft en bereid is het uit te lenen of te laten kopiëren kan contact opnemen met ons. 
 
 

 
 
 
Werner Callebout: Tel. 09 329.43.83 – E-mail: werner.callebout@pandora.be 
Noël Callebaut: Tel. 09 231.76.36 – E-mail: noel.callebaut@artevelde.be 
 
 
Bedankt! 
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In 1905 besloot het “Beschermkomiteit der Werkmanswoningen”  een onderzoek in te stellen omtrent 
de toestand van de huizen (arbeiderswoningen) te Ledeberg en te Gentbrugge. Het betrof hier 
uitsluitend de huizen bewoond door gewone arbeiders. Dit onderzoek werd gedaan in uitvoering van 
een Wet van 9 augustus 1889 waarbij deze comités werden opgericht en opdracht kregen de 
gezondheid en de leefbaarheid van de arbeiderswoningen te onderzoeken.1 
 
Het was in 1905 dat het comité van het arrondissement Gent, nadat men het jaar te voren de beluiken 
binnen de stad onderzocht had, besloot tot een onderzoek over de toestand van de werkmanswoningen 
in de gemeenten rond Gent. In het bijzonder werd daarbij aandacht geschonken aan de samenstelling 
van de gezinnen, het aantal gezinnen, de aard en de afmetingen van de slaapplaatsen van ouders en 
kinderen, geslacht en de ouderdom van deze laatste.  
 
En gezien vooral de bewoners van de gemeenten St-Amandsberg, Wondelgem, Gentbrugge en 
Ledeberg in hun dagelijkse omgang voortdurend in betrekking zijn met de stad Gent en deze 
gemeenten voor een groot deel bewoond zijn door werklieden die in de Gentse nijverheid werkzaam 
zijn, waren het dan ook deze gemeenten die de onderzoekers aangeduid werden.  
 
De onderzoeken over St-Amandsberg en Wondelgem werden gedaan in 1906.  
 
Over elk onderzoek werd een bijzonder verslag opgemaakt. Doch voor Gentbrugge en Ledeberg 
besloot men beide verslagen in een enkel samen te vatten. Echter zullen wij toch de toestand van elk 
van deze twee gemeenten afzonderlijk weergeven opdat men zich over beide een juist gedacht zou 
kunnen vormen.  
 
Het onderzoek te Gentbrugge gebeurde in het jaar 1907 en werd gedaan door de heren Verbauwen en 
P. De Buck, verslaggever. Dat te Ledeberg had plaats in 1908, waarbij de heer Ferd. De Clercq de 
verslaggever vergezelde.  
 
Over iedere huizengroep2 is een afzonderlijk verslag opgemaakt dat als vertrouwelijke mededeling aan 
het belanghebbende gemeentebestuur werd overgemaakt en geschreven is op een kaart, waarvan het 
model van een zijde op de volgende bladzijde gedrukt staat.  
 
Tabel 1: 

Beschermingskomiteit der werkmanswoningen van het Arrondissement GENT 
   Verslag over de huizengroep………………………………..straat.  

           
      SAMENSTELLING DER GEZINNEN Sinds hoe     

Huis- GETAL KINDEREN BEDRIJF lang woont 

nummers 
min 
dan dec/16 16-21 boven dergene men in 

BIJZONDERE 
OPMERKINGEN 

  
12 
jaar jaar jaar 21 j. 

DIE 
WERKEN dit huis ?   

  

V
ad

er
 

M
oe

de
r 

  vr.   
m.  vr.    m.   vr.     m.  

 vr.    
m.       

                                                           
1 - Art. 1, B van deze wet: “De komiteiten hebben voor doel: alles te bestuderen wat de gezondheid der huizen 
door de werkende klas bewoond, en der plaatsen waar zij bijzonderlijk zijn opgericht” 
2 - Als huizengroep wordt bij dit onderzoek verstaan de reeks huizen die in dezelfde straat staan en die in alles 
aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, zowel van omgeving als van het aantal plaatsen en de afmetingen. 
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1° Getal slaapkamers: Onder……………… Boven…………..    
Kubieke inhoud derzelve………………….      
Slapen jongens en meisjes samen?      
Van welken ouderdom?……………. Op dezelfde kamer……… In hetzelfde bed……………..  
2° Algemene opmerkingen:       
   Keerzijde:       

   
Staat de 
huizengroep:  langs eene straat? Breedte der straat:   

     in open veld?     
     in een beluik? Breedte van het beluik:   
   Is de straat, beluik of omgeving gekalseid?    
   Hoe worden de vuile waters weggeleid?    
   In welken staat bevinden zich de greppels?    
   Is de verluchting voldoende?     
   Gebeurt ze langs beide gevels?     
   Is er des avonds voldoende verlichting?    
   Is er hofland aan ? Hoeveel?     
   Zijn er stallingen?       
   Houdt men konijnen, kiekens, geiten of andere dieren?   
   Onder welke voorwaarden?     
   Hoeveel plaatsen heeft ieder huis? Beneden… Boven…….   
   Grootte en hoogte der plaats:     
   Welke is de hoedanigheid van het pompwater?    
   Hoe is de onderhoud onder opzicht van reinheid ?    
   Zijn de huizen of gedeelten ervan wak of vochtig?    
   In welke staat bevinden zich de gemakken?    
   Welk in de indruk over den huizengroep?    
   Goed? Verbeterbaar? Slecht?     
   Algemeene opmerkingen :      
           
 
   

 
Als huizengroep aanzien wij een reeks huizen die in dezelfde straat staan en die in alles aan 
dezelfde voorwaarden beantwoorden wat betreft de omgeving, het aantal plaatsen en hun 
afmetingen. 
Te Gentbrugge werden 231 groepen bezocht, staande in 53 straten. Overal genoten de bezoekers het 
beste onthaal, overal waren de inwoners bereid al de gewenste inlichtingen te geven en hun woonst te 
laten nazien. Bij sommigen wel niet zonder enige aarzeling, die uitgerukt werd door de vraag: 
“Waarom moet dat dienen?”. Waarop wij antwoordden: “’t Is voor de gezondheid”. Het antwoord was 
zeker kort maar krachtig genoeg om overal de deuren wij open te doen gaan. Wij hadden er overigens 
reeds de kracht van ondervonden bij onze andere onderzoeken. 
 

Een brokje geschiedenis 
 
Gentbrugge en Ledeberg zijn twee belangrijke gemeenten ten zuidwesten van Gent gelegen. Zij zijn 
van die stad gescheiden door de Schelde. Alhoewel zij thans zo in elkaar versmolten zijn, zijn het 
altijd twee afzonderlijke gehuchten geweest, waarvan de thans overwelfde Rietgracht van overouds de 
grenslijn vormt. 
 
Gentbrugge behoorde tot het eind van de 18e eeuw tot het Land van Rode en werd bestuurd door een 
baljuw. Deze oefende het bestuurlijk en rechterlijk gezag uit namens de markies van Rode, een der vijf 
grootste heren van Vlaanderen. Kerkelijk stonden de inwoners onder de abt van de Sint-Baafsabdij, 
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die, om gemakkelijker de bediening uit te oefenen, over de Schelde een brug deed bouwen, waarvan 
de gemeente haar naam “Gentbrugge” kreeg. Onder die naam staat zij reeds bekend in stukken van 
1160. 
 
Beide gemeenten waren niet zeer bevolkt. In het begin van de 19e eeuw telde Gentbrugge, dat 
nochtans 733 ha groot is, slechts 840 inwoners. Van nijverheid is dan nog geen spraak. Maar omwille 
van de nabijheid van de stad werden zij nogal gezocht om er lusthoven en zomerverblijven te bouwen. 
Zo kende men te Gentbrugge onder andere het buitengoed Minnaert; dat van kanunnik Michiel Vilain; 
dat van kanunnik Jan-Karel Vertriest en het Braemkasteel, dat vroeger versterkt was. 
 
Nu nog treft men er verscheidene zeer mooie kastelen aan. Op Gentbrugge alleen telt men er 21.  
 
Om op beide gemeenten een bijzondere ontwikkeling vast te stellen moet men wachten tot in de jaren 
1830. 
 
Binnen de stad Gent was er bij het begin van de 19e eeuw een handel ontstaan, die door zijn 
uitgebreidheid aan Gent de naam van Florastad zou geven. Wij bedoelen de handel in bloemen en 
planten. 
 
In de “Wegwijzer der stad Gent” voor het jaar 1828 vinden wij een lijst van 24 hoveniers, bloemen- en 
plantenkwekers. Tien jaar later is het aantal verdubbeld en zijn er bloemisten verspreid over al de 
wijken van de stad. 
 
Doch wanneer nu de spin- en weefnijveraars naar gronden zochten in Gent om hun fabrieken op te 
richten, werden de Gentse bloemisten naar elders verdreven en zo zien wij voor het eerst in 1839 
bloemisten vermeld te Gentbrugge en te Ledeberg. Bij aanvang was het meest Ledeberg dat werd 
verkozen, wat blijkt uit de opgave uit de wegwijzer: 

In 1839, 1 bloemist te Gentbrugge, 2 te Ledeberg 
In 1841, 4 bloemisten te Gentbrugge, 4 te Ledeberg 
In 1846, 5 bloemisten te Gentbrugge, 12 te Ledeberg 
In 1852, 4 bloemisten te Gentbrugge, 15 te Ledeberg. 
 

Gezien voor de bloemen- en plantenhandel nogal wat werklieden nodig waren, zien wij nu ook het 
aantal inwoners op de beide gemeenten vermeerderen. Voor Gentbrugge bedraagt die vermeerdering 
gemiddeld 15 inwoners per jaar. 
 
Bijzonderlijk aan Lodewijk Van Houtte, die zich in 1839 te Gentbrugge kwam vestigen, hebben beide 
gemeenten en in het bijzonder Gentbrugge, veel te danken. 
 
Tegenwoordig vindt men te Gentbrugge alleen niet minder dan 64 bloemisterijen, terwijl er binnen 
onze provincie niet minder dan 1027 hoveniers, bloem- en plantenkwekers gevestigd zijn, verdeeld 
over 206 gemeenten. 
 
Ondertussen had men te Gentbrugge in 1830 het eerste nijverheidsgesticht opgericht, nl. de 
bougiefabriek, daar waar nu de “Clouterie des Flandres” staat. 
 
Met het jaar 1860 begint er een tweede hoofdstuk in de geschiedenis van de ontwikkeling van beide 
gemeenten. 
 
Op 13 juni 1860 had de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de wet gestemd waarbij de 
octrooirechten bij het binnenkomen van de steden werden afgeschaft. Deze wet werd de 21 juli 
daaropvolgend in uitvoering gebracht. Deze afschaffing had voor gevolg dat de  voorsteden van de 
stad meer bevolkt werden en daardoor vinden we nu, van 1860 tot 1870, de bevolking van Gentbrugge 
klimmen met gemiddeld 91 inwoners per jaar. 
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In dezelfde tijd dat te Ledeberg een nieuwe kerk wordt gebouwd was men ook begonnen met de bouw 
van de nieuwe kerk te Gentbrugge. 
 
In 1876 opent men de Van Houttestraat en in 1879 de Bassijnstraat en de Mellestraat. 
 
Een derde tijdvak begint in de jaren 1880. In 1881 immers werden langs de ringspoorweg, die in 1870 
aangelegd was aan de Brusselsesteenweg, de grote staatswerkhuizen opgetrokken, die men gemeenlijk 
het Arsenaal noemt. Ongeveer 1200 werklieden gingen er aangeworven worden. Dit was de oorzaak 
van het ontstaan van een gans nieuwe wijk te Gentbrugge, waar (in 1882) een kapel gebouwd werd, de 
heilige Eligius toegewijd. Deze werd in 1892 tot parochiekerk verheven. 
 
In dit tienjarige tijdperk stijgt de bevolking van Gentbrugge met 460 inwoners per jaar en te Ledeberg 
met 297. 
 
In de jaren 1880 komt er ook meer nijverheid. Zo worden opeenvolgend gesticht: 
De vellenverwerij Block in 1880; Schampelaere’s kaoutchoukfabriek, die nu hervormd is in de 
spiegelfabriek “Miroiterie des Flandres”in 1882;  de werkhuizen tot vervaardigen van breimachienen : 
D’Haenens-Gauthier, in 1884; de papierfabriek en de weverij Van de Walle en Veesaert in 1889. 
 
Van 1890 tot 1900 gaat de vermeerdering van de bevolking nog altijd voort, doch niet meer zoveel als 
van 80 tot 90. Te Gentbrugge is de vermeerdering nu van 256 inwoners per jaar. Tot heden houdt de 
vermeerdering van de bevolking stand en bedraagt zij in de laatste jaren 156 inwoners per jaar. 
 
Ziehier een tabel, die de opening van straten opgeeft te Gentbrugge, van 1880 tot heden: 
 
1881 Veldstraat, Beekstraat, Van Ooststraat, Rijke Klarenstraat en Dwarsstraat 
1883 Sint-Eligiusstraat en Bloemstraat 
1885 Snoekstraat 
1887 Hofstraat, Priesterstraat en Arsenaalstraat 
1888 Klokstraat 
1892 Edmond Blockstraat 
1898 Vredestraat en Eendrachtstraat 
1899 Florastraat, Weidestraat, Vlinderstraat en Ploegstraat 
1902 Van Dyckstraat 
 
Geven wij tenslotte het jaar op van de stichting der nijverheidsgestichten sedert 1890: 
 
De Weze en Brabant, gesticht in 1893, nu de Tissage de Gendbrugge” geworden; 
Lijstenfabriek Campens-Mathys in 1894; Lijstenfabriek Lesaere en Cie in 1897; Blinkfabriek 
Rinskopf en Cie in 1899; De voddenfabriek Biebuyck in 1899; Katoenspinnerij “Cottonière de 
l’Escaut” in 1903; Lijstenfabriek Cam. Lippens in 1904;  
Dechetfabriek Franck in 1905; IJzergieterij Chaumont in 1905; 
Katoenspinnerij en weverij De Perre in 1907; Kartonfabriek Rich. Franck in 1907. 
 
De bebouwde oppervlakte te Gentbrugge overtreft nu de 60 ha. Wanneer men ziet welke uitgestrekte 
gronden er nog beschikbaar zijn en hoe er nog voortdurend op de gemeente gebouwd wordt, dan mag 
men gerust voorspellen dat de toekomst niet meer veraf is, dat deze gemeente een tweede 
nijverheidsstad naast het nijverige Gent zal zijn. 
 

De huizengroepen en hun omgeving 
 
In de vragenlijst, die wij hiervoor afgebeeld hebben ziet men dat wij ons in betrekking met de 
omgeving van de huizengroepen, drie bijzondere toestanden hebben voorgesteld, te weten: huizen 
langs een straat, huizen in het open veld of huizen in beluiken. Met de omgeving is nog verbonden de 
verlichting en de verluchting der huizen.  
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Hier beginnen wij nu op te geven, wat het onderzoek ons dienaangaande heeft laten vaststellen. 
In de gemeente Gentbrugge bezochten wij 1855 huizen, ingedeeld in 231 groepen en staande in 
53 straten.  
 
Wij vonden daar: 

137 groepen langs straten, zij tellen 1221 huizen met 5177 inwoners.  
91 groepen in open veld, zij tellen 570 huizen met 2348 inwoners  
3 groepen in beluiken, zij tellen 64 huizen met 257 inwoners. 

 
Onderzoeken wij nu de ligging en de toestand van elk van deze hoofdverdelingen afzonderlijk.  
 
A. Huizen langs straten  
 
Wij aanzagen als straat, daar waar er langs weerskanten van de weg huizen staan. Waar dit niet het 
geval was, hebben wij die groepen gerangschikt onder deze staande in open veld.  
 
Langs straten vonden wij:  

Langs brede steenweg: 8 groepen met 63 huizen.  
Rond een plein: 1 groep met 4 huizen.  
Langs straten van minstens 10 m breed: 126 groepen met 1084 huizen.  
Langs straten van minder dan 10 en minstens 5 m breed: 10 groepen met 61 huizen 
Langs een straatje van 3 m breed: 2 groepen met 9 huizen.  

 
Onder de groepen gevonden in straten van min dan 10 m breed, zijn er 7 met 45 huizen, in één en 
dezelfde straat, die 6 m breed is en tot een van de oudste straten van de gemeente behoort. De 3 andere 
groepen, tellende samen 16 huizen, vonden wij in een straat van 8 m breedte.  
 
De grote, brede staatsbaan van Gent naar Brussel, welke op de gemeenten Ledeberg en Gentbrugge als 
het ware een groot, langwerpig plein vormt, werd in 1704 begonnen en in 1708 voltrokken.  
 
Wat nu de andere straten betreft, deze zijn bijna allen geopend wanneer de begrippen van goede 
gezondheidsvoorwaarden reeds begonnen gekend en gewaardeerd te worden.  
 
Al van 2 mei 1878 bestond er te Gentbrugge een reglement op het openen van straten, maar in het jaar 
1881 herzag de Gemeenteraad het reglement van 1878: 
“Gezien de groote ontwikkeling binnen deze gemeente, zoo door het openen van nieuwe straten, als 
het bouwen langs bestaande wegen, en willende in het belang der openbare gezondheid, de 
verplichtingen bepalen door de belanghebbende en eigenaren en huurders te vervullen”. 
 
Zo werd er een algemeen reglement op “de wegen en de bouwwerken” gemaakt, waarin 
voorgeschreven werd:  
“Er mag op gansch de uitgestrektheid der gemeente geene plaats, straat, zaksteeg, dreef, doorgang, 
weg of wegel worden gemaakt, verbreed, vernauwd, vernietigd tenzij ingevolge een besluit van den 
Gemeenteraad, aan het advies der Bestendige Deputatie onderworpen en door den Koning 
goedgekeurd.” 
 
Wanneer het openen van straten, enz., bouwingen tot voorwerp hebben, dan moeten deze ten minste 
10 meters hebben. Slechts in bijzondere gevallen zal de breedte op 9 meters mogen toegestaan 
worden.  
 
Met het kasseien van straten, was men in 1863 begonnen. Bij ons onderzoek vonden wij nog 2 
groepen met 22 huizen langs niet gekasseide straten en 10 groepen met 51 huizen in straten die nog 
maar gedeeltelijk gekasseid zijn. In deze 12 groepen zijn de huizen ook nog niet met riolen verbonden 
voor de afloop van afvalwater. 
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Het leggen van riolen was in 1878 begonnen. Voor riool- en kasseiwerken heeft het gemeentebestuur 
tot hiertoe ruim 400.000 frank uitgegeven. 
  
De huizen langs straten zijn bevonden geworden:  

Als slecht:         7 groepen met 42 huizen en 155 inwoners.  
Als verbeterbaar:  4 groepen met 30 huizen en 121 inwoners.  
Als goed:   126 groepen met 1149 huizen met 4901 inwoners. 

 
B. Huizen in open veld  
 
Wij hebben als in open veld staande, al de huizen genomen, waarvan de overkant der straat niet 
bebouwd is en dus de grote ruimte voor zich hebben. 
  
Hier nu vonden wij van de 91 groepen, 34 waarvan de straat vóór de huizen niet gekasseid is; deze 
groepen tellen 207 huizen. In 23 groepen met 147 huizen zijn de straten maar gedeeltelijk gekasseid.  
 
Van de groepen in het open veld, waren er tijdens het onderzoek 35 met 202 huizen waarvan het 
afvalwater niet naar riolen gebracht werden, maar wel in teerputten of eenvoudig op straat geworpen 
werden. Van 5 groepen met 44 huizen liepen het vuil water in een gracht, en van 6 andere groepen met 
24 huizen, loopt het in de Schelde. Het grootste deel van deze huizen hebben ook maar slechte 
greppels. Doch voor het grootste aantal zal deze toestand niet lang duren, want naarmate er zal 
bijgebouwd worden, zullen er maatregelen genomen worden om die slechte toestand in dit opzicht te 
verbeteren. 
  
Immers art. 51 van het reglement op de bouwwerken zegt :  
“Er zullen geene zink- of verzwelgingsputten mogen worden daargesteld”.  
“De bestaande zinkputten zullen worden gedoofd in straten van eene openbare riool voorzien; 
nochthans zal het Kollegie van Burgemeester en Schepenen de verschooning kunnen in acht nemen, 
die door de onmogelijkheid om de huizen met de openbare riool in gemeenschap te stellen, zullen 
worden verrechtvaardigd. In dit geval zullen de zinkputten niet eerder dan bij de herbouwing der 
huizen afgeschaft worden.”  
 
In het open veld vonden wij: 

Als slecht:   15 groepen met 54 huizen en 213 inwoners.  
Als verbeterbaar:  13 groepen met 108 huizen en 444 inwoners. 
Als goed:           63 groepen met 408 huizen en 1691 inwoners. 

 
C. Huizen in beluiken  
 
Wij zagen reeds dat wij maar 3 groepen huizen in beluiken gevonden hebben. Deze staan in 2 beluiken 
waarvan het ene 8 m breed is en het andere 10 meter. Daar nu het bouwen van beluiken aan het zelfde 
artikel van het reglement onderworpen is als het bouwen langs straten, is het niet te vrezen dat er op 
Gentbrugge slechte beluiken komen zullen.  
 
Beide beluiken zijn goed, alle twee gekasseid en voor de afloop van het afvalwater met de openbare 
riool verbonden. 
De verluchting der huizen is overal goed en gebeurt langs beide gevels. Er zijn evenwel enige huizen 
waarvan de mansardekamers niet voldoende kunnen verlucht worden.  
 
Wat de verlichting betreft, deze geschiedt met elektrisch licht dat door het gesticht, aan de gemeente 
toebehorend, sedert 1903, geleverd wordt. Vóór dien tijd, en wel vanaf 1873, gebeurde de verlichting 
met petroleumlampen. De verlichting kost heden aan de gemeente 14.000 frank per jaar. 
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Toen wij ons onderzoek deden, waren er nog 13 groepen met 91 huizen en 368 inwoners, die nog niet 
van een elektrische verlichting voorzien waren. Zij zijn allen gelegen in het open veld en verwijderd 
van de eigenlijke dicht bebouwde gedeelten van de gemeente. 
 
Onderstaande tekening geeft nu voor Gentbrugge de vergelijking der huizen in elk der drie 
rangschikkingen en in verhouding met het aantal bezochte huizen. 
 
Tabel 2: 
 

Langs een straat In open veld Beluiken 

Goed Verbeter
baar Slecht Goed Verbeter

baar Slecht Goed 

              
61,80

% 1,60% 2,20% 
21,90

% 5,80% 2,80% 3,40% 
              

 
 

Hofland, het houden van dieren en stallingen 
 
Door hofland bedoelen wij hier een gedeelte land waarop de inwoners enig groensel kunnen winnen, 
dat aan het huis gelegen is en het dit mede wordt verhuurd. 
 
Te Gentbrugge wonden wij 27 groepen met 195 gezinnen die dit voordeel genieten. 13 gezinnen 
beschikken zo over elk 200 roeden; 15 gezinnen over 10 roeden; 4 over 25 roeden en al de overigen 
over minder. 
 
4 van deze groepen met 19 gezinnen vonden wij in straten en 3 groepen met 24 gezinnen staan langs 
de grote steenweg. Al de anderen vonden wij in het open veld. 
 
Het gemeentelijk reglement van Gentbrugge en van Ledeberg bevat het verbod “in de woonhuizen: 
konijnen, Indiesche ratten, varkens, hoenders, ganzen eendvogels en welkdanig ander gedierte te 
houden” en nergens hebben wij daar een overtreding op gevonden. Overal waar dieren gehouden 
worden gebeurt zulks onder goede voorwaarden, ttz.: in stallingen, allen buiten de woningen gelegen, 
op koeren of afhankelijkheden die altijd in rechtstreekse betrekking met de open lucht staan. 
 
Te Gentbrugge hadden wij 20 groepen aan te tekenen waar er konijnen gehouden worden, 5 waar wij 
kiekens vonden, 4 gezinnen die elk een schaap hielden en 3 gezinnen die een zwijntje vetten om het 
dan te doden en het in de kuip te steken, waarmede zij dan toch gedurende de winter een beetje vlees 
te eten hebben. 
 
Een bijzonderheid die wij niet voorzien hadden zijn de bakovens waarmee de gezinnen zelf hun brood 
kunnen bakken. 
 
In 34 huizen hebben wij dit deugdelijk gerief gevonden dat wij nog nergens elders tegengekomen 
waren. Negen van deze huizen zijn gebouwen die aan de staat toebehoren en die ze aan een zekere 
klasse van de staatswerklieden verhuren. Deze bakovens zijn in deze huizen in zeer goede staat. 
Minder goed is dan de toestand in de andere 25 huizen. 
 
Bij een groep van 25 huizen staat er voor de rij, één bakoven waar ieder gezin op zijn beurt zijn brood 
zou kunnen bakken, ware het niet dat hij in een volledige staat van verval verkeert, die de oven 
volledig onbruikbaar maakt. 
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Tabel 3: Statistische tabel der bezochte straten, huizen en gezinnen te Gendbrugge 
                        

  GETAL SAMENSTELLING DER GEZINNEN GEZINNEN MET  
   
  

GETAL KINDEREN 
 

STRAAT min dan 12 - 16 16 - 21  Boven 21  
  12 jaren jaren jaren jaren  
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Vogelhoekstraat 2 8 7 1 6 7 4 4 5 2 3 2 2 3 - 1 39 - 4 3 -  
Bruilofstraat 4 22 22 - 21 22 14 13 7 4 2 7 2 4 - - 96 3 14 4 1  
Keibergstraat 1 8 9 - 8 8 4 5 2 - - - 1 2 - - 30 2 6 1 -  
St-Eligiusstraat 3 11 11 - 10 11 7 8 4 3 2 - 2 1 - - 48 2 6 3 -  
Zwarte Heirestraat 4 32 34 1 32 31 22 23 4 7 3 3 2 4 1 - 132 7 20 7 -  
Mellestraat 5 39 37 1 32 37 28 27 6 2 6 3 4 7 2 1 155 6 23 7 1  
Meirelbeekstraat 3 13 13 - 13 12 13 10 1 2 3 2 1 2 - - 59 4 4 3 2  
Bloemstraat 2 14 13 1 12 13 4 7 - 1 1 2 - 2 - - 42 6 7 - -  
Hundelgemsesteenweg 7 39 37 1 32 36 27 28 10 6 9 7 5 9 2 - 171 4 23 8 2  
Gontrodestraat 27 159 152 8 143 146 104 116 34 31 39 29 22 23 9 3 699 28 77 38 9  
St-Genoisstraat 11 60 59 1 54 59 36 44 15 11 15 10 9 9 4 - 266 15 27 11 6  
Heidestraat 4 37 37 - 35 37 33 29 7 10 7 7 3 2 3 - 173 5 22 9 1  
Arsenaalstraat 3 53 54 - 48 54 42 41 6 6 5 5 2 5 1 6 221 11 32 11 -  
Priesterstraat 2 56 54 2 52 51 32 45 14 12 10 7 5 2 1 - 231 11 29 9 5  
Hofstraat 3 12 12 - 11 12 8 9 6 2 2 1 1 2 - - 54 4 4 3 1  
Walstraat 3 33 34 1 31 33 24 11 5 5 3 4 5 5 2 1 129 7 22 4 1  
Moriaanstraat 4 28 30 - 25 27 10 14 6 6 3 3 1 2 1 2 100 10 17 3 -  
Vlinderstraat 1 8 7 1 7 7 2 2 1 1 2 2 - 1 2 - 27 2 5 - -  
Beekstraat 2 32 29 4 27 28 8 18 3 4 4 6 2 4 6 3 113 9 16 4 -  
Korte Beekstraat 2 14 15 - 12 15 5 5 3 1 4 4 2 2 2 1 56 3 11 - 1  
Korte Veldstraat 2 11 11 - 9 12 5 3 2 1 1 2 - - 2 1 38 4 6 1 -  
Veldstraat 6 59 68 - 66 67 34 24 17 17 13 10 9 10 3 2 272 17 34 15 2  
Weidestraat 2 19 19 - 18 19 9 9 4 4 5 3 2 2 - - 75 3 14 2 -  
Brusselsesteenweg 9 81 80 1 71 77 43 44 15 18 11 9 13 14 1 1 317 17 46 16 1  
Magerstraat 1 18 18 - 18 18 8 9 1 1 1 - - - - - 56 6 11 1 -  
Dries 5 29 29 1 23 28 21 16 12 5 5 7 4 6 2 1 130 5 16 5 3  
Heusdenweg 1 3 3 - 3 3 - 1 - - - - - - - - 7 2 1 - -  
Meerschstraat 2 9 9 - 8 9 4 8 - 1 1 2 1 - - - 34 1 7 1 -  
Kouterstraat 3 26 27 - 24 25 13 17 3 3 2 2 3 6 - - 98 11 9 6 1  
Klokstraat 5 61 67 - 65 66 51 43 10 11 11 17 8 15 6 3 306 10 36 18 3  
Van Dyckstraat 4 24 26 - 24 26 20 27 1 2 3 6 2 2 - - 113 2 18 6 -  
Ongerijstraat 7 47 52 1 44 52 28 37 5 8 6 5 9 6 3 - 203 9 33 8 2  
Kapellestraat 7 72 77 - 73 77 44 43 14 14 7 15 4 12 3 - 306 18 44 15 -  
Snoekstraat 5 45 53 - 51 52 26 30 8 8 6 10 4 6 3 3 207 15 31 4 3  
Fabriekstraat 1 7 7 - 6 7 2 5 3 2 2 2 - - - - 29 1 4 2 -  
Gestichtstraat 6 38 41 - 40 41 25 22 9 5 7 5 3 1 1 - 159 6 31 4 -  
Eendrachtstraat 3 12 11 1 11 11 6 14 4 3 - 1 - - - - 50 1 7 2 1  
Vredestraat 5 47 50 1 49 49 28 32 12 9 8 8 2 7 4 - 208 11 31 6 2  
Spoorweglaan 5 26 26 - 23 24 11 10 4 2 5 5 2 7 1 - 94 5 16 5 -  
Kerkstraat 8 81 82 - 75 77 44 53 15 18 24 19 14 19 4 3 365 16 43 17 6  
Bassijnstraat 5 64 66 - 64 65 34 30 15 14 11 8 4 14 3 2 264 17 34 12 3  
Bassijnplaats 1 6 6 - 5 7 2 - 1 1 1 1 - - - - 18 3 3 - -  
Dwarsstraat 3 58 60 - 53 59 28 22 15 10 8 15 17 13 5 1 246 11 35 14 -  
Rijke Klarenstraat 3 56 56 - 55 54 46 37 11 11 10 14 4 10 1 - 253 6 31 19 -  
Van Ooststraat 7 56 61 - 56 60 24 36 10 12 8 9 4 13 1 3 236 12 38 11 -  
Zakstraat 2 46 46 - 45 46 18 27 12 6 10 8 2 5 1 1 181 12 24 9 1  
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Van Houttestraat 4 18 18 - 17 17 6 4 3 2 3 5 5 4 - - 66 4 10 4 -  
Oude Brusselsche weg 2 15 16 - 14 15 4 5 1 1 2 4 1 2 - 1 50 6 9 1 -  
Sasstraat 1 20 20 - 19 18 6 6 3 1 2 3 6 2 - - 66 4 14 2 -  
Posthoornstraat 8 45 46 - 41 47 20 19 10 7 8 8 10 6 4 - 180 18 17 9 2  
Pontstraat 7 45 46 - 40 45 20 34 3 4 6 6 5 9 3 3 178 8 31 7 -  
Scheldekant 6 23 23 - 20 21 11 17 7 2 2 3 1 5 1 - 90 4 15 4 -  
Scheldestraatje 2 9 9 - 9 8 5 10 2 3 3 3 3 - - - 46 1 4 3 1  
  231 1854 1895 27 1750 1848 1073 1153 371 322 315 319 213 287 88 43 7782 405 1072 357 61  
              2226 693 634 500                
                       
 

De bevolking 
 
In het jaar dat wij ons onderzoek deden telde Gentbrugge 13190 inwoners, gehuisvest in 2946 huizen. 
 
Het onderzoek is gedaan geweest in 1855 huizen met 7782 inwoners. 
 

In goede huizen vonden wij 6849 inwoners 
In verbeterbare huizen vonden wij 565 inwoners 
In slechte huizen vonden wij 368 inwoners. 

 
Dat geeft op de volledige bevolking van Gentbrugge dat: 

51,1% gehuisvest waren in goede voorwaarden 
4,2% in verbeterbare en 
2,8% in slechte. 

 
Verdelen wij de bezochte bevolking volgens de drie verschillende soorten van groepen, dan vinden 
wij, wederom in verhouding op de gehele bevolking: 

4920 inwoners in huizen langs een straat, zij 36,5% 
2605 inwoners in huizen die als in open veld mogen gezien worden, zij 19,7% 
257 inwoners in beluiken, zij 1,9%. 

 
De gezinnen 

 
Onder de gezinnen van wie wij de woning te Gentbrugge bezochten, waren er 71 die niet als 
wezenlijke gezinnen kunnen beschouwd worden, daar zij bestaan uit: 26 alleenwonende mannen, 32 
alleenwonende vrouwen, 5 waar broer en zuster samen wonen, 5 van gezusters, 1 van gebroeders, 1 
van nichten en 1 van vriendinnen.  
 
Er blijven ons dus 1824 gezinnen over, die samengesteld zijn als volgt:  

334 zonder kinderen zij, 18,3 %.  
1072 met minder dan 4 kinderen, zij 58,77 % 
357 met 4 tot en met 6 kinderen, zij 19,57 % 
61 met meer dan 6 kinderen, zij 3,34 % 

 
Dit op het geheel aantal gezinnen, doch wij moeten hier, evenals in onze voorgaande verslagen, een 
onderscheid maken tussen de gezinnen die een geheel huis tot hun beschikking hebben en deze die een 
deel van een huis bewonen, of nader uitgedrukt, met twee of meer gezinnen in één huis wonen.  
 
Er waren te Gentbrugge 66 huizen elk door twee gezinnen bewoond en 3 huizen elk door 3 gezinnen.  
 
Hier in deze soort van huizen nu is de verhouding van de talrijkheid van die gezinnen de volgende:  

50 zonder kinderen, zij 35,53 % 
83 met minder dan 4 kinderen, zij 58,80% 
8 met 4 tot en met 6 kinderen, zij  5,67 % 
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Onderzoeken wij nu de gezinnen met kinderen, om de verhouding te zien van het aantal kinderen, 
volgens hunnen ouderdom. Daartoe verdelen wij de gezinnen in drie soorten : 1° Gezinnen van  
 
weduwen en weduwnaars; 2° Gezinnen die alléén in huis wonen, en 3° Gezinnen niet meer dan een in 
één huis.  
 
Tabel 4: 

      WEDUWEN      WEDUWNAARS   
                                  

      AANTAL KINDEREN AANTAL KINDEREN 

TOESTAND VAN 
DE HUIZEN 

minder 
dan 12  

jaar 

12 - 16 
jaar 

16 - 21 
jaar 

boven 21 
jaar 

minder 
dan 12  

jaar 

12 - 16 
jaar 

16 - 21 
jaar 

boven 21 
jaar 

      

A
A

N
T

A
L

 

vr. m. vr. m. vr. m. vr. m. 

A
A

N
T

A
L

 

vr. m. vr. m. vr. m. vr. m. 
                                        
  Goed  82 23 17 21 15 25 25 36 49 21 6 4 4 1 3 5 12 9 
  Verbeterbaar 12 3 8 4 3 2 1 3 7 - - - - 1 - - 1 2 
  Slecht  10 3 4 - 4 3 2 3 8 3 1 2 3 3 - 1 - 1 
                                          
                                        
  TOTAAL 104 29 29 25 22 30 28 42 64 26 7 6 7 5 3 6 13 11 
Totaal weduwnaars 26 7 6 7 5 3 6 13 11           
                                  
Algemeen totaal 130 36 35 32 27 33 34 55 75           
     71 59 67 130          

 
Ongeschonden gezinnen, die met meer dan 1 in één huis wonen: 
Van deze soort zijn er 128, die bevatten: 

101 kinderen van minder dan 12 jaar oud 
9 kinderen van 12 tot 16 jaar oud 
10 kinderen van 16 tot 21 jaar oud 
19 kinderen van meer dan 21 jaar oud. 

 
Dit brengt ons tot de volgende tabel: 
 
Tabel 5: 
 

  AANTAL KINDEREN 

SOORT 
GEZINNEN 

Min dan 12 
jaar oud 

12 - 16 jaar 
oud 

16 - 21 jaar 
oud 

meer dan 
21 jaar oud 

  A
A
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L

 
G
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aantal % aantal % aantal % aantal % 
                  
1 huis bewonend 1566 2054 57,2 625 17,4 557 15,5 315 9,7 
                  
Gedeelte van huis                 

bewonend 128 101 72,6 9 6,4 10 7,1 19 13,6 
                  

Weduwen en                  
weduwnaars 130 71 21,4 59 18,6 67 20,4 130 39,6 
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De woningen 
 
Wij geven hier eerst twee tabellen opgemaakt volgens de aantekeningen op onze kaarten: 
 

Tabel 6:               

   Huizen door één enkel gezin bewoond : 
                
      
     

Huizen met enkel Huizen met 1 benedenplaats enHuizen met 2 benedenplaatsen en 

     
     
AANTAL BEWONERS 
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  1   - 4 1 - 2 1 - - 8 6 1 12 15 
  2   1 13 - - 8 - 2 1 18 10 5 164 106 
  3   2 8 - 1 3 1 1 1 24 5 1 211 150 
  4   - 15 2 - 4 1 2 - 20 15 1 168 104 
  5   - 6 - 1 5 1 1 - 16 10 - 110 98 
  6   - 3 1 - 6 - 1 1 12 8 3 99 53 
  7   - 1 2 1 3 - - 1 6 5 1 41 31 
  8   - - 1 - 1 - 2 - 3 4 - 21 27 
  9   - - - - - - - - 2 4 1 16 10 
  10   - - - - - - - - - - - 4 5 
  11   - 1 - - 1 - - - - - - 2 2 
  12  - 1 - - - - - - - - - - 3 
  13  - - - - - - - - - - - 1 2 
                                
  Totaal huizen  3 52 7 3 33 4 9 4 109 67 13 849 606 
Totaal bewoners 8 192 37 15 144 13 42 18 432 302 52 3463 2558 
Gemidd. Aantal 2,6 3,6 5,2 5 4,3 3,2 4,6 4,5 3,9 4,5 4 4 4,2 
bewoners/huis                           
* In deze huizen is de benedenplaats een kelderkamer 
 
Tabel 7:        

 
   

HUIZEN MET TWEE PLAATSEN BENEDEN 

en zolder en twee bovenkamers twee bovenkamers en 
mansarde 
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3 4 4 2 5 3-2 2 3 4 3 3 4 
    5 8 2 3 10 2 3 3 2 3 
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    3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
    5 2 4 3 4 3 2 2-2 4 3 
    3 2 2 4 5 3 2 2 4 7 
    3 2 6 4 2 2 5 3 2 2 
    2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 
    3 2 3 2 4 4 3 3 2 4 
    2 2 2 2 4 4 2 2 3 5 
    2 2 6 2 5 4 1 2 5 3 
    4 4 5 4-1 6 2 3 3 2 3-1 
    2 2 2 3 4 2 2 2 5 2 
    4 2     4 2 3 2 4 3 
            2 3 4 5 5 3 
3 4     85 78        204 132 

 
In deze twee tabellen zien wij nu dat wij te Gentbrugge vonden: 

3 huizen met enkel één plaats beneden en geplafonneerde zolder 
52 huizen met twee plaatsen beneden 
7 huizen met drie plaatsen beneden 
3 huizen met drie plaatsen beneden en twee mansarden 
33 huizen met enkel één plaats beneden en een mansarde.  
4 huizen met enkel één plaats bereden en twee mansarden.  
9 huizen met enkel één plaats beneden, een boven kamer en een mansarde.  
4 huizen met enkel één plaats beneden en twee bovenkamers.  
110 huizen met twee plaatsen beneden en een mansarde.  
67 huizen met twee plaatsen beneden en twee mansarden.  
13 huizen met twee plaatsen beneden, een bovenkamer en een mansarde.  
874 huizen met  twee plaatsen beneden en twee bovenkamers.  
648 huizen met twee plaatsen beneden, twee bovenkamers en mansarden.3  

 
Wanneer wij nu de twee laatste soorten van huizen als zeer goede en gerieflijke huizen aanzien, dan 
bemerken wij dat de verhouding van deze huizen 83 % op het totaal van de bezochte huizen is. Wij 
hebben het wenselijk aanzien grondplannen van die soort huizen mede te delen. Voorzeker zijn niet 
alle in dezelfde voorwaarde: men vindt er nog wel gelijk het grondplan van een der oude huizen, dat 
wij ter vergelijking opgetekend hebben, maar het grootste deel beantwoorden aan de type A. De 
huizen van type B en C hebben het uitzicht reeds kleine burgerhuizen te zijn, maar de kleine huurprijs 
laat toe dat zij door werklieden bewoond worden.  
 
Welke zijn te Gentbrugge de verordeningen, die het aantal plaatsen van de huizen regelen? Ziehier het 
antwoord: 
Het “Reglement op de wegen en bouwwerken” dat dagtekent van 7 mei 1881, schrijft niets voor 
betreffende het aantal plaatsen. 
 
Alleen het vijfde hoofdstuk, art 24, regelt de hoogte van de gebouwen en van de verdiepingen.  
Dat artikel zegt: “De hoogte der gebouwen zal niet anderhalve maal de breedte der straten mogen te 
boven gaan, wanneer deze min dan 8 meters breed zijn. Wat aangaat de straten, die ten minste 5 
meters breedte hebben, zal het bestuur mogen toelaten, dat men er gebouwen plaatse met eenen kelder, 
eene benedenverdieping en eene stagie, mits de geheele hoogte niet 8,50 meter te boven gaat”.  
 
En art. 25 schrijft voor: “De beneden- en bovenverdiepingen der gebouwen tot woning verstrekkende 
zullen ten minste eene hoogte hebben van 2,80 meter tusschen den vloer en den plafond of zoldering 
(entre le plancher et le plafond)”.  
 

                                                           
3 - De huizen die ledig stonden zijn niet begrepen in deze gegevens noch in de tabellen. 
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Ten opzichte van het punt waarmede wij ons hier bezighouden, zegt het bedoelde reglement niets 
méér. Maar er is ook een art. 12, dat vaststelt, dat: “Geene bouwingen zullen worden toegestaan, dan 
nadat er bij onderzoek zal vastgesteld wezen dat zij volgens de plans, der Gemeente Overheid 
aangeboden, al de noodige waarborgen zullen bieden, met betrekking tot de openbare gezondheid en 
veiligheid.  
“Het onderzoek zal geschieden door eene bijzondere Commissie, samengesteld uit eenen geneesheer, 
eenen bouwmeester en een politiebeambte”. 
 
Zien wij nu welke de kubieke inhoud is van de plaatsen in de huizen te Gentbrugge en wel 
inzonderlijk deze van de slaapplaatsen. 
 
Tabel 8 (slaapplaatsen): 
 

  B. HUIZEN MET TWEE SLAAPPLAATSEN 
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Twee bovenkamers 

AANTAL 
PERSONEN  

IN ELK 
HUIS 

  
  

  

1 
zo

ld
er

 

1 
ka

m
er

 v
an

 3
0 

à 
35

 m
³ 

m
in

de
r d

an
 2

0 
m

³ 

m
in

st
en

s 
30

 m
³ 

M
in

st
en

s 
60

 m
³ 

m
in

de
r d

an
 2

0 
m

³ 

m
ee

r d
an

 3
0 

m
³ 

m
ee

r d
an

 4
0 

m
³ 

m
in

de
r d

an
 2

0 
m

³ 

m
ee

r d
an

 2
0 

m
³ 

m
ee

r d
an

 3
0 

m
³ 

m
ee

r d
an

 6
0 

m
³ 

2 
m

an
sa

rd
en

 

m
ee

r d
an

 2
0 

m
³ 

m
in

st
en

s 
60

 m
³ 

m
in

de
r d

an
 2

0 
m

³ 
21

 à
 2

9 
m

³ 

30
 à

 3
9 

m
³ 

40
 à

 4
9 

m
³ 

50
 à

 5
9 

m
³ 

60
 à

 6
9 

m
³ 

m
in

st
en

s 
70

 m
³ 

1 - 2 2 - - 2 3 - - 1 - 1 1 - 2 1 - 2 7 5 1 27 
2 1 5 3 3 - 8 5 1 2 2 2 4 2 2 1 - 1 6 57 39 2 42 
3 2 3 1 1 2 5 6 1 1 1 1 3 - - 4 1 - 4 85 48 3 26 2* 
4 - 4 3 6 2 7 8 - - 2 3 1 2 - 2 - 2 2 70 1* 57 1* - 21 3* 
5 - 3 1 2 2 6 1 - - 4 5 - - 2 1 1 1 2 41 1* 38 1* 1 23 2* 
6 - 6 - 2 1 6 1 - - - - - 3 - 2 - - - 33 1* 24 1* 1 12 1* 
7 - 2 - 1 - 3 1 1 - 2 1 - 1 1 - - - 1 20 2* 15 1* - 6 1* 
8 - 1 - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - 2 1* 7 10 1* - - 
9 - - - - - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - 6 9 1* 1 4 

10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1* 1 - 2 3* 
11 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 
12 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1* 

Huizen ledig - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 2 4 - - 
                                              

Aantal huizen 3 27 12 16 7 39 28 4 3 13 13 9 10 5 12 3 4 20 331 251 9 165 
Inwoners 8 121 39 74 30 165 98 21 7 54 51 22 46 21 40 9 15 77 1340 1076 42 741 

 
C. HUIZEN MET DRIE SLAAPPLAATSEN 

1 plaats beneden  
en boven 

2 mansarden 

2 bovenkamers 
 en 1 mansarde 
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1 4 1 6 - 1 15 - 
4 3 16 2 1 10 100 - 
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2 6 16 3 1 4 130 3 
7 9 6 1 1 7 112 8* - 
4 5 15 1* 3 - 5 99 5* - 
4 10 7 1 - 4 1* 55 7* 2 
3 5 5 - - 6 34 8 2-3* 1 
3 2 3 1 - 1 31 8* 3 
1 1 1 - - 1 10 1* - 
- - - - - 1 5 - 
- - - - - - 3 1* - 
- - - - - 1 3 1* - 
- - - - - - 2 - 

1 2 - - 1 4 8 - 
                

30 47 72 18 4 45 607 9 
141 209 290 70 10 191 2599 52 

 
 
Herinneren wij eerst en vooral, dat volgens de eis van den Hogere Gezondheidsdienst, de kubieke 
inhoud van de slaapplaatsen moet berekend zijn op 20 kubieke meters per volwassen persoon. 
 
Op de statistische tabel betreffende de slaapplaatsen, zien wij dat: 4 
 

126 gezinnen beschikken over 1 slaapplaats, zij 6,64 % 
998 gezinnen beschikken over 2 slaapplaatsen zij 52,67 % 
732 gezinnen beschikken over 3 slaapplaatsen zij 38,57 % 
39 gezinnen beschikken over 4 slaapplaatsen zijn 2,06 % 

   
Men ziet er ook dat er gezinnen zijn van 6, 7, 8 tot 11 personen, die allen samen de nacht in een enkele 
slaapplaats moeten doorbrengen.  
 
Hoe zij zulks toch aan boord leggen ?  
 
De oplossing van dit raadsel werd ons gegeven door een meisje van zestien jaren oud.  
Op onze vraag waar zij allen sliepen, antwoordde zij ons: 
“Ik slaap bij vader en moeder op 't zolder, de andere kinders slapen “paljas par terre” in de keuken”.  
 
Wil men op dezelfde tabel de beschikbaren kubieke inhoud nagaan, dan zal men voor ten minste een 
1500 tal personen vinden die over te weinig lucht beschikken tijdens hun nachtrust. Voegen wij er nog 
bij, dat in vele gevallen, de rnansardekamers weinig kunnen verlucht worden. Evenwel wordt het 
gebrek aan lucht ‘s nachts in meestal de gevallen vergoed door de vrije toevloed van verse lucht 
tijdens de dag, daar bijna al de te bekrompen slaapplaatsen gevonden werden in huizen in het open 
veld gelegen.  
 
Onderzoeken wij nu de zedelijke kant der slaapplaatsen.  
Het gold immers ook te weten of kinderen op de zelfde kamer slapen met de ouders; of wel, jongens 
en meisjes op één en dezelfde kamer, of nog in één en hetzelfde bed.  
 
Wij hebben reeds gezien dat er te Gentbrugge 334 gezinnen zijn zonder kinderen, en 1490 met 
kinderen. Onder deze laatste zijn er nu 130 weduwen en weduwnaars. Blijven ons dus 1360 gezinnen 
te onderzoeken met het oog op het eerste deel, te weten: of er kin- deren op de zelfde kamer slapen 
met de, ouders.  
 

 

                                                           
4 - In de tabel betreffende de slaapplaatsen vinden wij andere cijfers terug, respectievelijk: 
30, 954, 732 en 39 gezinnen. Maakt tezamen 1855 gezinnen, wat overeenkomt met het bezocht aantal huizen. 



Land van Rode – jaargang 33 nummer 131                                                                                       september 2005 97

Wij kunnen evenwel maar met zekerheid antwoorden voor 83 gezinnen. In 21 dezer is het omdat de 
plaats in het huis het niet anders toelaat; in 7 gezinnen is het om de andere beschikbare kamer aan een 
logeur te verhuren, bij 22 gezinnen omdat zij met 2 gezinnen in één huis wonen, de andere redenen 
zijn van zeer verschillende aard.  
 
Het aantal kinderen dat zich in de omstandigheid bevindt die ons hier bezighoudt, is 195, zijnde: 

7 meisjes minder dan 12 jaar oud  
66 jongens minder dan 12 jaar oud 
14 meisjes van 12 tot 16 jaar oud  
4 jongens van 12 tot 16 jaar oud 
11 meisjes van 16 tot 21 jaar oud  
4 jongens van 16 tot 21 jaar oud  
11 meisjes van meer dan 21 jaren oud  
8 jongens van meer dan 21 jaren oud  

 
Wij moeten evenwel doen opmerken dat deze cijfers beneden de waarheid zijn, bijzonderlijk wat 
betreft de kinderen min dan 12 jaar oud. Het is immers van elk bekend dat de werklieden hun kinderen 
zolang mogelijk bij hen houden slapen ; doch dat heeft voor hetgeen wij hier in het oog hebben 
hoegenaamd geen belang.  
 
Gaan wij over tot het ander deel der vraag: 
Slapen jongens en meisjes op één en dezelfde kamer?  
Vooreerst hebben wij vastgesteld, dat er 707 gezinnen zijn waar de kinderen allen van het zelfde 
geslacht zijn. Te weten 356 waar het al jongens zijn en 351 waar het al meisjes zijn.  
 
In 274 gezinnen bevonden wij dat jongens en meisjes op de zelfde kamer slapen.  
Het aantal van deze kinderen is 988, verdeeld als volgt  

262 meisjes onder de 12 jaar oud  
290 jongens onder de 12 jaar oud  
92 meisjes van 12 tot 16 jaar oud  
71 jongens van 12 tot 16 jaar oud 
68 meisjes van 16 tot 21 jaar oud  
75 jongens van 16 tot 21 jaar oud 
62 meisjes meer dan 21 jaar oud  
68 jongens van meer dan 21 jaar oud 

 
In de gezinnen verdeeld volgens den ouderdom der oudste kinderen, bekomen wij de volgenden 
uitslag: 

114 gezinnen waar de kinderen minder dan 12 jaren oud zijn 
36 gezinnen waar de kinderen tot 16 jaar oud zijn  
52 gezinnen waar de kinderen tot 21 jaar oud zijn 
72 gezinnen waar de kinderen tot meer dan 21 jaar oud zijn.  

 
Dat er jongens en meisjes in één en hetzelfde bed zouden slapen, hebben wij te Gentbrugge niet 
gevonden.  

BIJZONDERHEDEN 
 
Het pompwater  
 
Te Gentbrugge vonden wij 25 huizen met 110 inwoners zonder pompwater; 87 huizen met 376 
inwoners, waar het water maar redelijk was en 683 huizen met 2784 inwoners met slecht water.  
 
Dit is dus een totaal van 795 huizen met 3270 inwoners, die het zo nodige bestanddeel tot gezondheid 
zoals goed water is, moesten missen als zij het zich niet elders konden bezorgen.  
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Dat maakt dat op zijn minst 35 per honderd inwoners die over die toestand te klagen hebben. Reeds 
lang bekommeren het gemeentebestuur zich om die toestand.  
 
Van in 1899 heeft het gemeentebestuur van Gentbrugge stalen van water door het bacteriologisch 
gesticht doen onderzoeken, wat van het grootste belang was, want er is een groot verschil tussen een 
scheikundige ontleding van het water en een bacteriologisch onderzoek. Water dat scheikundig zuiver 
is kan evenwel toch voor de gezondheid schadelijke bestanddelen bevatten.  
 
Zo werd er door het bacteriologisch onderzoek bewezen, dat er in de verschillende stalen water te 
Gentbrugge, op verschillende plaatsen in de gemeente genomen, verschillende verdachte microben 
aanwezig waren.  
 
Men vond er onder andere de “bacillus liquefaciens”, die voortkomt van rottende bestanddelen, de 
“aquatilis”, een bacil die tyfus kan veroorzaken, alsmede nog de “colibacille”, die zeer gevaarlijk is 
voor de darmen en verwant is met de “bacille typhique”.  
 
Op de 13 ontlede stalen vond men er slechts drie die onder bacteriologisch opzicht voldoende waren.  
 
De maatregelen welke men voorschreef waren de volgende:  

-De teerputten te ledigen en te kuisen;  
-De waterput droogpompen, kuisen en een dikke laag keien op de bodem leggen; 
-De beerputten ledigen en kuisen.  

 
En toch hebben die maatregelen weinig of niets gebaat. Er bestaat, bijzonderlijk voor Gentbrugge, een 
bestendige verpesting van het pompwater doordat de kwelm bedorven wordt door de Schelde.  
 
Het schijnt immers bewezen te zijn dat de aanwezigheid van microben in het water beïnvloed wordt 
door de ebbe en vloed der rivieren. Men heeft vastgesteld dat bij elke zakking van het water na de 
vloed, een hoeveelheid microben met het water de grond inzijpelen en zo de kwelm bederven.  
  
Deze microben zijn van des te gevaarlijker van aard wanneer het een rivier betreft die uit een 
dichtbevolkte stad komt gevloeid, dat water blijft gevaarlijk tot op 15 á 25 kilometer buiten de 
bedoelde stad, tot daar waar het water terug door de werking van het zonnelicht kan gezuiverd zijn.  
 
(Al deze bijzonderheden van bacteriologische aard, zijn wij verschuldigd aan de heer Doctor Marcel 
Huyghe, geneesheer te St. Amandsberg, die ons bereidwillig de “Traité pratique de bactériologie” van 
E. Macé heeft medegedeeld, en ons in onze studie heeft bijgestaan en geleid. Hem zij hier openlijk 
onze dank gewijd).  
 
Wanneer wij nu de ligging van Gentbrugge nagaan en wij zien over welke lengte de grenzen van de 
gemeente gevormd worden door de Schelde bij haar buitenkomen uit de bevolkte nijverheidsstad 
Gent, dan schijnt het ons dat de uitleg die wij hierboven neerschreven en uit de gemelde “Traité 
pratique” vertaald hebben, voor Gentbrugge geschreven is geweest.  
 
Het verschil dat wij hebben vastgesteld tussen het slechte water te Ledeberg met Gentbrugge, schijnt 
zulks nog te bevestigen. Ledeberg immers wordt ook wel door de Schelde omzoomd, maar dan bij 
haar naar Gent toevloeien.  
  
Het Gemeentebestuur van Gentbrugge had reeds van in 1904 een  maatregel genomen. In de 
Beekstraat heeft zij een artesische put doen boren, die tot 32 meter diep is en 1570 frank gekost heeft.  
 
Zijn er huizen wak of vochtig?  
 
Te Gentbrugge vonden wij 30 groepen met 1181 huizen en 665 inwoners, waarvan de huizen min of 
meer wak waren.  
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Al deze groepen vonden wij in die gedeelten van de gemeente, waar de huizen reeds oud zijn en 
zonder twijfel eens zullen verdwijnen om plaats te maken voor betere woningen.  
 
 
De gemakken 
 
Op 31 groepen met 202 huizen lieten de gemakken te wensen bij ons bezoek te Gentbrugge.  
 
Orde en reinheid  
 
Bij 8% van de inwoners te Gentbrugge liet de orde en de reinheid in de woningen te wensen. 
 
Wij vonden 15 groepen met 107 huizen en 444 inwoners of bij 5,7 % van de inwoners waar wij 
“redelijk” moesten voor aantekenen en in 14 groepen met 69 huizen en 1212 inwoners of 2,72% 
waarvoor de nota “slecht” moest wezen. Van die redelijke groepen vonden wij  er 5 langs straten en 10 
in het open veld.  
 
10 groepen, alle in het open veld staande, waren slecht onderhouden door de eigenaar die zijn 
eigendom letterlijk liet vervallen. Waarschijnlijk wel omdat hij het tijdstip voorzag dat hij de huizen 
ging doen afbreken om ze door meer geriefelijke woningen te vervangen.  
 
In het jaar 1906 had het gemeentebestuur van Gentbrugge, gezien een toenemende uitbreiding van 
sommige besmettelijke ziekten, tyfus, rode koorts, mazelen en in het bijzonder de kropziekte, door het 
plaatselijk comité van openbare gezondheid een strooibriefje in de gemeente doen uitdelen, waarin er 
aan de inwoners, onder andere aanbevolen werd :  
“Hunne woningen zorgvuldig te bewitten, en indien zij beplakt zijn met meubelpapier, dit af te trekken 
en niet te vernieuwen” en voegde men er bij “plak nooit geen meubelpapier in uwe keuken en op uwe 
slaapkamers.”  
 
Wij hebben kunnen vaststellen dat deze raad in genen dele is gevolgd geweest, want bijna overal, in 
alle huizen, vonden wij keukens behangen. Op de slaapkamers is dit minder in gebruik.  
 

Algemene toestand 
 
De algemene indruk over de uitslag van ons onderzoek geeft ons de volgende cijfers: 
 
Tabel 9: 
 

       
 ALGEMENE TOESTAND VOOR GENTBRUGGE  
              
  Groepen Huizen Inwoners 
  Aantal % Aantal  % Aantal % 
Goed 192 83,1 1621 87,3 6849 88 
Verbeterbaar 17 7,3 138 7,4 565 7,2 
Slecht 22 9,3 96 5,1 368 4,7 
              
Totalen 231   1855   7782   

 
Er blijft nu nog mede te delen welke bedrijf de werklieden van Gentbrugge uitoefenen. 
Buiten de dienst van de elektrische trams die te Gentbrugge gevestigd is, alsmede het Arsenaal van de 
Staatsspoorwegen (de eerste 265 en de tweede ongeveer 1200 werklieden) zijn er te Gentbrugge 22 
nijverheidsgestichten die elk meer dan 5 werklieden hebben. 
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Met meer dan 200 werklieden zijn er 3; met meer dan 100 zijn er 5 en met meer dan 50 zijn er 
eveneens 5. 
 
De grootste nijverheidsgestichten behoren tot de textielnijverheid. Men heeft er nog de papierfabriek 
en de puntfabriek “La Clouterie des Flandres”. 
 
De verschillende gestichten hebben ongeveer 2300 werklieden, wat ons op een totaal brengt van 3665 
werklieden. 
 
Voeg daarbij nog bij de talrijke werklieden van de Staatsspoorweg buiten het Arsenaal werkende, dan 
zal men bemerken dat er op Gentbrugge veel meer volk werkt dan dat er eigenlijk werklieden wonen.  
 
Dit wordt nog bewezen door de verhouding van het aantal arbeidsongevallen die te Gentbrugge op 1 
jaar gebeuren met het bevolkingscijfer. 
 
Terwijl er op 100 inwoners van de Gentse omschrijving 2,24 arbeidsongevallen gebeurden in 1907, 
klimt voor Gentbrugge dit aantal tot 5,47. Het hoogste percentage dat in de provincie voorkomt. Voor 
Ledeberg is dit 1,83%. Hier is ook de nijverheid veel minder en komt het grootste deel van de 
werklieden naar Gentbrugge werken. 
 
Achiel Van Hecke 
(De gegevens hierboven weergegeven zijn geput uit een brochure uit 1909 die in feite handelt over de 
gemeenten Gentbrugge en Ledeberg. Enkel de gegevens over de gemeente Gentbrugge zijn hier 
weergegeven. De onderzoeken over de beiden gemeenten, alhoewel afzonderlijk gedaan (1907 en 
1908) zijn samengevat in de brochure, doch meestal in afzonderlijke hoofdstukken vermeld.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Land van Rode – jaargang 33 nummer 131                                                                                       september 2005 101

����������	
����
 
 
STICHTING HENRI DE COCKER TE MELSEN 
 
In Melsen, steunpunt van het Heemkundig Genootschap Land van Rode vzw, werd in het huis van de 
heemkundige Jozef De Cocker de “Stichting Henri De Cocker” opgericht voor de in 1978 overleden 
schilder.  
Zij heeft onder meer als doel: het eeuwfeest van zijn geboortedag op 15 september 2008 voor te 
bereiden, archiefmateriaal te verzamelen, publicaties te verzorgen, tentoonstellingen in te richten, ... 
De eerste publieke manifestatie van de Stichting is een tentoonstelling van niet eerder getoonde 
tekeningen van de kunstenaar, die zal doorgaan in oktober eerstkomend in zijn geboortedorp Vurste. 
 

TENTOONSTELLING  
TEKENINGEN VAN HENRI DE COCKER 

 
In de Sint-Martinuskerk te Vurste 

Op zondag 9 oktober  
Zaterdag en zondag 15 en 16 oktober  
Zaterdag en zondag 22 en 23 oktober  

Telkens van 11 tot 17 uur 
Inlichtingen over stichting en tentoonstelling www.henridecocker.be 

 

 
 
Teneinde een inventaris te kunnen opmaken van het oeuvre van de kunstenaar doet de Stichting hierbij 
een oproep aan bezitters van werk of archiefmateriaal van Henri De Cocker om hierover met de 
Stichting contact op te nemen: stichting@henridecocker.be 
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Bij het onderzoek naar mijn voorouders vond ik in de Staat van Goed van Abraham De Bosscher (+ 12 
november 1700 en gehuwd met Marie Stevens) een merkwaardig document: een stamboom 
“Boomken” van 5 generaties kosters te Scheldewindeke. 
Het “Boomken” is geschreven in 1773 bij het overlijden van Judocus De Bosscher en bij de Staat van 
Goed van 1700 gevoegd. 
 
1. Baudewijn De Bosscher ° ?  
  + 09-09-1672  
  x 13-08-1650 met Elisabeth Deruelle (+ als weduwe op 09-03-1694) 
  23 jaar koster  
2. Abraham De Bosscher ° 15-10-1651  
  + 12-11-1700  
  x ± 1675 te Baaigem met Marie Stevens. Zij was de dochter van 

Judocus Stevens en Pieryne Van der Schueren, zeer 
welstellende landbouwers te Baaigem. Zie S.v.G 
Gavere 1677. 

  28 jaar koster  
3. Pieter De Bosscher ° 1683  
  + 07-03-1739  
  x 26-02-1714 met Catriene Van de Berghe te Scheldewindeke (+ 11-

11-1761) 
  38 jaar koster  
4. Judocus De Bosscher ° 17-10-1715  
  + 21-05-1773  
  x 21-01-1746 met Elisabeth De Mey 
  koster in Ecclesia Scheldewindeke 
5. Dominicus De Bosscher ° 05-09-1754  
  + 05-05-1824  
   bleef ongehuwd 
  koster tot 1795  
 
Baudewijn De Bosscher was waarschijnlijk de zoon van Baudewijn De Bosscher x Joanna Vermessen. 
Er is een hiaat in de parochieboeken van Scheldewindeke van 1621 tot 1640. Baudewijn senior was 
geen koster. Hij overleed op 4 augustus 1652 en werd begraven in Ecclesia (kerk). 
Baudewijn De Bosscher junior was reeds koster in 1647. Bij het huwelijk van Chris Baele met 
Catahrina Callaert op 13 juni 1647 trad Baudewijn op als getuige (Balduinus De Bosscher custode). 
 
Bij de kinderen van Abraham De Bosscher x Marie Stevens hebben we Judocus (° 1676) die gehuwd 
was met Angeline De Taaye. Hun kinderen vinden we terug in Melsen en Vurste, o.a. Adriaan De 
Bosscher was schepen te Melsen in 1770. Ook Jan de Bosscher x Marie Bekaert. Hun dochter Marie 
Catherine De Bosscher was mijn betovergrootmoeder van vaderszijde te Semmerzake. 
Een dochter van Abraham De Bosscher x Marie Stevens was Anna De Bosscher. Zij huwde met 
Adriaan De Corte. Hun kinderen woonden in de herberg “Au Boltryhem” op Smissebroek te 
Oosterzele. Een afstammelinge was Monica Van de Wiele te Munkzwalm, mijn overgrootmoeder 
langs moederszijde. 
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Op de keerzijde: 
 

 
 

Jozef De Schamphelaere 
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In de Dreef, nu Kloosterstraat te Sint-Lievens-Houtem 
“Aalmoesenije” was een afdeling van de abdij die zoveel betekende als de “Heilige Geesttafel” en 
steunverlening aan behoeftigen. 
 
Het Donckershof bestond uit twee delen: Zie bijgevoegd plan op blz. 106. 
1) Een vierkant gebouwen complex met binnenkoer 
2) Een rond omwald “eilandje” met in het midden een “Mote” of grote voorraadschuur. 
De wal kreeg zijn water van de aanpalende Cotthembeek, ook Zoetelbeek en Molenbeek genaamd, 
naar de verder gelegen watermolen. 
De aanpalende velden Smaelcauter, Duyfkenscauter en Langeveld behoorden bij het hof. 
 
Het hof werd opgericht aan het einde van de Dreef bij de beek door de monniken van de abdij, die het 
eerst zelf uitbaatten. 
 
Na de afschaffing van de St.-Baafsabdij in 1540 door Keizer Karel, kwam het beheer van de 
abdijgoederen toe aan het Bisdom Gent onder de benaming “Kapittel van St.-Baafs”. 
Het hof werd dan verpacht, gewoonlijk voor de duur van negen jaar. In 1571 was het hof verpacht aan 
Jan Van Repinghen. (Zie de bijgevoegde originele tekst op blz. 107 uit de lijst van “Den twintigsten 
Penninck” kohieren) 
 
In 1845 behoorde dit hof toe aan “Den armen van Gent” uit Gent. 
Het had toen een totale oppervlakte van 44 ha 96 a 40 ca (zoals in 1571).  
Huis en binnenhof:  4a 60 ca. 
Stallingen en grond: 25 a 10 ca.  
Tuin: 14 a 70 ca. 
Wateringen: 12a 10 ca. 
 
De laatst gebruikte benaming van deze hofstede was “DONCKERS HOF”, genaamd naar de laatste 
pachter, Leonard De Doncker, geboren te Merelbeke op 9 mei 1809 en gehuwd met Rosalie De Sutter. 
Het hof werd gesloopt rond 1885. 
 
Rond 2000 werden de akkers verkaveld als bouwpercelen waar nu tachtig woonhuizen opgericht zijn 
en een nieuwe wijk vormen. Voor de nieuwe straten werden oude namen gekozen: Aalmoesenije, 
Langeveld, Donckershof en Kloosterstraat. 
 
Frans Duquet  
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Dit is een tekst uit de lijst van de Twintigste Penninck-koheiren, opgemaakt in 1571 tijdens het bewind 
van de Spaanse landvoogd Alva. Dit was een belasting van 5 % op de eigendommen (R.A.G.) 
 

Jan Van Repinghe houdt in pachte 
van de aelmoessenier van St. Baafs 

een hof metten schuere en stalle 
en metter toebehoorte vande selve 
hove met eene geode groodt onder 

bosch meersch en zaeylant te samen 
groodt 35 bunder 11 roe ligghe 

eenighe partije op Homberghe 2 dagwant 
maer weerdt hier gheheelover 
broocht dwelck hij huert voor 

28 pond groodt in gheld 6 halster 
tarwe ghetaxeerd 32 schellingen groot en 

aenden H. geest van St. Lievens 
Houtem 2 Hautemsche sacken coorens 
ghetaxeerd 35 Schel. 10 gr. en voorde 
heerliche rente alles same 13 schel. 

6 grootten en in weerdig ghelde op 9 jaer 8 pond 6 schell. 
8 grootten compt de ghehele hueringhe 
33 pond 2 schel. 10 grootten 2 stuivers. 

Den 20ste penninck 33 schel. 1 gr. 8 duiten of stuivers 
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VDK spaarbank n.v. 
Agentschap Scheldewindeke 
Verzekeringen De Groote n.v. 
Marktplein, 2                                            9860 SCHELDEWINDEKE 
 Tel. 09 363 04 00 - fax 09363 03 73                                                      E-mail: scheldewindeke@vdk.be         

 
Openingsuren:  ma:  9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00                      di:   9.00 - 12.00 / -  
                         woe: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00                     do:   9.00 - 12.00 / - 
                         vrij:  9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00                     za: 10.00 - 12.00 / - 
                         en na afspraak 
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8, Nederbroekstraat                                                     9070 Heusden 
 
Tel. 09 25 264 25                                                                                    GSM: 0478 90 02 99 
Fax: 09 252 64 25                                                                                    URL: http://www.dica-tuinen.be 
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Beste heemvrienden, 
 
 
Wanneer u dit nummer van ons tijdschrift ter hand neemt is de jaarwisseling bijna achter de rug. Onze 
blik is dan reeds naar de toekomst gericht. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen aan vreugde en geluk, 
aan zorgen en lijden? 
Het is een mooie traditie dat men bij die gelegenheid mensen elkaar geluk, gezondheid en een lang 
leven toewenst. Namens het Heemkundig Genootschap Land van Rode vzw wensen wij u en uw 
familie een vreugdevol en gelukkig nieuwjaar toe. Dat u zich omringt mag voelen door mensen die het  
met u goed menen en u steunen in al uw ondernemingen. 
 
Wij hopen in het komende jaar u opnieuw te mogen begroeten als lid van ons genootschap. In bijlage 
vindt u het formulier waarmede u uw lidmaatschap voor het komende werkjaar kan vernieuwen. De 
gewone ledenbijdrage is 10 Euro.   
Net als vorig jaar rekenen wij op de steun van leden die spontaan meer willen betalen dan het lidgeld 
en zich voor een bedrag van 15 euro willen inschrijven als steunend lid, waarvoor onze hartelijke 
dank. 
 
Heeft u er al eens aangedacht uw tijdschrift eens uit te lenen aan vrienden of familie? Nieuwe leden 
zijn altijd welkom. 
 
Het hoogtepunt uit het voorbije werkjaar was de tentoonstelling “Nolle Versyp tekent het Land van 
Rode”. Meer dan 1200 mensen hebben de tentoonstelling bezocht. Er was het referaat van Koenraad 
De Wolf over de Romaanse en Gotische bouwkunst in het Land van Rode. In het voorbije werkjaar 
konden wij heel wat nieuwe leden begroeten en een aantal mensen deden een schenking aan het 
documentatiecentrum waar voor onze welgemeende dank. 
 
Dankzij de steun van de adverteerders  is het mogelijk u het komende jaar opnieuw een waardevol 
tijdschrift aan te bieden. Met  belangstelling kijken wij uit naar de opening van het erfgoedhuis te 
Moortsele. Er wordt gewerkt aan twee tentoonstellingen: één met als thema de steenovens aan de 
oevers van de Schelde en één over de bakovens te Balegem. De bakovens te Balegem is het eerste deel 
ons project, nl. de inventarisatie van alle nog bestaande bakovens in het Land van Rode, dat wij ter 
gelegenheid van “Bruisend Balegem 2006 ” aan het grote publiek willen voorstellen. 
 
Het is passend om in dit laatste nummer van dit werkjaar de medewerkers aan het tijdschrift van harte 
te danken: Frans Duquet. J. B Van Kempen, Lucien De Smet, Koenraad De Wolf, Jozef De 
Schamphelaere, Achiel Van Hecke, Noël Callebaut en Lieve Van Wassenhove. Een bijzonder woordje 
van dank aan onze secretaris Françoise is hier zeker op zijn plaats: om haar gastvrijheid thuis tijdens 
de werkvergaderingen en bijeenkomsten van de vzw, de lay-out en het versturen van ons tijdschrift. 
 
Tot slot dank aan onze trouwe leden, de leden van de vzw om de goede samenwerking tijdens het 
voorbije jaar. Dank aan het gemeentebestuur van Oosterzele, de Provincie, het verbond Heemkunde 
Oost-Vlaanderen en adverteerders, om de financiële steun die wij van hen voor onze werking mochten 
ontvangen. 
 
Namens de raad van bestuur 
Lucien De Smet 
Voorzitter 
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Op 28/09/2005 bracht een Chinese 
delegatie een bezoek aan de 
zandgroeve te Balegem Op 
uitnodiging van Ir. Jean-Paul Van 
Liefferinge, dienst-hoofd  bij het 
Ministerie van de Vlaamse 
Gemeen-schap afdeling 
Natuurlijke Rijk-dommen en 
Energie-Gent, gaf Lucien De 
Smet, voorzitter van het 
heemkundige Genoot-schap Land 
van Rode een uiteenzetting over 
het gebruik van “De Balegemse 
steen” als bouwsteen in tal van 
monu-menten in onze Vlaamse 
steden en ver daarbuiten. 
 
 
De delegatie was in Vlaanderen te gast in het kader van het bilateraal project “Technological exchange 
of integrated sustainable land use planning supported bij land evolution and land rehabilitation” 
between the Flemish Land Agenct (VLM) and the Land Consolidation and Rehabilitation Centre of 
the Ministry of Land and Resources. Together with the Ghent University and the China Agricultural 
University CAU the four partners exchanged technology and knowledge around sustainable land use 
and land consolidation. 
 

De verwondering onder de toehoorders was groot toen op het 
einde van zijn uiteenzetting onze voor-zitter hen ook nog 
vertelde dat de Balegemse steen in China geen onbekende 
is.1 
In 1946 ontving op 26 augustus Mgr. Dom Lou Tseng 
Tsiang een Balegemse steen dat als eerste steen werd 
gebruik  bij de heropbouw van de Benedictijnenabdij te 
Peking. 
In de steen staat de volgende tekst: “EX abbata sancti Petri 
Gandi Belgium 630-1945”. 
De Benedictijnenabdij werd op 15/2/1944 op de Monte Cas-
sino door een geallieerd bombardement en artillerie-
beschieting volledig verwoest. 
 
De verbazing onder de bezoekers was totaal toen zij namens 
de heer Verlee, eigenaar van de groeve en het heemkundig 
genootschap als aandenken aan dit bezoek opnieuw een 
steen in ontvangst mochten nemen met daar op de tekst: 
“Peking 15/2/1944  Balegem 28/9/2005”. 

Het bezoek aan de groeve te Balegem werd afgesloten met een begroeting door de heer burgemeester 
Johan Van Durme. 
Lucien De Smet 

                                                           
1 Zie tijdschrift Land van Rode nr 113 maart 2001 Pater Van Durme Macel  
Het was niet door Marcel maar vermoedelijk door toedoen van zijn broer Jozef Van Durme dat een Balegemse 
steen als eerste steen werd gebruikt bij de heropbouw van de abdij in 1944. Duidelijke informatie hierover 
ontbreekt ons. 
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Inleiding 
 
A. Doel van het onderzoek. 
 
Het onderzoek van de formele kenmerken der oudste, in het kloosterarchief van de Clarissen van 
Gentbrugge, bewaarde oorkonden2 heeft als dubbel doel aan de hand van dit fonds, als beginpunt 
genomen, en met als vergelijkingsmateriaal alle mogelijke stukken, opgespoord in allerhande 
archieffondsen van Oost-Vlaanderen, enerzijds een bijdrage te geven tot de kennis van de oorkonding 
in Vlaanderen in de 13de en 14de eeuwen en anderzijds een poging te doen tot het ontwaren van een 
verband tussen de actie van het opstellen van oorkonden in een bepaalde instelling aan de ene kant en 
de intensiteit van het culturele leven aldaar aan de andere kant. De keuze van het Clarissenklooster van 
Gentbrugge is niet toevallig, in die zin dat onze aandacht van meet af aan gericht was op de situatie in 
Oost-Vlaanderen en meer bepaald in het Gentse, waar dit klooster, in de 
beschouwde periode, als jonge stichting, a.h.w. in de schaduw van de 
twee grote Gentse religieuze instellingen die de abdijen van Sint-Pieters 
en Sint-Baafs waren, vermoedelijk een interessante studiebasis moest 
zijn in de opsporing van mogelijke schrijf- en cultuurcentra in onze 
gewesten. Wat de keuze der termini van de beschouwde periode betreft, 
drong de begindatum zich vanzelfsprekend op door de aanwezigheid van 
een oorkonde van 12543, als oudste bewaarde document in het kloosterar-
chief, terwijl de einddatum van 1350 vrij willekeurig werd gekozen om 
aldus te pogen in een noodzakelijk beperkte tijdsspanne van ongeveer 
100 jaar een evolutie in de oorkonding en in de ermee gepaard gaande 
fenomenen na te gaan, enerzijds binnen de gekozen instelling zelf, 
anderzijds in het verbreed kader van geheel Oost-Vlaanderen. Het dient 
erop gewezen dat deze verruiming totaal afhangt van de rijkdom en van 
de verscheidenheid van het in het kloosterarchief bewaarde materiaal4. 
Daarom was het ook zo interessant een pas gestichte instelling als basis 
van dit onderzoek te nemen, daar ze vermoedelijk bij het begin 
aangewezen was op oorkonding van buiten uit, waarvan de oorsprong 
zou moeten opgezocht worden, en een oorkonding waarvan de eerste 
sporen in de instelling zelf moesten kunnen aan het licht gesteld worden, 
dank zij een vergelijkende studie van het schrift en van de formele 
kenmerken der bewaarde oorkonden. Dit werk wil een bijdrage zijn tot 
de kennis van de oorkonding, d.w.z. dat het een poging is om op enkele 
belangrijke vragen een weliswaar bescheiden antwoord te geven, o.a. op 
de vragen door wie, waar, waarom, voor wie, sedert wanneer werden 
oorkonden opgesteld. Welke was de aansporing tot het ontstaan van 
schrijfcentra bij de vorsten, in de religieuze instellingen, in de steden, op het platteland? Het is 
overbodig te zeggen dat hierbij zowel de positieve als de negatieve resultaten belangrijk zullen zijn, 
voor zover zij een licht werpen op de bestaande toestanden en toelaten hypothesen op te bouwen die 
door andere opzoekingen in dezelfde aard zullen moeten onderzocht worden. Deze studie wil eveneens 
een parallel trekken tussen het fenomeen van de oorkonding en de in de loop van deze opzoekingen 
gemaakte bevindingen in verband hiermee enerzijds, en de intensiteit van het culturele leven 
anderzijds, en dit niet enkel voor het beschouwde klooster van Gentbrugge, maar ook voor andere 
                                                           
2 Oorkonden die zich nu allen in het rijksarchief te Gent, fonds Rijke Klaren, bevinden, waar een 
handschriftelijke inventaris van het fonds  in de leeszaal onder het nummer 52 kan geraadpleegd worden. 
3 N.B. In 1254 bestond het klooster van Gentbrugge nog niet. Er zijn in het archief echter enkele stukken 
bewaard die vóór de stichting ervan opgesteld werden en die dus in feite niet passen in het kader van dit 
onderzoek. Ze zijn echter om menige redenen interessant en zullen in een apart hoofdstuk besproken worden. 
4 Er dient opgemerkt dat de hier bedoelde oorkonden niet geïnventariseerd zijn, zodanig dat het niet mogelijk 
was bij voorbaat te weten wat de oorkondenschat inhield. 
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instellingen die in de loop van het onderzoek ter sprake zullen komen. Deze studie heeft op een 
evidente wijze ook de bedoeling een aansporing te zijn tot het verder zoeken naar het eventueel 
bestaan van andere schrijfcentra aan de hand van de talrijke archieffondsen die uit de Middeleeuwen 
tot ons zijn gekomen en waarvan bij gebrek aan tijd hier geen gebruik werd gemaakt. 
 
B. Methode van het onderzoek. 
 
Om de bovenvermelde doeleinde te bereiken moet op de volgende wijze te werk gegaan worden5: één 
voor één worden de oorkonden, tot 1350 opgesteld en bewaard in het kloosterarchief, onderzocht naai 
het schrift en naar de diplomatische formules. Zowel de stijl van de oorkonden als de protocollaire 
formules zelf worden hierbij in acht genomen en op fiches neergeschreven om daarna de vergelijking 
mogelijk te maken. Aan de hand van het werk van Wauters en voortzetters6 wordt gezocht naar andere 
eventuele oorkonden van dezelfde oorkonders als degenen die in het archief van de Rijke Klaren 
werden aangetroffen. De gevonden oorkonden worden op hun beurt naar de vorm onderzocht. Maar 
vermits het werk van Wauters slechts uitgegeven stukken vermeldt en bovendien, ondanks de vele 
supplementen, toch verouderd is, was het nodig aanvullende gegevens te gaan opzoeken in enkele 
archieffondsen. Hiervoor leken de fondsen van de twee grote Gentse Benedictijnenabdijen het best 
aangewezen te zijn en dank zij het werk van A. Van Lokeren7 voor Sint-Pieters enerzijds, en het 
getypte exemplaar van de inventaris die door M. Gysseling reeds gedeeltelijk werd opgesteld8 voor 
Sint-Baafs anderzijds wordt het zoeken vergemakkelijkt. De vondsten worden opnieuw geklasseerd, 
de originele oorkonden in het vooruitzicht van de paleografische studie gefotografeerd en de formules 
opgeschreven. Aldus is de hoeveelheid vergelijkingsmateriaal toch reeds aangegroeid, alhoewel het 
vanzelfsprekend is dat talloze andere archieffondsen zouden moeten nagezien worden opdat alle 
oorkonden, berustend in het archief van de Rijke Klaren, zouden kunnen met zekerheid geïdentificeerd 
worden, d.w.z. opdat men van elke oorkonde zou kunnen zeggen waar en door wie ze werd opgesteld. 
Maar dit is niet te verwezenlijken in het kader van een licentiaatverhandeling. Indien het in de loop 
van het onderzoek echter nuttig blijkt te zijn enkele andere archieffondsen te raadplegen wordt dit 
natuurlijk, op een zo volledig mogelijke wijze, gedaan. Zo zullen de fondsen abdij Ninove9, abdij 
Boudelo10 en kapittel van Sint-Veerle te Gent11 ook met veel nut gebruikt worden. 
Eens de oorkonden samengebracht en gerangschikt moeten ze naast elkaar gelegd worden en 
onderling vergeleken worden, enerzijds naar het schrift, aan de hand van foto's, anderzijds naar de stijl 
en de protocollaire formules aan de hand van de fiches, waarbij dan de verwantschappen en de 
verschillen naar voren komen en waarbij tal van vaststellingen kunnen gemaakt worden. 
Een eerste vraag - zijn de in het archief van de Clarissen bewaarde stukken oorkonders- of 
destinatarisoorkonden? - kan nu beantwoord worden. Dat hierbij ander oorkondemateriaal, dan dat in 
het archief van de Rijke Klaren bewaard, voor de identificatie van pas kan komen is evident. In dit 
stadium van het onderzoek kan het voor sommige gevallen nuttig zijn enkele bijkomende gegevens te 
gaan opzoeken in de zin van hypothesen die gemaakt werden, om met meer preciesheid de oorsprong 
van enkele stukken te achterhalen. Het spreekt vanzelf dat niet alle oorkonden met zekerheid zullen 
kunnen geïdentificeerd worden en dit omwille van de beperking, door de tijd opgelegd, aan de op-
zoekingen van zoveel mogelijk vergelijkingsmateriaal. Wat belangrijk is, is echter niet dat alle 
oorkonden geïdentificeerd worden, maar wel dat dank zij deze methode schrijfcentra en haarden van 
culturele activiteit kunnen opgespoord worden en dat het ontstaan en de redenen van bestaan van deze 
centra verklaard kunnen worden. 

                                                           
5 Deze methode werd o.a. door prof. W. Prevenier voor de oorkonden van de graven van Vlaanderen, en door 
één van zijn oudstudenten F. De Boeck voor de oorkonden bewaard in het archief van Geraardsbergen 
aangewend. 
6 Wauters A., Bormans J., Halkin J., Hoebapx J. en Wirtz C. : Table chronologique des chartes et dipômes 
imprimés concernant 1'histoire de la Belgique, 13. dl., 15 bn., Brussel, 1866-1965. 
7 Van Lokeren A. : Inventaire analytique des chartes et documents de 1'abbaye Saint-Pierre à Gand, 2dl., Gent, 
1868-1871. 
8 Deze inventaris kan in de leeszaal van het R.A.G. geraadpleegd worden. 
9 R.A.Ronse : fonds De Smet en supplement. 
10 R.A.G., fonds Boudelo, thans omwille van inventarisatie in het R.A. Beveren-Waas. 
11 R.A.G., fonds Sint-Veerle. 
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Om het verband na te gaan tussen het bestaan van een scriptorium in een instelling enerzijds, en de 
intensiteit van het culturele leven aldaar anderzijds, moeten alle sporen van culturele activiteit in deze 
instelling, zoals het bestaan van een bibliotheek, het ontstaan van literaire werken, de uitstraling van 
de geest die in de instelling heerst ver buiten de muren ervan, de invloed op de architectuur en de 
plastische kunsten in de omgeving of nog verder van de instelling enz... opgezocht worden en de data 
van beide fenomenen, nl. van de afwezigheid of van het ontstaan en de bloei van het scriptorium 
enerzijds en van de intensiteit van de culturele activiteiten anderzijds moeten vergeleken worden. De 
uitslagen van deze vergelijking dienen dan als basis voor het maken van hypothesen of het trekken van 
conclusies in verband met het gestelde probleem. Zowel negatieve als positieve uitslagen zullen 
interessant zijn voor het beter kennen van het respectief belang van adel en geestelijkheid in alle 
mogelijke activiteiten van de geest in de Middeleeuwen. 
 
C. Nut van een bijlage. 
 
Aan deze studie zal als bijlage een uitgave van de oorkonden, bewaard in het archief van de Rijke 
Klaren te Gentbrugge en opgesteld tussen 1254 en 1350 toegevoegd worden, nl. een negentigtal 
stukken van allerhande oorkonders, in het Latijn of in de volkstaal (Nederlands of Frans) opgesteld. 
Het nut van zulk een bijlage is in dit geval dubbel. De uitgegeven oorkonden moeten dienen als 
bewijsmateriaal voor hetgeen in de loop van de uiteenzetting zal vooropgesteld worden; de lezer moet 
de beweringen kunnen controleren en deze bijlage zal hen daartoe helpen. Bovendien zullen de 
oorkonden in de uiteenzetting gerangschikt worden met nummers die refereren naar de bijlage, naar de 
oorkonden elkaar grotendeels chronologisch opvolgen, zodanig dat de uiteenzetting klaarder en het 
middel om te controleren eenvoudiger wordt. Anderzijds brengt deze bijlage een aantal teksten onder 
ogen van de mediëvisten, die nog niet alle bekend waren. De meeste oorkonden die hierin opgenomen 
worden zijn nl. ofwel nooit, ofwel slechts fragmentair, ofwel niet-kritisch uitgegeven geworden, 
zodanig dat het wel nuttig was een kritische uitgave ervan te bezorgen, in de hoop dat de andere 
oorkonden van dit op menig vlak interessant fonds spoedig zullen uitgegeven worden of tenminste 
geïnventariseerd worden. 
 
HOOFDSTUK  I 
 
Het klooster van de Clarissen-Urbanisten te Gentbrugge: ontstaan, bloei en ondergang. 
 
Om de uiteenzetting van het onderzoek betreffende de oudste oorkonden, bewaard in het archief van 
het klooster der Rijke Klaren te Gentbrugge, in te leiden dient een korte schets van de geschiedenis 
van deze instelling opgesteld te worden12. Het is immers slechts aan het licht van deze geschiedenis dat 
de bevindingen van het onderzoek hun volle betekenis zullen krijgen. Dit werk kan geschieden aan de 
hand van de in het kloosterarchief bewaarde oorkonden13 en van verhalende bronnen, waarvan vooral 
een onuitgegeven kloosterkroniek14, omstreeks 1508 in de volkstaal opgesteld door een kapelaan van 
het klooster, Jan Ysenbaert, na inzage van alle documenten die zich in het klooster op dat ogenblik 
bevonden, voor het opmaken van een inventaris van de bezittingen van het klooster, in opdracht van 
de toenmalige abdis, en een door een onbekende auteur tussen 1665 en 1667 opgestelde verhandeling15 
nuttig kunnen gebruikt worden. 

                                                           
12 Hierbij zal vooral gebruik gemaakt worden van : Cassiman A.: Stichting van het klooster van de Rijke Claren 
te Gentbrugge, in : Franciscana, VIII, 1953, pp. 1-29. 
NB. Cassiman geeft een lijst van de abdissen op pp. 27-28; en Mortier J.: Het klooster der Rijke Klaren of 
Klarissen-Urbanisten, te Gentbrugge vanaf zijn ontstaan tot het begin van de 16de eeuw, onuitgegeven 
licentiaatverhandeling, aangeboden aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, sectie Geschiedenis vd. 
R.U.G. , academiejaar 1964-1965. 
13 R.A.G. , Fonds Rijke Klaren, oorkonden. 
14 R.A.G. , Fonds Rijke Klaren, register nr. 3, fo. 176 en vlg.  
15 In 1944 onder de titel: “Origo et Progressus Ordinis Sanctae Clarae in Flandria” uitgegeven door Heysse A., 
O.F.M., in Archivum Franciscanum Historicum, XXXVI, pp.165-201. 
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Het initiatief van de oprichting van een Clarissen-Urbanistenklooster16 te Gentbrugge ging uit van de 
Gentse Minderbroeders17. Hun voorstel werd met enthousiasme ontvangen door de pastoor en de 
parochianen, kreeg ook de instemming van de heren van Schelderode in wier heerlijkheid Gentbrugge 
gelegen was en de steun van de begijnen van Ter Hoyen18, waar ze toezicht over uitoefenden. Met de 
oprichting van de kloostergebouwen kan pas een aanvang genomen worden na 13 oktober 1285, 
datum waarop Geraard, heer van Schelderode, anderhalf bunder land schenkt op een niet nader 
bepaalde plaats te Gentbrugge om er een klooster te stichten19. De nonnen die de eerste 
kloostergemeenschap uitmaakten kwamen blijkbaar uit Brugge20 waar er reeds een Clarissenklooster 
bestond en ze vestigden zich voorlopig te Gent in afwachting dat ze hun intrek konden nemen te 
Gentbrugge. Sedert wanneer de kleine gemeenschap zich in Gent bevond weten we niet. Het feit is dat 
wanneer, op 20 maart 1286, Avezoete van der Ameeden, een rijke Gentse poortersdochter21, eertijds 
begijn in Ter Hoyen en onlangs Clarisse geworden, afstand doet van al haar goederen ten voordele van 
de abdis en de gemeenschap, de zusters nog steeds in Gent vertoeven onder toezicht van de 
Minderbroeders22. Avezoete was dus ook niet, zoals de auteur van de kloosterkroniek het beweert, de 
stichters en de eerste abdis van Gentbrugge, ze was wel één van de belangrijkste begiftigers van het 
klooster. Wie dan wel de eerste abdis was vernemen we uit: “Origo et Progressus ...”23. De auteur 
hiervan vermeldt als stichteres en eerste abdis Maria van Leffinghe, en als tweede abdis Margareta van 
den Divere24, die beiden uit Brugge overgekomen waren. 
Het klooster werd begunstigd door meerdere begiftigers en o.a. door de toenmalige graaf van 
Vlaanderen, Gwijde van Dampierre, zoals het blijkt uit de kroniek van Jan Ysenbaert25. Het blijkt 
trouwens dat de grafelijke familie de stichtingen van Clarissenkloosters in Vlaanderen aangemoedigd 
of begunstigd heeft, zoals in Petegem bij Oudenaarde (Beaulieu)26, in Beaulieu bij Sint-Omaars27, te 
Brugge en Ieper28 en dit ook is blijven doen in latere tijden voor Gentbrugge, zoals blijkt uit in het 
kloosterarchief bewaarde oorkonden van Lodewijk van Male en Filips de Stoute. 
Het probleem van het tijdstip van de intrede van de kleine gemeenschap in de gebouwen van 
Gentbrugge is daarmee nog niet opgelost. De kloosterkroniek kan ons hierbij van geen hulp zijn, 
vermits Ysenbaert de intrede situeert in 128529, hetgeen tegenstrijdig is met de oorkonde van 20 maart 
1286, en het is bovendien onwaarschijnlijk dat de gebouwen die hij opsomt: “husinghen, capello, 
dormter, reefter”", en die men pas heeft kunnen beginnen bouwen na 13 oktober 1285 reeds klaar 
zouden kunnen geweest zijn vóór Pasen 128630. De onbekende auteur van “Origo et Progressus...” 
voor zijn part plaatst de intrede van de zusters te Gentbrugge op 23 januari 128631. Hij gebruikte 
waarschijnlijk documenten uit het kloosterarchief die thans verdwenen zijn. We kunnen 
veronderstellen dat hij een bron raadpleegt die dicht bij de feiten staat32, en dat hij de gevonden datum 

                                                           
16 Clarissen-Urbanisten genoemd omdat ze de regel volgden door paus Urbanus IV met de bulle “Beats Clara, 
virtus clarens...” op 18 oktober 1263 aan alle volgelingen van Clara toegestaan, bulle die de zusters toeliet 
gemeenschappelijk bezittingen te verwerven om in hun onderhoud te voorzien. 
17 Cfr. een oorkonde van 29 september 1285 in R.A.G. Fonds Rijke Klaren - cfr. bijlage onder nr. 4. 
18 Het Gentse “Klein begijnhof”. 
19 Cfr. oorkonde in R.A.G. Fonds Rijke Klaren - cfr. bijlage onder nr. 5. 
20 Cfr. Kloosterkroniek van Jan Ysenbaert en ook “Origo et Progressus ...”. 
21 Cfr. Blockmans F.: Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Antwerpen - 's Gravenhage 1938, pp. 426-
427 en 504-505. 
22 Cfr. oorkonde in R.A.G. Fonds Rijke Klaren - uitgeg. dr. Heysse, op.cit. pp. 194-196 en Cassiman, op. cit. pp. 
9-10. cfr. bijlage onder nr. 6. 
23 Cfr. uitg. Heysse, p. 190. 
24 De oorkonden kunnen ons hier niet helpen daar de abdis niet met name genoemd wordt. 
25 R.A.G. Fonds Rijke Klaren, Reg. nr.3, fo. 279 - uitg. door Cassiman, op. cit. p. 18. 
26 Cfr. Heysse , op. cit., p. 196 en volg. 
27 Cfr. Heysse , op. cit., p. 200. 
28 Lippens H. : L’abbaye de Sainte Claire à Ypres, notes et documents relatifs à son histoire au XIIIe siècle, in 
La France Franciscaine, 1912, pp.258 - 296. (8). 
29 Cfr. Cassiman , op. cit. p. 6. 
30 In de veronderstelling dat hij paasstijl gebruikt. 
31 Cfr. uitg. Heysse , p. 190. 
32 En die bijgevolg paasstijl gebruikt ( in Vlaanderen ingevoerd rond 1202). 
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vergeet om te zetten in de jaarstijl die in zijn tijd gebruikelijk was, nl. de nieuwjaarsstijl33. Bijgevolg 
zouden de zusters in het klooster te Gentbrugge zijn gaan wonen op 23 januari 1287. De eerste in het 
kloosterarchief bewaarde oorkonde die de zusters “van Sente Claren bi Ghent” vernoemt is een 
schenkingsoorkonde van 3 december 128734. Er dient echter opgemerkt dat in een paar oorkonden van 
het jaar 1288 en o.a. één uitgaande van de abdis op 23 juni 1288 deze zichzelf nog “abdesse van Sente 
Claren van Ghent” noemt35. Maar enkele weken later, op 29 augustus 1288, noemt de abdis zich in een 
oorkonde “abbatissa Sante Clare iuxta Gandavum”36. We moeten dus voorzichtig zijn bij het trekken 
van conclusies uit de in de oorkonden gebruikte termen. We kunnen besluiten dat de gemeenschap 
zich op 20 maart 1286 nog te Gent bevond, waarschijnlijk op 23 januari1287 naar Gentbrugge is 
verhuisd, en er zeker verbleef op 3 december 1287. Het klooster was opgericht ten noordoosten van de 
kerk van Gentbrugge op een plaats vlakbij de Schelde gelegen, genoemd “ter ouder hofstede”37, die 
zoals gezegd gelegen was in de heerlijkheid van Schelderode en bovendien in het gebied waarover de 
Sint-Baafsabdij patronaatsrecht had38. In principe moest de abt van Sint-Baafs dus akkoord zijn 
vooraleer met de oprichting van het klooster werd begonnen. Dit schijnt niet het geval geweest te zijn 
vermits de abt pas uitdrukkelijk zijn toestemming verleent op 29 augustus 128839, wanneer de 
Clarissen reeds te Gentbrugge verblijven. De Minderbroeders, die deel uitmaakten van een jonge, 
dichter bij het volk staande en meer populaire orde dan de Benedictijnen van Sint-Baafs40, hebben 
blijkbaar, met de steun van enkele vooraanstaanden, de vijandelijkheid van de machtige abdij over het 
hoofd gezien en zijn zonder goedkeuring aan het werk gegaan. Hieruit volgde een twist, “materia 
questionis”, zoals paus Nicolaas IV ze noemt in zijn bulle van 12 mei 1290 die de overeenkomst 
tussen de 2 instellingen bekrachtigt 41, twist die geregeld werd in augustus 1288 dank zij de 
bemiddeling van de oversten van de Gentse Minderbroeders. Door deze overeenkomst worden 
trouwens ook de verhoudingen tussen de Clarissen en de pastoor van Gentbrugge, die ook onder het 
toezicht stond van Sint-Baafs, geregeld. Het gaat vooral om een vergoeding van materiele aard voor 
abdij en pastoor in verband met hun rechten. 
Deze kwestie geregeld zijnde, bleek het wel dat de kloostergemeenschap zich slechts voorlopig “ter 
oude hofstede” gevestigd had en men dacht er reeds aan in 1288 naar een andere verblijfplaats te 
verhuizen, echter steeds in de omgeving van Gent42. De redenen van deze beslissing komen zowel bij 
Ysenbaert als in de in het kloosterarchief bewaarde oorkonden in verband met de verhuizing tot uiting. 
Ze zijn de volgende: de al te grote afstand van de stad, de steeds terugkomende overstromingen 
wegens de nabijheid van de Schelde en bovendien de onveiligheid ten gevolge van de afgelegen en 
eenzame ligging43. Het nieuwe kloostergebouw werd opgericht in de buurt van de Keizerpoort, op een 
stuk land “Guldenmeers” genoemd, dat de gemeenschap door schenkingen, koop en ruiling verworven 
had44, en dit nadat de gevraagde goedkeuring vanwege Minderbroeders, Sint-Baafsabdij en bisschop 
van Kamerijk gegeven was. We weten uit de kloosterkroniek dat de abdis en de zusters op 14 
december 1290 naar Guldenmeers verhuizen, maar dit gegeven, alhoewel het chronologisch 
betrouwbaar lijkt, kunnen we opnieuw niet controleren aan de hand van de bewaarde oorkonden. In de 
tijd van de kroniekschrijver (1508) verblijft de kloostergemeenschap der Clarissen nog steeds op 

                                                           
33 In de jaren 1665-1667 naar het vermoeden van Heysse. 
34 R.A.G. fonds Rijke Klaren - uitgeg. dr. Cassiman, op.wit., p. 12 - cfr. bijlage onder nr. 10. 
35 R.A.G. fonds Rijke Klaren - cfr. bijlage onder nr. 11. 
36 R.A.G. fonds Sint-Baafs, oorkonde nr. 525. 
37 Cfr. kloosterkroniek van Jan Ysenbaert. 
38 D.w.z. dat de abt van Sint-Baafs toezicht had over alle godsdienstige manifestaties binnen dit gebied. 
39 Cfr. oorkonde in R.A.G. Fonds Sint-Baafs.nummer 525. 
40 Cfr. in dit verband, Lippens H. : Les Frères Mineurs à Gand, in: La France Franciscaine, XIII, 1930, p 227 en 
vlg. 
41 R.A.G. Fonds Rijke Klaren - cfr. bijlage onder nr. 16. 
42 Cfr. overeenkomst met Sint-Baafs waar de mogelijkheid van een eventuele verandering van verblijfplaats der 
Clarissen in acht genomen wordt. 
43 Cfr. een oorkonde van 1 juni 1290 - R.A.G. Fonds Rijke Klaren - uitgeg. door Cassiman , op.cit. p.20 -cfr. 
bijlage onder nr. 17. 
44 Cfr. kloosterkroniek fo 277 en een oorkonde van 22 juli 1289 in R.A.G. Fonds Rijke Klaren, uitgeg. Cassiman, 
op.cit. p. 20-21.- cfr. bijlage onder nr. 14. 
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Guldenmeers45. Daar leefden de zusters onder de regel van paus Urbanus IV46, in gehoorzaamheid, 
armoede47, zuiverheid, totaal buiten de wereld48 en in voortdurend stilzwijgen. De Clarissen mochten 
een kapelaan hebben49 die voor hen de mis opdroeg en andere kerkelijke diensten in de kloosterkerk 
celebreerde. Aan de functie van kapelaan was een prebende50 verbonden als vergoeding. Deze 
kapelanen waren op het kloosterdomein te Gentbrugge gevestigd51. Biecht en andere sacramenten 
ontvingen de slotzusters van de Minderbroeders, in opdracht van Mattheus Rubeus Ursinus, kardinaal 
diaken van O.L.V. in Porticu te Rome, die in 1288 van paus Nicolaas IV het bestuur had gekregen 
over geheel de orde der Clarissen en aldus Kardinaal-Protector van de orde werd. De Minderbroeders 
die de geestelijke leiders waren van de Clarissen verbleven voor hun part niet op het kloosterdomein, 
maar wel in hun klooster te Gent. Dit heeft zelfs aanleiding gegeven tot een conflict te Gentbrugge in 
de 15de eeuw, daar sommige zusters wensten dat hun biechtvaders in het klooster zouden verblijven. 
Paus Innocentius VIII verbood dit door een bulle in 148552. De Clarissen staan nl. onder het recht-
streekse toezicht en de bescherming van de paus en ze genieten dezelfde pauselijke privileges als de 
Minderbroeders53. De paus stond zijn bevoegdheid echter af aan een Kardinaal-Protector, die zorg had 
over heel de orde en minstens eens per jaar een Visitator naar de Clarissenkloosters moest zenden met 
de opdracht na te gaan of de kloosterregel degelijk werd in acht genomen54. Bovendien werden de 
bisschoppen van Parijs en Metz tot speciale beschermers der Clarissenkloosters aangesteld55, en later 
werd het ook de taak van de abt van Sint-Pieters te Gent te zorgen dat het klooster van Gentbrugge 
geen onrecht werd aangedaan56. Deze abt kon op zijn beurt zijn bevoegdheid als “conservator papalis”  
van de Rijke Klaren subdelegeren; zo trad, op 19 april 1371, de proost van Sint-Veerle te Gent op ten 
voordele van de kloosterlingen in naam van de abt van Sint-Pieters. Anderzijds genoten de Clarissen 
van Gentbrugge ook de hoge bescherming van de graaf van Vlaanderen, zoals blijkt uit een grafelijk 
mandament van Lodewijk van Male op 28 mei 134957. 
De talrijke schenkingen van geld, renten, gronden en huizen, vooral vanwege familieleden van 
kloosterlingen, maar ook van andere weldoeners, om kapelnijen, missen en jaargetijden te stichten, om 
voor het zielenheil van de schenkers te bidden, om de zusters op bepaalde dagen spijs en drank uit te 
delen, of om zich op het kloosterkerkhof te laten begraven, getuigen voor het feit dat de kloosterlingen 
van Gentbrugge op de hulp mochten rekenen van de Gentse poorters en ook van talrijke edellieden. De 
edelmoedigheid van de gelovigen werd nog aangewakkerd door het verlenen van aflaten en van andere 
gunsten, door de geestelijke overheid, aan de mensen die op de ene of andere wijze de Clarissen 
hielpen58. De genegenheid die de nonnen van Gentbrugge vanwege de bevolking genoten was echter 
niet naar de zin van iedereen. De pastoor zag zich nl. beroofd van vele van zijn traditionele inkomsten 
omwille van het verlaten van de parochiekerk door de bevolking ten voordele van de kloosterkerk. En 
alhoewel de verhoudingen tussen de Clarissengemeenschap en de pastoor van Gentbrugge in principe 
geregeld waren door de overeenkomst van 29 augustus 1288 brak er in de 14de eeuw een geschil uit dat 

                                                           
45 Cfr. kloosterkroniek fo 278. 
46 Van deze regel zijn er in het kloosterarchief verschillende afschriften en een 16e eeuwse Nederlandse vertaling 
bewaard. 
47 Het blijkt nochtans uit talrijke oorkonden dat de zusters een persoonlijk bezit mochten hebben dat meestal na 
hun dood aan de gemeenschap of aan armere zusters overging. 
48 De Clarissen waren nl. slotzusters. 
49 De overeenkomst met Sint-Baafsabdij bepaalde dat deze abdij een kandidaat-kapelaan mocht voorstellen. 
50 Een prebende is het recht op renten, voortvloeiend uit een kapitaal of een goed vastgelegd op een geestelijke 
stichting. 
51 Cfr. een contract met een kapelaan, een zekere Filips van den Hoecke op 20 december 1336 - oorkonde 
bewaard in R.A.G. - Fonds Rijke Klaren. - cfr. bijlage onder nr. 70. 
52 Cfr. R.A.G. Fonds Rijke Klaren, register nr. 3, fo 20. 
53 Cfr. een bulle van 5 april 1298 van paus Bonifatius VIII, bewaard in het kloosterarchief - R.A.G. Fonds Rijke 
Klaren - cfr. bijlage onder nr. 30. 
54 Cfr. kloosterregel., kap. 19. 
55 Cfr. een bulle van 13 april 1317 van paus Johannes XXII, bewaard in het kloosterarchief - R.A.G. 
Fonds R.Kl. - cfr. bijlage onder nr. 35. 
56 Cfr. een bulle van 3 maart 1371 van paus Gregorius IX, bewaard in het kloosterarchief - R.A.G. Fonds R. Kl. 
57 R.A.G. Fonds R. Kl. - cfr. bijlage onder nr. 86. 
58 Cfr. R.A.G. , fonds Rijke Klaren, register nr. 3. 



Land van Rode – jaargang 33 nummer 132                                                                                       december 2005 117

pas op 7 september 136759 na vele verwikkelingen60 definitief geregeld werd. Ook te Viane, waar het 
klooster rechten en goederen verworden had61, ontstonden er in de 14de eeuw moeilijkheden met de 
parochiale overheid in verband met het heffen van tienden aldaar. Verschillende oorkonden, bewaard 
in het kloosterarchief, maken gewag van een langdurige procedure in verband met deze onenigheid 
tussen de Clarissen en Livinus, de pastoor van Viane. Dat er tenslotte een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing gevonden werd vernemen we niet uit de oorkonden, maar wel uit de kroniek 
van Jan Ysenbaert, die beschrijft hoe het heffen der tienden te Viane in het begin van de 16de eeuw 
geregeld is62. Het blijkt verder niet uit de bewaarde documenten dat dergelijke moeilijkheden met de 
parochiale overheid zich later nog zouden voorgedaan hebben; de zaken zijn blijkbaar definitief 
geregeld geworden. 
De voorspoedige kloostergemeenschap heeft door de eeuwen heen haar grondbezittingen zien 
aangroeien; de aangekochte of ontvangen gronden waren bijna uitsluitend in de provincie Oost-
Vlaanderen en dan nog vooral in de arrondissementen Gent en Aalst gelegen63. 
De rijkdom van het klooster blijkt echter niet alleen uit het grondbezit, maar ook uit de mooie 
bibliotheek van handschriften die mettertijd samengesteld werd dank zij de mildheid van rijke 
begiftigers. We kennen de inhoud van deze bibliotheek door de voormelde, in het klooster opgestelde, 
registers 1 en 3, die beiden een inventaris geven van de boekenschat in het begin van de 16de eeuw64. 
Vanaf de 16de eeuw is het eens zo voorspoedige klooster van Gentbrugge regelmatig geteisterd 
geworden door oorlog en godsdiensttroebelen. De nonnen moesten verschillende malen het Gul-
denmeers voorlopig verlaten, om hun toevlucht te zoeken in Gent65, totdat in 1574 de 
kloostergebouwen definitief gesloopt werden op bevel van de stadsmagistraat, om te beletten dat de 
Spanjaarden er een versterking zouden maken66. De Clarissen vonden een toevluchtsoord in Ter 
Hoyen en gingen na enkele maanden wonen in een huis, die de abdis gekocht had en die gelegen was 
in de Onderstraat te Gent. Op 17 december 1613 werd door de aartshertogen Albrecht en Isabella de 
eerste steen gelegd van een nieuw klooster op “het Zand” te Gent, waar de gemeenschap dan kwam 
wonen67 tot in 1783, wanneer op bevel van Jozef II het klooster werd omgebouwd in een militair 
hospitaal. Na de Brabantse omwenteling kwamen er opnieuw enkele nonnen het klooster bewonen tot 
onder het Frans Bewind, wanneer ze definitief verjaagd werden en het klooster een militair hospitaal 
werd68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
59 Cfr. R.A.G. , fonds Rijke Klaren, zowel in origineel, als in vidimus door de abt van Sint-Pieters bewaarde 
oorkonde. 
60 Hiervoor getuigen talrijke in het kloosterarchief bewaarde oorkonden, daterend van 1333 tot 1367. - cfr. 
bijlage onder nummers 58- 65- 76. 
61 Oorkonden van 1288,1293 en 1294 uitgaande van de heren van Viane en bewaard in het kloosterarchief 
getuigen hiervoor, R.A.G. Fonds Rijke Klaren- de oorkonde van 1288 werd uitgegeven door De Potter en 
Broeckaert in hun Geschiedenis der gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen, Moerbeke-Viane, en door 
Cassiman, op.cit.  p. 13- cfr. bijlage onder nrs. 12- 24- 28. 
62 Cfr. reg. nr.3 , fo 249 en volg. - de kroniekschrijver vermeldt echter zijn bronnen niet. 
63 Cfr. de in het kloosterarchief bewaarde oorkonden, 2 in het begin van de 16de eeuw, naar aanleiding van een 
opmeting der percelen van het kloosterbezit, opgemaakte goederenregisters nl. reg.3 (Jan Ysenbaert) en 1, en 
tenslotte een legger, in 1735 opgesteld, nl. reg. 25. 
64 uitgegeven door Willems L.: De Boekeninventaris van het klooster der Rijke Klaren te Gent in 1508, in: 
Tijdschrift voor Hoek- en Bibliotheekwezen, IX 1911, pp. 177 - 192. 
65 Betreffende de geschiedenis van het Guldenmeers in de 16de eeuw cfr. Heysse, op. cit. p. 190 en volg. en 
Dierickx: Mémoires sur la ville de Gand, dl 2, p. 466 en volg. 
66 Cfr. R.A.G. - Fonds Rijke Klaren, reg. 1 , fo 312. 
67 Cfr. R.A.G. - Fonds Rijke Klaren, reg. 1 fo 336 
68 Cfr. Heysse, op. cit. p. 193 en volg. 
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Een beschermt monument BS 19/05/1983 (RMLZ 4094  prov. 10415) 
 

 
 

Hof  De Volderstrate: toegangspoort 1675 (foto L.De Smet 2005-06-03) 
 
1. Ligging                                                                                                                   Stokerij          
     

 
  

Ferraris                                                                                           Walzegemstraat 85 Sectie C  nr  882 tot 893              
 
De hoeve ligt in de nabijheid van de wegen Oudenaarde-Aalst, Balegem-Zottegem en de spoorlijn 
Gent-Eigenbrakel. Het omringende landschap bestaat, met uitzondering van de bebouwde 
lintconcentratie van af het station Balegem Zuid, uit een zeer open vlak landschap van akkers en 
weiden.  
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2. Betekenis van de naam 
 
Het toponiem “Volderstraat” is afgeleid van de middeleeuwse familienaam “Utervolderstraten”. In de 
12de eeuw waren deze Gentse patriciërs eigenaars van gronden te Balegem waarop zij een hoeve 
lieten bouwen69. 
Ingelbrecht Utervolderstraten komt voor op de lijst van het broederschap van Sint-Jacob dat rond 1200 
in de Sint-Niklaaskerk te Gent werd opgericht  . 
Boudewijn Utervolderstraeten vinden wij terug in een renteboek van de stad Gent uit 1300. In 1312 
was hij schepen van de Keure te Gent.  
 
3. Bouwheer 
 
In de 12de  eeuw liet Ingelbrecht Utervolderstraeten de hoeve bouwen. Op de grondvesten van dit oude 
hof werd in 1675 de thans in verval verkerende hoeve gebouwd.  
Het hof is gelegen aan de grens met Velzeke. Het is het deel van Balegem waar de parochiale in-
komsten toebehoren aan de parochie Elene. Het hof werd in leen gehouden van de heerlijkheid 
Bottele. 
In 1682, zeven jaar na de bouw van het hof, behoorde het hof toe aan Don Loys Gonzales de Alvelda. 
Hij was kapitein van een afdeling voetvolk in het Spaanse leger. Zijn rentmeester was de Gentenaar 
Ludovicus Bochaute70. Het is dus best mogelijk dat het die Spaans kapitein was die in 1675 het 
huidige hof op het puin van het 12de eeuwse boerderij liet bouwen.  
 
3.1 De Familie Matthijs  1700 - 1865 
 
Bij onze zoektocht naar de familie Matthijs vonden wij in de 17de eeuw te Balegem twee families met 
die naam. Op de wijk “Den Berg” woonde Joannes Matthijs. In 1675 was hij gehuwd met Adriana 
Blons. Hun kinderen waren Carolina, Maria Petronille en Josephus Matthijs.  
 
De  andere familie met dezelfde naam woonde op de wijk Issegem. Carolus Jacobus, geboren in 1714, 
was gehuwd met Livina Lauwers. Hun kinderen waren Petrus Ludovicus (°1738), Adrianus Franciscus 
(°1742) en Desiré. 
 
Begin de 19de eeuw was Desiré Matthijs  eigenaar van het goed “De Volderstrate”71. Desiré overleed te 
Gent op 9/7/1848. De nieuwe erfgenaam werd zijn broer Pieter Louis gehuwd met Marie De Boe72. 
Jozef Albert Matthijs, landbouwer/stoker, volgde zijn vader op.  
 
Toen ook Jozef Albert Matthijs te Balegem overleed op 20/03/184373 waren de erfgenamen zijn  
weduwe Marie Louise Van Aelbroek en hun  kinderen Desiré, Eugenie, Constant, Louis, August, 
Stephanie, Sophie. De totale oppervlakte van het goed bedroeg toen nog 3 h 95 a  56 ca74. De stokerij 
bevond zich achteraan op het hof, op het perceel nr.889 bis75. 
 
Na de dood van Marie Louise, geboren in 1801 en te Balegem overleden in de ouderdom van 64 jaar, 
verdeelde notaris Van Damme op 28/11/1865 de goederen: haar zoon Constant Matthijs werd eigenaar 
van het hof76. 
Vanaf  1872 waren het de kinderen Stephanie, Sophie en hun broer August Matthijs die samen tien 
jaar lang het goed elk voor 1/3 het hof in volle eigendom bezaten.  

                                                           
69 Noel Kerkhaert: Oude Oost-Vlaamse hoeven. 
70 R.A.G. oud Not. 1601 f. 654. 
71 G.A.O. Archief van het kadaster art 311. 
72 R.A.G. KA Balegem Status Animarum. 
73 G.A.O. Burgerlijke Stand: Overlijdensregisters Balegem. 
74 G.A.O. Archief van het kadaster art 311. 
75 Kaart van het kadaster volgens Popp. 
76 G.A.O. Archief van het kadaster art 1042. 
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Modestus Van Durme, afkomstig uit Oombergen en te Balegem overleden op de leeftijd van 60 jaar 
(13/10/188277), was gehuwd met Stephanie Matthijs. Stephanie, dochter van Jozef Matthijs, ontving 
bij de verdeling op 4/5/1882 het hof  zijnde 1 ha 06 a50 ca groot en de bijhorende gronden78. Nog 
hetzelfde jaar overleed Stephanie (13/10/1882) en notaris de Saegher verdeelde op 23/7/1883 opnieuw 
de eigendom.  
Het was hun dochter, Constance Van Durme, gehuwd met Gustaaf De Witte die de nieuwe  eigenares  
werd van het hof dat toen nog een oppervlakte had van 85 a 60 ca. 
 
De politieke loopbaan van de familie Matthijs 
 
Tijdens het burgemeesterschap van K.L.Vander Heyden (1836 -1863) maakte Jozef  Matthijs  deel uit 
van de gemeenteraad te Balegem. Zijn zoon Eugene werd op 29/03/1861, net als zijn vader, lid van de 
raad79. In 1864 werd hij schepen van de gemeente80. 
Na de dood van burgemeester Vander Heyden  en met de verkiezing van een nieuwe burgemeester in 
het vooruitzicht groeide met de dag de politieke onrust. Schepen Eugene Matthijs en raadslid Longin 
Bekaert namen op 1/12/1869 ontslag81. 
Tegen het advies in van de heer arrondissementscommissaris besloot de raad dit ontslag niet te 
aanvaarden. De Balegemse kiezers raakten verdeeld en het ongenoegen bij de rest van de bevolking 
was erg groot. De gevolgen van dit ontslag zouden niet te overzien zijn: dreiging met geweld, 
doodslag en een golf van ontslagen De benoeming van een nieuwe burgemeester werd sterk 
bemoeilijk82. 
 
Dat de politieke problemen na de verkiezingen in1872 nog niet van de baan waren leiden wij af uit het 
feit dat pas op 12/7/1873 de heer P.J.Baele als burgemeester werd aangesteld. Hij overleed nog in 
hetzelfde jaar83. 
 
3.2 De families Van Durme - De Witte, Crombé  
   

Door het huwelijk van Stephanie Matthijs met Modest Van Durme 
kwam het hof in het bezit van de familie Van Durme. 
 
Modest Van Durme  werd op 1/1/1821 te Oombergen geboren en  
overleed te Balegem op 14/06/188184. 
Hij rust op het kerkhof te Elene. Zijn grafsteen bestaat nog en 
bevindt zich naast de toegangsdeur van de kapel op het kerkhof 
(een restant van de oude kerk). 
Het jaar daarop (1882) overleed ook zijn echtgenote Stephanie. 
 
Hun dochter Constance en haar man Gustaaf De Witte, een 
geneesheer uit Zingem, werden de nieuwe eigenaars. 
Constance overleed op 11/1/1892, haar echtgenoot een jaar later op  
19/2/1893. Hun kinderen Anne Marie Stephanie en  Marie Celine 
waren de wettige erfgenamen.  
 
 
Modest Van Durme 1821-1881  foto L.De Smet    

 

                                                           
77 Grafsteen op het kerkhof van Elene. 
78 G.A.O. Kadaster Balegem art 1386. 
79 G.A.O. Verslag van de gemeenteraad Balegem 29/3/1869. 
80 G.A.O. Verslagen gemeenteraad Balegem. 
81 G.A.O. Verslagen gemeenteraad Balegem 1/12/1869. 
82 L. De Smet: Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Balegem. 
83 L. De Smet: Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Balegem. 
84 G.A.O. Burgerlijke Stand: Overlijdensregisters  Balegem 1881. 
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Na het overlijden van Anne Marie op 28/1/1886 werd haar nog minderjarige zuster Marie Celine 
(geboren 2/3/1892) eigenaar van het hof De Volderstrate. Marie Celine huwde in 1915 met de brouwer 
George Crombé (geboren te Velzeke op 15/06/1875). 
 
Joseph August Van Durme werd geboren te Elene op 11/2/1857. Hij huwde Maria Van der Bouwhede. 
en overleed te Balegem op 26/11/1923. 
Twee van hun zonen, Marcel, geboren te Balegem op 18/5/1888, en Jozef Van Durme, geboren 
14/5/1883, waren paters Scheutisten. Marcel was missionaris in China en werd er op zijn parochie Ma-
Cha-Tzu begraven. Zijn oudere broer Jozef was eveneens werkzaam in China. Uiteindelijk werd hij 
professor Chinees te Scheut en te Leuven  Hij overleed op 16/4/1954 te St. Laureins85. 
Nobertus Joannes Baptiste Van Durme werd te Balegem geboren op 16/1/1886 en aldaar overleden op 
18/12/1954. Hij was ereadvocaat-generaal bij het Hof van Beroep. 
 
3.3 De familie Baele 
 
In 1922 verkocht weduwe Marie Celine Van Durme het hof zonder de bijhorende landbouwgronden 
voor de som van 35.500 fr aan Achiel Alois Baele86. 
Achiel was afkomstig uit Strijpen  Hij werd er geboren op 4/5/1875 en overleed te Elene op 3/10/1958. 
Hij was de zoon van Charles Louis en van Sophie Crombrugge.  
Achiel was gehuwd met Romanie Marie Matthijs.  
Zij was afkomstig uit het naburige Velzeke, waar ze op 12/9/1876 geboren werd. Ze overleed te 
Balegem op 5/01/1968. Romanie was de dochter van Desiré en van Melanie De Bremme. 
 

 
 

De familie Achiel Baele-Matthijs (Foto L.De Smet) 
 
 
Achiel werd eigenaar van een hof dat nog 73 a 12 ca groot was (sectie C nr. 889, 890, 890a/bis, 891, 
892). Als landbouwer was hij niet in het bezit van de in oorsprong bijhorende landbouwgrond. Hij  
was genoodzaakt de levensnoodzakelijke grond te pachten.  
                                                           
85 L.De Smet:  Tijdschrift Land van Rode. 
86 Notariële acte 19/2/1922 notaris Van De Mergel. 
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Op 28/10/1954 schenkt Achiel het hof aan zijn zoon Remi Baele maar behoudt voor zichzelf het 
vruchtgebruik. Remi werd te Velzeke geboren op 6/5/1916 en overleed te Zottegem op 20/031992. Hij 
huwde de op 20/10/1922 te Velzeke geboren Elisabeth Van Den Haute. 
 
Als landbouwer bewerkte Remi in 1977 enkele ha grond die hij in pacht had van Crombé uit Zotte-
gem. Hij verbouwde 1 ha 50 a tarwe, 1 ha 50 a voedergewassen, 2 ha weide en 30 a aardappelen. Om 
de gronden te bewerken beschikte Remi  over 1 paard en 1 traktor. Op het hof waren 7 melkkoeien, 6 
stuks jong vee en 3 varkens87. 
  
Zowel vader Achiel als zoon Remi konden het hof behouden maar slaagden er niet in een are van de 
zo levensnoodzakelijke landbouwgrond aan het hof toe voegen. 
Een hof zonder land is even erg als een café zonder bier!  
 
Remi heeft een zoon, Willy Frans Roman Baele, geboren te Zottegem op 26/11/1950. Op dit ogenblik 
is deze historische boerderij onbewoond en aan zijn lot overgelaten. 
                             
4. Bouwgeschiedenis 
 
    Het oude boerenhuis. 
                                                                                     

 
 

Het oude boerenhuis (Foto uit  1977 - L.De Smet) 
 
 
 
Het hoofdgebouw bestond uit een toegangspoort met een doorrit naar het binnenerf. De toegang is een 
brede korfboog-poort in een  zandstenen omlijsting met booglijst. Op de imposten is het jaartal 1675. 
De geprofileerde booglijst is afgewerkt met een platte sluitsteen.  
 

                                                           
87 Mij medegedeeld door Remi Baele in Balegem 1977. 
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Rechts op de gevel binnen de inrijpoort zijn sporen zichtbaar van een hondenrad. In de zoldering van 
de schuur bevond zich een houten lier waarmee het graan van de kar werd afgeladen dat op de 
droogzolder van het boerenhuis werd opgeborgen.   
Het merkwaardige gebinte van deze schuur stortte in 2004 in, enkel de voorgevel met poort is alles 
wat nog rest.  
Op een oude afbeelding van de hoeve in het werk van Van Cleven Trefois “Oude hoeven in 
Vlaanderen 1977” is boven het boerenhuis nog de kleine klokkentoren te zien88. 
 
                                                              Plaats van de verdwenen klokkentoren          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Z-O gevel van het boerenhuis (Foto L.De Smet) 
 
De ZO georiënteerde gevel van het oorspronkelijke boerenhuis heeft rechts van de toegangsdeur een 
smalle kelderdeur. De eigenlijke toegang is een lage rechthoekige deur in een gepikte bakstenen 
omlijsting met oren. De toegang is voorzien van een dubbele bordetrap onder een breed, geschoord 
pannen afdak89. 
In de loop van de 18de eeuw blijkt uit het grondplan dat deze hoeve was uitgegroeid tot een zuiver 
Brabants hof. In de 19de eeuw werd, op oude funderingen, aan het hoofdgebouw een eerste annex van 
twee traveeën aangebouwd. Een tweede uitbreiding kwam er nog in dezelfde eeuw bij. 
 
De annex aan de zuidwestkant werd in de 19de eeuw in twee fasen opgetrokken. Het deel links op de 
foto werd gebouwd op 17de eeuwse kelders, later werd het deel rechts met onderaan een toegangsdeur 
eraan toegevoegd. 
 

                                                           
88 Van Cleven Trefois: Oude hoeven in Vlaanderen, blz 108: Kasteelhoeve in de Zottegemse streek. 
89 Inventaris van het cultuurbezit in België, deel 12n. 
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Annex  19de eeuw (Foto L. De Smet) 

 

In de tweede helft van de 19de eeuw, wij vermoeden  in 1884, werd de bergschuur, die het hof achter-
aan afsloot en waarin de stokerij was ondergebracht, afgebroken. 
Aanleunende aan het hoofdgebouw aan het NO van de erfzijde bevonden zich de paardenstallen en 
een brede wagenpoort met houten latei.   
 

 
 

De intussen totaal verdwenen paardenstal met wagenschuur, vooraan het honden- en hoenderhok (Foto L.De Smet 1977) 
 
Aan de ZW zijde van het erf staan nu de vervallen koe- en varkensstallen. Hier zijn de restanten 
zichtbaar van het voormalige ovenkot. 
Het alleenstaande klein rechthoekig gebouw op de binnenkoer met verdieping werd vermoedelijk 
midden de 19de eeuw gebouwd. Het had een onduidelijke functie, wij vermoeden dat het als honden- 
en hoenderhok dienstig was. 
 
Midden 1970 had Remi Baele de intentie de hoeve te restaureren en ze als een twee gezinswoning in te 
richten. Architect Jean Michel Huyghe uit Gent maakte hiervoor een studie. Het bleef bij deze vrome 
wens.   
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In 1983 werd de woning en het geheel van de hoeve als dorpszicht beschermd omwille van de 
historische waarde (B.S  2 maart 1983 - BS 19 mei 1983 Dossier RMLZ 4094, dossier Provincie 
10415).  
Remi overleed te Zottegem op 20/03/1992. Nu ook zijn echtgenote het hof heeft verlaten, raakt het hof  
meer en meer in verval. De monumentale doorrijdschuur uit 1652 is ingestort. De wagenschuur en de 
paardenstallen zijn verdwenen. Nu volgt de verdere aftakeling van het oude historische boerenhuis. 
Niets en niemand onderneemt wat om dit monument van verder verval te beschermen.  
Is dat nu op de boerenbuiten het lot van een beschermd monument?   
 

 
 

Grondplan uit 1922 
 
 

Lucien De Smet 
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Maandag 25 juli 1932: Oosterzele is in feeststemming, de huizen zijn bevlagd want men viert het 100-
jarig bestaan van het klooster. 
 

 
 

Op 13 november 1832 kwamen de eerste zusters in het klooster aan, maar het eeuwfeest werd enkele 
maanden vroeger gevierd. Op het tijdstip van de viering verbleven minstens 20 zusters in het 
klooster90, nl. 
Moeder Angelique (Caroline De Landsheere), 54 jaar. 

                                                           
90 Bron: lijst bijgehouden door de zusters. Van sommige zusters vermeldt de lijst wanneer ze in Oosterzele 
             aankwamen maar  niet wanneer/of ze het klooster weer verlieten en evenmin wanneer ze overleden 
             zijn. De namen die hier genoemd worden, zijn deze van de zusters die zeker in het klooster leefden in 
             juni1932.  
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Zuster Euphrasie ( Eveline Soenen), 45 jaar. Deze was kloosterlinge te Oosterzele van 1913 tot 1953, 
dus niet minder dan 40 jaar! 
Zuster Henriette (Jeanne Hammer), 50 jaar. Geboren in Parijs. 
Zuster Chantal (Eline Vindevoghel), 43 jaar. 
Zuster Sylvia (Leontine de Smet), 38 jaar. 
Zuster Rachel (Laura Raman), 33 jaar. Zij bleef 35 jaar in het klooster van Oosterzele en werd na de 
tweede wereldoorlog de eerste directrice van de “beroepsschool”. 
Zuster Hedwige (Regina Lievens), 32 jaar en hiermee de jongste zuster. 
Zuster Emmanuel (Elodie De Bont), 58 jaar. 
Zuster Jozef (Odile Hondekijn), 67 jaar. 
Zuster Marcelline (Alice de Pauw), 56 jaar. 
Zuster Hectorine (Marie De Smet), 51 jaar. 
Zuster Emerence (Augustine Vincart), 60 jaar. 
Zuster Hyacinthe (Marie Baert), 46 jaar. Zij werd enkele maanden later overste van het klooster, 
maar zou reeds in januari 1940 overlijden. 
Zuster Godelieve (Marie Vander Cruyssen), 69 jaar. Zij was gedurende 62 jaar kloosterlinge in 
Oosterzele.  
Zuster Ambroisine (Marie-Clementine Balcaen), 72 jaar en gedurende 46 jaar in het klooster van 
Oosterzele. 
Zuster Bonaventura (Mathilde Vander Stiggel), 66 jaar en gedurende 54 jaar kloosterlinge in 
Oosterzele. 
Zuster Martha (Elodie Blancquart), 72 jaar. 41 jaar lang kloosterlinge in Oosterzele. 
Zuster Apolline (Malvina Singelijn), 55 jaar. 52 jaar lang in het klooster van Oosterzele. 
Zuster Andrea (Coralie Tuytens),67 jaar. 43 jaar lang in het klooster van Oosterzele. 
Zuster Bavonne (Emilie Goubert), 50 jaar. Zij was gedurende 40 jaar onderwijzeres en drijvende 
kracht van het Ankerschooltje. Ze was 55 jaar in het klooster van Oosterzele.  
 
Voor de feestelijke gebeurtenis werden heel wat mensen uitgenodigd: Monseigneur Coppieters 
bisschop van Gent, verscheidene geestelijken, de lokale overheden, geestelijke “schoolopzieners” en 
uiteraard de oud-leerlingen van kostschool en weeshuis. 
De uitnodigingen voor de oud-leerlingen zijn tweetalig Nederlands- Frans want veel meisjes kwamen 
naar de kostschool om er Frans te leren. Ze konden inschrijven voor het feestmaal mits betaling van 16 
frank. 
De bisschop kon niet op de uitnodiging ingaan omdat hij alleen jubelfeesten van moederkloosters 
bijwoonde. 
Bij de aanwezigen waren o.a. 
 
E.H.Simoens, algemeen directeur van de zusters Apostolinnen. 
E.H.De Vis, pastoor-deken van Oosterzele. 
E.H.Verniers, pastoor van Bottelare en tekstdichter van de feestcantate. 
Burgemeester Van Aelbroeck en de schepenen van Oosterzele. 
De heer Oscar Janssens, ere- raadslid van het Hof van Beroep te Gent en weldoener van het klooster. 
Verder alle parochiegeestelijken, priesters geboren in Oosterzele, pastoors van de dekenij Oosterzele 
waar de zusters een klooster hadden, de geestelijke “schoolopzieners” en vele oud-leerlingen. 
 
De dag begon om 9u30 met een H.Mis in de kapel, opgedragen door E.H.Simoens met assistentie van 
eerwaarde heren Dauwe en Verleyen. De kapel was volgens een krantenartikel in La Libre Belgique 
”superbement ornée”. 
Om 11 uur volgde een feestvergadering. Ze werd ingezet met zang, toneel en turnoefeningen door de 
leerlingen. Er was een fel gesmaakte uitvoering van de feestcantate, op tekst van E.H.Verniers en 
muziek van F.Rothier. Bij die uitvoering waren leerlingen, oud-leerlingen en zelfs kinderen uit de 
“bewaarschool” betrokken. 
Zoals het hoort bij zulke gelegenheden werden er ook toespraken gehouden. 
Juffrouw Anna De Meester, onderwijzeres van de aangenomen lagere school haalde feiten aan uit de 
100-jarige geschiedenis van het klooster. 
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De burgemeester, namens de gemeente en mevrouw August Bouckaert, namens de oud-leerlingen, 
dankte de zusters voor hun onderwijs, armen-, wezen- en bejaardenzorg en de verpleging van zieken 
aan huis, bij voorbeeld in de Meerstraat tijdens de tyfusepidemie van 1893. Ook hun inzet voor de 
vluchtelingen tijdens de oorlog, werd geprezen. 
De zusters kregen ter gelegenheid van het jubelfeest  enkele waardevolle geschenken. 
Ereraadsheer Janssens, broer van de vroegere burgemeester, schonk 3 ramen voor de kapel. 
De heer Boone uit Ledeberg, vader van 3 “pensionnaires” en provincieraadslid liet de ramen van het 
koor vernieuwen. 
De bevolking van Oosterzele schonk 4.200 fr. Hiermee werden massief koperen “guirlanden met 
electrieke lichten” gekocht voor de beelden van het H.Hart en Onze-Lieve-Vrouw en ook een rood-
zwarteloper voor de communiebank. 
De oud-leerlingen bekostigden de vernieuwing van de koorkap van de kapel. 
Na een dankwoord van E.H. Simoens werd om 13 uur aangeschoven aan de feestdis. Er zouden zo’n 
200 gasten geweest zijn! Het menu vermeldt  onder andere “supieten”( een Gents dialectwoord voor 
zwezeriken ) en andere heerlijkheden 
De feestelijke dag werd om 16 uur afgesloten met een Te Deum. 
 
Dat de viering weerklank vond tot buiten de grenzen 
van Oosterzele valt af te leiden uit het feit dat er 
artikels aan gewijd werden in enkele Vlaamse kranten. 
Meer nog, in “La Libre Belgique”, een gezaghebbende 
Brusselse krant, verscheen op 1 augustus 1932 een 
artikel over “Un centenaire” à Oosterzele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of …hoe een klein dorp in het grote nieuws kwam!  
 
 
Lieve Van Wassenhove 
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In 2006 zal het honderd jaar geleden zijn dat William Cody alias Buffalo Bill zijn tenten opsloeg in 
Gentbrugge. 
Het heemkundig genootschap Land van Rode wil dit niet onopgemerkt laten voorbij gaan en zoekt 
materiaal om een tentoonstelling te organiseren.  
Wie over deze gebeurtenis nog informatie, documenten, foto’s of ander materiaal in zijn /haar bezit 
heeft en bereid is het uit te lenen of te laten kopiëren kan contact opnemen met ons. 
 
 

 
 
 
Werner Callebout: Tel. 09 329.43.83 – E-mail: werner.callebout@pandora.be 
Noël Callebaut: Tel. 09 231.76.36 – E-mail: noel.callebaut@artevelde.be 
 
 
Bedankt! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Land van Rode – jaargang 33 nummer 132                                                                                       december 2005 130

��������������� �� ������ ��� ���������� !��! "�
#�$� %�����!&"'�
  
  
Avond in Vurste 
   
  Voor Henri De Cocker 
  
De kouter ligt tussen de zwarte torens 
Gehurkt als een kobold, een langzaam paard 
waadt zonder ongeduld over de voren, 
Een boom blijft recht als een getrokken zwaard. 
  
De lucht vermenigvuldigt zich tot wolken, 
De huizen heilig tot een paars gehucht. 
De koeien, al gevoederd en gemolken,  
Staan bij het hek verzameld met gezucht. 
  
Het beukenbos vouwt in zijn groene vleugels 
De vrede van de najaarsavond dicht. 
Een man loopt ademend met trage teugen 
In de genade van het laatste licht. 
  
  Anton van Wilderode 
  
  
Daglicht, herfstzonlicht blakend over Vurste: 
de tekeningen van Henri De Cocker brachten 
bruisend leven in de kerk van zijn geboortedorp 
en de massale toeloop van geïnteresseerden, 
van her en der, de professionele organisatie en 
de lovende toespraken maakten de hulde en de 
opening van de tentoonstelling zo warm, eer- 
en succesvol. 
  
De Stichting Henri De Cocker organiseerde op 
8 oktober laatstleden een tentoonstelling van 
een 56-tal van zijn tekeningen, die gedurende 3 
weekends te bezichtigen was. 
 

 
  
Op het programma stonden vier toespraken 
gebracht door: ten eerste Lieve De Cocker, 
voorzitster van de Stichting, die samen met 
haar secretaris Henk van Kuringen-Camerick 
de touwtrekkers en fervente organisatoren van 
die tentoonstelling waren, vervolgens kwam de 
Eerwaarde heer Daniël De Smet aan de beurt, 
gevolgd door Karel Hubau, Schepen van 
Cultuur van de gemeente Gavere en als slot de 
heer Paul Van Grembergen, oud-minister. In 
mijn geheugen stond zijn pleidooi naar 
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aanleiding van de inhuldiging van de herdenkingssteen van Jozef De Cocker nog zeer vers en met 
nieuwsgierigheid en bijzondere aandacht luisterde ik naar zijn nieuwe lofrede. 
Hij beschreef zeer lyrisch zijn 4 motivaties waarom hij de uitnodiging de moeite vond: 
1. In die tijd was het in een dorp niet vanzelfsprekend kunstenaar te zijn; 
2. Het feit dat Henri bevriend was met Anton Wilderode en Professor Lieven Rens zegt iets over zijn 
karakter en persoonlijkheid; 
3. Zijn tekeningen duiden op het eerste expressionisme in Vlaanderen, in enkele lijnen is het 
vastgelegd, wat duidt op zuiver expressionisme, “het is geen idyllisch lammetje” die de kunstenaar 
brengt, er zit geen komedie in zijn werk, het is rechtstreeks, authentiek en geloofwaardig, aldus de vol 
enthousiaste spreker; 
4. Zijn reisverlangen per fiets (hij reisde veel met zijn fiets naar het buitenland; hij is ook op zijn fiets 
in de namiddag van Allerzielen op de Sint Lievensbrug te Gent aangereden en onderweg naar het 
ziekenhuis overleden) vergelijkt Paul Van Grembergen met Ahasverus, de wandelende jood, die 
overal op zoek gaat, zich nergens thuis voelt en toch blijft zoeken naar een thuis en toch altijd 
terugkeert naar zijn stulpje onder de kerktoren. Maar, voegt hij eraan toe, zijn visie heeft hij niet 
beperkt tot de kerktoren. 
Hij besluit dat deze tentoonstelling een schitterend initiatief is, het zeer terecht is aan deze werken een 
tentoonstelling te wijden, “maar moet dit leiden tot een heiligverklaring? Nee, vervolgt hij, alleen 
waarderen wat dient gewaardeerd te worden, knap gedaan!” 
 
 

 
  
Achteraan in de kerk konden (wens)kaarten van en een boek over H. De Cocker gekocht worden en 
een schitterende PowerPoint-versie van het leven en de werken van de kunstenaar, opgesteld door 
onze secretaris van het Land van Rode, Françoise, geraadpleegd worden. 
  
Na de toespraken zorgde het gemeentebestuur van Gavere voor een uitgebreide receptie. 
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Beknopte biografie van Henri De Cocker91. 
 
Henri De Cocker was het zevende kind van de negen die het landbouwersgezin telde. Op dertien jarige 
leeftijd begon hij te werken in de suikerfabrieken van Noord-Frankrijk, in de zomer was hij bedrijvig 
in de steenbakkerij. Zijn vader stierf op 11 mei 1933. In 1934 werd hij huisschilder en hij schreef zich 
in als leerling aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten te Gent en werd zo in contact 

gebracht met de bekende 
leraar Jos Verdegem. Twee 
jaar later verbleef hij alleen 
met zijn moeder in het huis 
op de kouter te Vurste, waar 
hij zijn eerste realistische 
landschappen schilderde. In 
1937 verhuisde hij met zijn 
moeder naar het huis aan de 
dorpskerk, dat hij gedurende 
heel zijn leven bleef 
bewonen. 1942 werd het jaar 
waar hij de “Prijs Pipijn” 
aan de Gentse Academie 
behaalde en besloot te 
stoppen met werken als 
huisschilder. Op 
oudejaarsavond van het jaar 
1947 stierf zijn moeder. In 
1949 nam hij lessen aan het 
Hoger Instituut te 
Antwerpen. 1956 werd het 
jaar waar hij zijn woonhuis 
kocht en later verbouwde hij 
zijn schuur tot atelier. Vanaf 
1946 is hij begonnen met 
tentoon te stellen en vanaf 
1960 volgden jaarlijks 
verschillende exposities. 
Zijn laatste dateert van 1978, 
het jaar waarin hij op een 
zeer ongelukkige manier 
overleden is. 
 
Achter elke mens schuilt een 
persoonlijkheid, een kwets-
baarheid, een innerlijk leven. 
Achter elk kunstwerk schuilt 
de kunstenaar. 

 
 

 Toelichtingen over het werk door zijn drie vrienden. 
  
In het boek over Henri De Coocker typeert Anton van Wilderode “Rie De Cocker” als de beweeglijke 
korte gestalte, twinkelende ogen achter brillenglazen, kortgeknipt haar, vinnige bewegingen die zijn 
radgesproken korte en relativerende tussenkomsten onderstreepten én afzwakten; wat hoekig en  

                                                           
91 Uit: Henri De Cocker 1908-1978, uitgegeven door François en Odette De Smet-De Bruycker; Alfons en Lydie 
De Vroe-De Smet 9740 Gavere (11/11/1983). 
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ongedurig soms; dan stond hij midden in een gesprek met een korte afscheidsgroet recht, alsof hij 
plotseling gehaast was. Ongecompliceerd én beschaafd; de eenvoud zelf en altijd een “meneer”. 
Rie zette de gewoonten verder, herhaalde de aloude gebaren, straalde gezelligheid en rust uit. Deze 
eenzaat was geen oppervlakkige man. De boeken die hij aanschafte waren de moeite waard en hij wist 
wat er in stond, het waren vooral publicaties over kunst, poëzie en literatuur. 
Zijn kordaatheid in woord en gebaar was in wezen een verweer tegen zijn kwetsbaarheid. En omdat hij 
alleen écht vertrouwde wat hij kende, bleef hij honkvast op zijn wortels wonen, de man die trouw 
bleef aan wie hij was. 
Hij was een voorbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen. Alleen dankzij zijn ingeboren talent 
en taaiheid heeft hij zich opgewerkt van loondienst naar de dienst van schoonheid.  
  
Zijn eerste werk is zo verwant met de grond waarop hij zelf was begonnen, die hij kende omdat hij 
hem had bewerkt en gevoeld en betast, en gekneed. Vandaar ook dat zijn boerengestalten uit die tijd 
altijd gebogen staan, gehurkt, gekeerd naar de aarde. Later zal de verbeelding hem een grotere vrijheid 
laten en meer vlucht. Rie leefde niet in een ivoren toren, niet op een eiland. 
Hij heeft twijfelend en aarzelend, veertig jaar van zijn leven, en zeker de jongste tien jaar, gezocht 
naar volle uitspreekbaarheid, naar verdieping, en vernieuwing, naar adequate weergave van wat in 
hem leefde en wat hij wilde uitdrukken. 
  
Professor Lieven Rens licht zijn visie over zijn bevriende kunstenaar verder toe door te stellen dat 
zowel een volkslaag als een streek in hem een uiting gevonden hebben. Het landelijk proletariaat die 
gewoon was te verdragen, te verkroppen, vastzat aan de aarde, in een uitwegloze gebondenheid, samen 
met de beesten, dag in dag uit, heet en kou, aan het werk. Het vergeten Scheldeland bezuiden van 
Gent, dat het langst “Arm Vlaanderen” is gebleven, onbekend en verachterd. Zwoegende mensen en 
dieren gedrukt tegen de aarde onder een lucht zonder licht, landschappen, niet meer dan heuvelruggen 
van natte of besneeuwde klei, met hier en daar een spookachtig beschenen bolle kruin of boomstomp; 
straatjes zonder einde doorgaans leeg, soms met een eenzame gezichtloze figuur. Het had weinig zin 
zijn palet op te helderen, want zijn thema hangt wezenlijk vast in die aardtinten en in die zeldzame 
vegen van kleur, zonder gloed, zonder vreugde, zonder verfijnde nuancering, verdonkerd met zwart, 
verbleekt met wit.  
Toch is hij één van de allereerste geweest om zich uit die fataliteit los te rukken en kost wat kost als 
vrij kunstenaar door het leven te gaan. Hij heeft een gezonde, koppige opstandigheid tegen de 
gelatenheid gezet. Hij heeft, hoe gesloten de luchten in zijn werk ook zijn, de horizonten geopend, 
nieuwe vrije wegen gezocht als mens reizend van de Middellandse Zee tot de Noordkaap. Hij heeft 
cameeën gemaakt in volle, zuiderse kleuren, madonna’s naast elkaar gesteld tot over de grens van het 
figuratieve, aan tachisme (abstracte schilderkunst waarbij gebruik wordt gemaakt van verfspatten of –
vlekken), gedaan, fel geel, rood, groen en oranje in het zwart van zijn straatjes gebracht.  
Eenmaal de zeventig nabij heeft hij een frenetieke verkenning van de vrouw ingezet, de femme fatale 
met fauvistisch geweld en kunde en botsing van kleuren, koppen, torso’s, naakten, steeds 
monumentaal wat volgens Lieven Rens wijst op hoe hij telkens zijn vrijheid heeft willen bevestigen.  
  
René Turkry deelt het werk van Henri in fasen in: 
  
1. Vanaf 1936: Vlaams-ruraal: erg somber expressionistisch: donkere gebogen figuren als de zaaier, 

de ploeger en wiedsters, ook paarden, koeien en ossen. Niet slechts landarbeiders, maar ook 
stillevens. Een herfstige, onweerachtige sfeer overheerste, uitlopend in grijswitte jaagluchten. In 
die aardbruine landschappen vervulden de witte einders een rol van hoop en heimweevol 
verlangen. 

2. 1948-1952: naar aanleiding van een reis naar Parijs werkte hij kwistiger met kleur; hij schilderde 
stadsgezichten en bloemen. “Zijn boerenatavisme” zal hij niet verdringen, maar zijn doeken zijn 
wel lichter geworden. 

3. 1953-1963: abstracte periode: naar aanleiding van een reis naar Spanje kwam hij los van zijn 
bodemgebonden Vlaams expressionisme. Zijn werken “Seinebruggen” en ‘Vlucht van vogels” 
betekenden een onontbeerlijke schakel die hem regelrecht voerde naar collages als “Dodencel”, 
“Kometen”, “Melkweg” en “De Verrijzenis”. In zijn tachistische periode, die zich uit in poëtische 
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vlekkenkunst, collages en andere experimenten met als intermezzo zijn prachtige madonna’s-Serie 
evolueerde hij ook van donker naar lichter. 

4. 1963-1978: keerde terug naar zijn roots, het expressionisme. Opnieuw schilderde hij de 
ongenadige, maar vertrouwde grond, die monumentale figuren, boeren en boerinnen op het veld . 
Voortdurend wilde hij hun eenheid met de aarde doen aanvoelen, maar de witte aureolen omheen 
hun ploeterende lijven verwijzen naar de eeuwigheid die reeds rond hen waart. Telkens opnieuw 
beklemtoonde hij de primauteit van de aarde en zulks met aangepaste tonaliteiten van grijs, zwart, 
bruin en flessegroen.In zijn laatste landschappen zonder landarbeiders overheerste een sinistere 
avond- en nachtstemming. Meestal zijn het sneeuwstraten uit dorpen en voorsteden. Af en toe 
doken er ruiters op. 

  
De afwezigen hadden ongelijk, want het was een zeer mooie, verrassende geslaagde vernissage. 
Proficiat in de eerste plaats aan de kunstenaar zelf en vervolgens aan Lieve en Henk, want hadden zij 
hun ziel en handen niet in elkaar geslagen, dan was deze “kunstmuze” niet verschenen! 
  
Rose Vindevogel 
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1) In de jaren 1300 kreeg het graafschap Vlaanderen een eigen muntstelsel met als basiseenheid de 
groot met volgende onderverdeling: 
 
De stuiver werd rond 1400 in gebruik genomen, zilver van laag gehalte 

waarde 2 groten  
huidige waarde ca 12 frank 

De groot munt uit zilver van laag gehalte  
waarde basiseenheid of 1  
huidige waarde ca 6 frank 

Het oord uit zilver, later (1573) in koper 
waarde 1/2  groot 
huidige waarde ca. 3 frank 

De duit uit koper, 
waarde 1/4 groot 
huidige waarde ca. 1,5 frank  

De penning uit koper 
waarde 1/12 groot  
huidige waarde ca. 0,5 frank 

De denier hetzelfde als de penning 
De mijt Uit koper, niet meer geslagen na 1467 

kleinste waarde: 1/24 groot 
huidige waarde ca. 0,25 frank 

 
De groot is de benaming van grotere zilveren munten, voor het eerst geslagen in Italië in de eerste 
helft van de 13de eeuw. In Frankrijk kwam hij in omloop in 1266. In de 14de eeuw werd de Vlaamse 
groot de basis van het geldstelsel in de Nederlanden. In de 15de eeuw werd de groot de benaming van 
een halve stuiver. 
 
Voor grote bedragen gebruikte men: 
 
Het pond waarde 240 groten  

huidige waarde ca. 1440 frank 
De gulden waarde 40 groten of 1/6 pond  

huidige waarde ca. 240 frank 
De schelling waarde 12 groten 

huidige waarde ca. 72 frank 
 
De gulden was tot vóór de invoering van de Euro de Nederlandse munteenheid. Vroeger echter was 
het de benaming van een aantal Europese munten. Hij werd voor het eerst geslagen in Florence in 
1256 (Florijn). De gulden was oorspronkelijk van goud vandaar de benaming gulden. Later werd hij 
geslagen in zilver. De Nederlandse gulden van vóór de Euro was van nikkel. 
 
2) Rond 1500 werden nog andere zilveren en gouden munten in ons land geslagen: 
 
De daalders waarde 60 groten  

huidige waarde ca. 360 frank 
De dukaten waarde 226 groten  

huidige waarde ca. 1356 frank 
waarvan de waarde steeds berekend was op basis van de groot. 
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De benaming daalder komt van het Duitse Taler. Het is een grote zilveren munt, die vanaf ca. 1500 
geslagen werd door de graven van Schlick in Joachimstal. In Duitsland werd het gewicht op 28,6 gram 
zilver bepaald. Het woord dollar is hiervan een afleiding. 
 
De dukaat (Frans = ducat; Italiaans = ducato) is een munt die oorspronkelijk in goud en zilver 
voorkwam. De gouden dukaat kwam voor het eerst voor in de Republiek Venetië in 1234 en bleef tot 
1797 een wettig betaalmiddel. 
In de Republiek der Verenigde Nederlanden werd de dukaat in 1586 als wettig betaalmiddel erkend. 
Hij droeg op de voorkant een staande ridder en op de achterkant een opschrift met versierde rand. 
Volgens de muntwet van 1948 is de dukaat nog steeds de enige officiële Nederlandse gouden munt, 
doch zonder echter nog een wettig betaalmiddel te zijn en zonder nominale waarde. 
 
Er was ook een Parijse munt in gebruik, de parisis, waarvan de waarde 1/12 bedroeg van de Vlaamse 
munt of het pond Vlaams. Deze munt kwam overeen met 20 groten of in huidige waarde ca. 120 frank. 
 
Oudere benamingen zoals duiten, penningen en mijten waren in 1830 bij ons niet meer in gebruik. Ze 
waren wel nog gangbaar in de jaren 1500 tot 1700, toen het Vlaamse pond (240 groten) omgerekend in 
onze hedendaagse munt zo ongeveer 1500 frank bedroeg en waarbij een muntstuk van één groot ca 6 
huidige frank zou bedragen. 
Om echter een idee te hebben omtrent de huidige waarde werden alle munten omgezet naar onze 
munt, rekening houdend met bovenstaande vergelijkingskoers. 
We zijn er ons echter van bewust dat deze omzetcijfers niet altijd gangbaar zijn voor alle hieronder 
aangeduide munten. 
 
Ons vorig muntstelsel met de frank als eenheid, onderverdeeld in 100 centiemen, kwam hier in voege 
rond 1800, tijdens de Franse overheersing, zoals de Franse frank in zilver en van dezelfde grootte, 
maar met een andere afbeelding. Hij was ook gangbaar in België met dezelfde waarde. 
In 1825, tijdens het Hollands bewind, werd de frank als betaalmiddel afgeschaft in de Nederlanden. 
In 1832 werd de frank als officiële geldige munt erkend. 
 
In het boek over oude munten, gedrukt in 1618 te Antwerpen, met 250 afbeeldingen van gangbare 
munten ten tijde van Albrecht en Isabella, wordt op de voorpagina vermeld: 
 
Ordonnantie ende Placcaet van de Ertshertoghen onse Souveraine Princen. 
Opt stuck van de Munte, inhoudende de specien, prijs ende ghewichte van de goude, silvere, ende 
copere munten, die voortaen alleenlijk sullen moghen ganck en loop hebben inde landen van hunne 
onderdanichheydt. 

Gedrukt te Antwerpen 
By Hieronymus Verdussen, drukker van de munten van hunne doorluchtige hoogheden, onse 

Souveraine Princen, 1618. 
 
3) Munten 
 
In de jaren 1500 tot 1700 was er in ons land een grote verscheidenheid van vreemde geldstukken in 
omloop, die hier als wettig betaalmiddel gangbaar waren. AI deze munten bezaten hun eigen waarde, 
als gewicht, in de specie waaruit deze samengesteld waren. Door veelvuldig gebruik waren sommige 
geldstukken afgesleten zodat deze in gewicht verminderd waren. Daarom werden, bij de betaling, deze 
stukken gewogen. Daartoe gebruikte men een klein muntweegschaaltje dat als het toegevouwen was, 
er uit zag als een brilkas. De tegengewichtjes waren imitaties van de te wegen muntstukjes. Deze 
waren vervaardigd uit koper of zilver. De kleinste gebruikte gewichtseenheid was de “aes”, die 
overeenkwam met 1/21 gram. Voor iedere “aes” dat een muntstuk te weinig woog moesten 2 stuivers 
wisselgeld als “remedie” opgelegd worden. Een zilverstuk dat minder woog dan 1/4 van zijn 
oorspronkelijk gewicht werd als “Billioen” aanzien en was niet meer gangbaar als wettig betaalmiddel. 
Een goudstuk dat minder dan zes “aesen” woog was ook “Billioen”. 
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Rond 1820 waren de kleinhandelaren genoodzaakt zich te bedienen van een “Rekeningboekje” voor 
het berekenen van de aan te rekenen prijzen en om te zetten in de vier gangbare betaalmiddelen. Het 
boekje “Belgische Negociant” of Tafel van Rekeningen, uitgegeven door Snelpers - Drukkerij Van 
Snoeck - Ducaju & C°, Veldstraat 10, Gent, uit het archief van mijn vriend Adolf Temmerman was 
mij nuttig om de onderverdeling en de waarde van de onderscheidene munten te bepalen. 
 
4) Albrecht & Isabella 
 
Albrecht van Oostenrijk VII (° 1559 - + Brussel, juli 1621)  was de zoon van keizer Maximiliaan II en 
werd opgevoed aan het hof van Koning Filips II van Spanje. Hij werd in 1577 kardinaal en in 1584 
aartsbisschop van Toledo en van 1594 tot 1596 onderkoning van Portugal. Hij verliet de geestelijke 
stand waarna hij huwde in 1599 met Isabella, de dochter van Filips II (°1527-+1598), koning van 
Spanje van 1556 tot 1598, zoon van Karel V. Isabella had de Nederlanden als bruidsschat gekregen 
van haar vader, waardoor Albrecht en Isabella met titel van Aartshertogen stadhouder der Nederlanden 
werden van 1598 tot 1621. Het huwelijk bleef kinderloos en na hun overlijden kwamen de 
Nederlanden terug onder het gezag van Spanje. (Bronnen: Verschuerens Modern Woordenboek, blz. 
45, 311, 490 - Oud Verschuerens Modern Woordenboek, blz. 75, 742). 
 
Isabella II (Clara, Eugenia) (° Segovia 12.8.1566 - + Brussel 2.12.1633) was de dochter van Filips II, 
die haar in 1598 de Nederlanden schonk, en zijn tweede vrouw Elizabeth van Valois. Zij regeerde na 
de dood van haar man Albrecht in 1621 als landvoogdes der Nederlanden tot haar dood in 1633. 
De aartshertogen moesten de bevelen van Madrid opvolgen en Spaanse garnizoenen in de 
Nederlanden behouden. De onafhankelijkheid was slechts schijn. De aartshertogen waren hier zeer 
geliefd en hun regeringsperiode was welwillend en opbouwend. 
 
Gouden munten tijdens het bewind van de aartshertogen: 
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Albertusdaalder. 
Kruisrijksdaalder, Sp: Pantagon. Zilveren munt in de Zuidelijke Nederlanden, voor het eerst in 1612. 
Geslagen tot ca. 1700. 
Gekend als zilveren dukaat en is tot 1802 gemunt. 
 
Uit het boekje van 1618 “Ordonnantie ende Placcaet van Ertshertoghen Albrecht en Isabella”. Op ‘t 
stuk van de munten. 
Gewichtseenheden der munten op basis van het oud Nederlands pond: 500 gram. 
1 oud Nederlands ons = 1116 pond of 31,25 gram  
1 Engelschen = 1120 ons of 1,56 gram 
1 Aes = 1121 gram of 0,047 gram 
 
Randschrift: ALBERTUS, ELISABET. Keerzijde: ARCHIDUC. AUST, DUCES BURG. ET 
BRABANT. 
Blz. 5: DEN GOUDEN REAL gewicht van 3 engelschen, 15 114 aes = 6 gulden, 2 st. 
Blz. 6: DEN GOUDEN CAROLUS GULDEN van 1 engelschen, 29 aes = 2 guldens. Randschrift : 
Philips D.G. Rox Hisp.ang.Duc Brab. 
DE GOUDEN CROONEN herwerts over geslagen van 2 Engelschen, 7 112 aes, waarde 3 guldens, 14 
stuyvers. 
Blz. 27: DE PISTOLETTEN VAN SPANJE van 2 Eng. 7 aes stijf = 3 guld. 12 112 St. 
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Blz. 19: Silvere munte : Nieuwe zilveren ducaten van onsen slaghe Mooie afbeelding, duidelijke tekst 
ALBERTUS ET ELISABET. DEI GRATIA 1618 
Blz. 20: Stukken van zes stuivers. 
Blz. 21: 1 en 112 stuiver 1 oorthe 3 realen 
Blz. 26: DE OUDE 2 BLANCKSPENNINGHEN 
 
KOPERE MUNTE 
Blz. 31: De oortkens met de Neghenmannekens met de wapenen van sijne Majesteyt 1 De oortkens 
twaalf mijten 1 De Negehenmannekens ses mijten Vlaemsch. 
 
Eigenaardigheid: Op de munten geslagen tijdens de regering van Albrecht en Isabella worden de 
namen ALBERTUS ET ELISABET vermeld. Na raadpleging van encyclopedieën en de 
numismaticus, de heer Rudy Beernaert uit Deurne, ben ik tot het besluit gekomen dat Isabella Spaans 
is voor Elisabeth in andere talen. Zo is het randschrift op de munten in het Latijn gesteld. “Albertus et 
Elisabet”. 
 
Er bestond ook de enkele souvereijn en de halve souvereijn alsook de dobbele derdedeelen van de 
souvereijn = 213 van 2 Engelschen, 8 aes = vier guldens. 
De dobbele ducaten van onse slage en die van Spanje, zelfde waarde 4 Engelschen, 18 aes en 1 kwart 
= acht guldens, twee stuyvers 
 
5) Het oude muntstelsel rond 1830. 
 
Er waren 4 soorten betaalmiddelen in omloop: 
 

1) Ponden grooten Brabants courant, Livres de gros courant de Brabant  
2) Ponden grooten wisselgeld, Livres de gros de change 
3) Guldens, Florins 
4) Belgische Franken 

 
Onderverdeeld in: 
Schellingen, Grooten (Gros), Stuivers (Sols), Oorden (Liards), Deniers, Negenmannekens (Gigots). 
 
1 Pond grooten Brabants courant 
waarde ca. 10,90 Belgische frank 

1 Pond grooten wisselgeld  
waarde ca. 12,70 Belgische frank 

of of 
20 schellingen, waarde 0,545 frank 20 schellingen, waarde 0,635 frank 
6 gulden, waarde 1,816 frank  7 gulden, waarde 1,814 frank 
120 stuivers, waarde 0,090 frank 140 stuivers, waarde 0,090 frank 
240 grooten, waarde 0,045 frank 240 grooten, waarde 0,045 frank 
480 oorden, waarde 0,022 frank 480 oorden, waarde 0,022 frank 
960 negenmannekens, waarde 0,011 frank 960 negenmannekens, waarde 0,011 frank 
1440 deniers, waarde 0,007 frank 1480 deniers, waarde 0,007 frank 
 
 
Een eigenaardigheid waarvoor ik tot nu toe geen verklaring kon vinden: in mijn prille jeugd tot in de 
jaren 1930 werd een koperen geldstuk van 1 centiem een halve cent genoemd. Een stuk met de 
vermelding 2 centiemen was algemeen aanvaard als 1 cent. Men rekende dan ook met centen. 15 
centiemen was 7 cents en half. 25 centiemen was 1 kwartje of 12 cents en half. 
Nu heb ik de ware reden en de oorsprong van dit vreemd gebruik ontdekt. Na het vertrek van de 
Hollanders wilden de Belgen een eigen munt met als basiseenheid de frank (nog geen muntstukken in 
voorraad.) In 1833 lager er hier in Brussel nog meer dan 50.000.000 Hollandse centen van 1/2 en 1 
cent (1/100 van een gulden) De Belgen vonden een praktische oplossing om deze geldstukjes nog eens 
te overslaan met een nieuwe stempel en de vermelding van 1 centiem op de stukken van 1/2 Hollandse 
cent en 2 centiemen op deze van 1 cent. Jarenlang was er met de Hollandse munt gerekend en door die 



Land van Rode – jaargang 33 nummer 132                                                                                       december 2005 140

nieuwe opdruk werd de benaming niet gewijzigd. Zo werden er in 1832, 33, 34, 35 en 1836 de in 
Brussel voorradige Hollandse centen van Belgische overslagen voorzien en omgedoopt in centiemen. 
In Holland bleven de oude cents geldig en de waarde van de Belgische overgeslagen centiemen was 
ongeveer de helft van de cents. 
In 1860 werden de stukken van 5 en 10 centimes in omloop gebracht met randschrift  “L' union fait la 
force”, met jaartal rond een leeuw met op de keerzijde 5 of 10 centimes met randschrift “Leopold 
premier roi des Belges”. Deze munten noemden wij een halve kluit en 10 centiemen was 1 kluit. Voor 
W.O.II was dit voldoende voor 1 pint bier of 1 dreupel. 
 
Frans Duquet 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPROEP 
 
Wij zoeken nog voor de Erfgoeddag van zondag, 23 april 2006 informatie over de steenbakkerijen van 
Melsen en Schelderode. Hebt u nog oude foto’s, kent u nog verhalen over de steenbakkerijen, hebt u 
nog voorwerpen die te maken hebben met steenbakkerijen, laat het ons weten. Wij komen graag bij u 
thuis (Tel. secretaris Land van Rode 09 362 69 95 – Rollebaan, 101 9860 Moortsele – 
secretaris@landvanrode.be). 
 
Bedankt!!! 
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De Beiaard (Vrijdag, 21 oktober 2005) 
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        (Foto Dany De Lobelle) 
 
 

Het Laatste Nieuws (Woensdag, 7 december 2005) 
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Het Laatste Nieuws (Vrijdag, 9 december 2005) 
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VDK spaarbank n.v. 
Agentschap Scheldewindeke 

Verzekeringen De Groote n.v. 

Marktplein, 2                                            9860 SCHELDEWINDEKE 
 Tel. 09 363 04 00 - fax 09363 03 73                                                      E-mail: scheldewindeke@vdk.be         

 

Openingsuren:  ma:  9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00                      di:   9.00 - 12.00 / -  
                         woe: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00               do:   9.00 - 12.00 / - 

            vrij:  9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00                     za: 10.00 - 12.00 / - 

                         en na afspraak 

Firma Rupast 
Dakwerken – Sanitair - Gevelwerken 

 

Jules De Saint-Genoisstraat 147 

9050 Gentbrugge  
 
Tel: 09 231 09 54    
GSM: 0475 601 879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuisverkoop 

Houte, 35   Balegem 

Tel & fax 09-362 42 97 
Thuisverkoop vrij. van 16 tot 18 u. 

  za. van 9 tot 18 u. 

Biogarantie label door blik controle 




