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Beste heemvrienden,
Het bestuur van het genootschap houdt eraan u van harte te danken om uw trouw lidmaatschap. Langs
deze weg verwelkomen wij ook de nieuwe leden. Wij waren aangenaam verrast dat heel wat mensen
zich spontaan als steunend lid lieten inschrijven. Wij interpreteren dit als dat u ons tijdschrift en de
werking weet te waarderen. Samen met de steun van de adverteerders, waarvoor onze wel gemeende
dank, kunnen wij u voor 2006 een boeiend programma aanbieden.
Heemvrienden die hun bijdrage nog niet gestort hebben kunnen dit nu nog rechtzetten door 10 euro
over te schrijven op de rekening van het Land van Rode nr. 979-9650522-94 Land van Rode
Rollebaan 101 Moortsele.
Wat brengt ons het werkjaar 2006?
In het voorjaar verleenden wij reeds onze medewerking aan de cursus Sprekend erfgoed: een zeer
geslaagde avond met 38 geïnteresseerden uit gans de provincie.
Op de erfgoeddag organiseren wij samen met het Huys De Cocker de tentoonstelling “De kleur van de
Scheldesteen”. Samen met het Cultuurplatform Gentbrugge organiseren wij de tentoonstelling
“Buffalo Bill”.
Op de monumentendag nodigen wij u uit op onze begeleide wandeling langsheen de bunkerroute te
Oosterzele. Hier werken wij samen met de VVV Oosterzele die u traditioneel op die dag een
interessant programma aanbiedt.
Deze zomer plannen wij nog een historische uitstap. Uiteraard vindt u ons op de Cultuurmarkt en
Bruisend Balegem. In het najaar wordt u uitgenodigd op een spreekbeurt over familiearchief.
Vergeten wij niet onze uitgaven. Er is ons tijdschrift met bijdragen over de lokale geschiedenis. Nieuw
en de volgende maal meer hierover is de uitgave van een 1ste reeks van waardevolle postkaarten over
Oosterzele. Ook plannen wij nieuwe publicaties in de loop van de lente 2006 zoals de Staten van goed
van Oosterzele, de kaart en de legger van Gentbrugge en een landboek van Gentbrugge.
Belangrijk dit jaar is de opening van het Erfgoedhuis. Ter gelegenheid van de opening wordt een
tentoonstelling georganiseerd “De Molenbeek van de bron tot aan de monding”. Samen met onze
vrienden van De Gonde werken wij aan deze tentoonstelling en maakt ons genootschap een brochure
over de historische plaatsen langs heen de Molen/Gondebeek.
Zeer veel tijd zal worden gestoken in de organisatie van ons documentatiecentrum.
Heeft u vrienden die nog geen lid zijn laat hen kennis maken met ons tijdschrift en spreekt hen aan om
mee aan te sluiten.
Wij hopen alvast u op een van onze activiteiten te mogen begroeten
Namens de raad van Bestuur
Lucien De Smet
Voorzitter
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Vertrekpunt : Braemkasteel en Frans Tochpark.
Dit kasteel was ooit een slot maar is in de loop der eeuwen totaal veranderd van uitzicht.
Het slot stamt uit de veertiende eeuw en uit de staten van goed te Gent weten we dat het in
dertienhonderden zevenentachtig behoorde tot Hughe Braem en en Isabelle van Hallewijn.
Het Braemkasteel was ooit samen met de rietgracht, die hier in de buurt stroomt (heden ten dage
ondergronds) een deel van de verdedigingsgordel rond Gent.

Braemkasteel

Het rond het kasteel liggende Frans Tochpark is slechts een schaduw van wat ooit het kasteeldomein
was.
In zijn gloriedagen liep de moestuin van het kasteel tot aan de huidige Schooldreef!
Wandel door het park naar de uitgang in de Jozef Wauterstraat rechtdoor langs de Neerhofstraat, u
komt nu uit op de Robert Rinskopflaan, net voorbij “de Statie” zie je een doorgang, neem deze
doorgang u komt uit in de Bernheimlaan.
Ga links tot aan de
ingang van het Pélichypark, met het Pelichykasteel. Dit kasteel werd gebouwd in
1883 door Octave De
Meulenaere in de typische classistische
stijl.
Naast het kasteel liet
deze heer op zijn
domein, een serre,
koetshuis en een
voliére bouwen.
Verder werd er een
hovenierswoning opgetrokken (nu nog te
bewonderen in de
Oudebrusselseweg)
en in 1887 een wal
met brug en statige
ingangspoort.
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In 1888 kwam de ondertussen Baron de Meulenaere effectief op zijn domein wonen.
Een nazaat van de Meulenaere, Baron François de Pélichy, verkocht in 1943 een deel van de grond, in
1946 een villa die gelegen was op het domein, en het kasteel met remise, serres en in 1952.
Het lot waarop het kasteel ligt kwam in handen van immobiliën Bernheim, die voor de verkaveling
instond. Het is rond deze tijd dat de mooie torenspits verdween.
Wandel langs de voormalige hoofdingang de Oudebrusselseweg rechts op, op ongeveer vijftig meter
kan je de mooie hovernierswoning van de Pélichy nog bewonderen.
Wandel verder richting kruispunt Burvenichstraat - Oudebrusselseweg.
Op de hoek van de straat zie je een berg liggen. Deze berg is wat er rest van de aanwezigheid van een
molen, omschreven in een tekst uit 1690 als “eenen coorenwindtmeulen meeten bergh ghenaempt
puttekens meulen, gheseyt rooft den boer”.
Tot in de 19de eeuw waren er nog vier molens te Gentbrugge, “rooft den boer” was omstreeks 1760
eigendom van Paulus van Doorisele, werd later eigendom van Pieter De Munter en vanaf 1851 van
zijn weduwe.
Hij verdween in 1900, het molenhuis deed van dan tot 1920 dienst als boerenhof, daarna werd het
afgebroken.
Ga verder recht richting Robert Rinskopflaan.
Steek het kruispunt over en wandel verder, je loopt nu in de Frederick Burvenichstraat.
Langs de terreinen van Racing Gent, op de hoek van deze straat blijven we even staan en sluiten we
onze ogen om een kleine tocht in het verleden te maken.
Op de hoek stond ooit het kasteel van Morel de Westgaver, gebouwd op de grondvesten van een
kasteel die te zien is op de de van Horenbault ui 1619, werd dit kasteel afgebroken in 1958.
Recht voor ons zien we het Speltinckkasteel of Kasteel Nuytens genoemd naar zijn bewoner oudburgemeester Hubert Nuytens.
De grondvesten van dit kasteel zijn terug te vinden op de kaarten van Hondius (1641).
Vandaag is het een dienstencentrum van het ocmw met een uitgebreide werking voor mensen die in
pre en andere pensioenen zijn , maar de jeugd en jongheid van hart met zich meedragen.
Rechts waar nu appartementsgebouwen staan was het domein “het kamp” met zijn gelijknamig
kasteel.
In Gentbrugge ook gekend als “Lefeverez’nof” om dat dit kasteel eigendom was van de familie Le
Févere de ten Hove.
De naam het kamp dankt dit domein aan het verhaal dat er in de omgeving ooit Romeinen een kamp
zouden hebben opgeslagen.
Het kasteel zelf stond verscholen tussen veel groen, ongeveer waar nu de woningen van het
Meersenhof staan.
Op een warme zomerdag is het aangenaam vertoeven onder “de hut van oom Tom”, dit pleintje zou je
niet aangeven dat hier ooit recht werd gesproken, maar het was hier dat in vervlogen tijden de
vierschaar bijeenkwam.
Een korte wandeling door de voormalige mooie tuin van het kasteel en brengt ons aan de ingang van
het Braemkasteel ons vertrekpunt.
Mensen die dorst gekregen hebben kunnen een drankje nuttigen in het Braemhof, voormalig “hof van
plesance t’Serclaes”.
Dit buitenhuis was eigendom van de heren van het Braemkasteel en kan aanzien worden als een soort
van buitenverblijf waar rijke Gentenaars hun zomer doorbrachten.
Gentbrugge was in die kringen immers gekend om zijn natuurschoon, rijstpap en mooie boerendochters.

Noël Callebaut
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Op zondag 23 april 2006 wordt de 6de editie van de Erfgoeddag georganiseerd.
De Erfgoeddag is dé feestdag voor het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 500
musea, archiefinstellingen, heemkringen, cultuurdiensten en vele anderen zetten de ganse dag (van 10
tot 18u) hun deuren gratis open. Er worden ook meer dan 800 gratis activiteiten georganiseerd zoals
wandelingen en rondleidingen, lezingen, fietstochten, workshops, tentoonstellingen enz. Dit jaar draait
alles rond het thema “In Kleur”
Neem je familie mee en ontdek - gratis - de vele en kleine schatten en verhalen die onze voorouders
ons nalieten. Op Erfgoeddag kan je de wagen thuislaten. Dankzij de Lijn rijd je met de bus en tram
onbeperkt door heel Vlaanderen. Je dagpas koop je voor 2,50 Euro bij de bestuurder.
Meer info op: www.erfgoeddag.be

De Kleur van Scheldesteen
Het Huys De Cocker, in samenwerking met het Heemkundig Genootschap Land van Rode opent die
dag zijn deuren met een tentoonstelling rond de kleur van Scheldesteen.
De Scheldesteen was het bouwmateriaal uit de streek waarmee de meeste van onze woningen op het
dorp en in de stad gebouwd werden.
De veldovens waar destijds de steen gebakken werd zijn intussen uit het landschap verdwenen. In ons
eigen dorp verdwijnen stilaan de gebouwen die onze dorpen kleurde in de donkerrode kleuren van de
Scheldesteen. Vandaar onze belangstelling.
Een Tentoonstelling met Praatcafé op zondag 23/4/2006
In het “HUYS DE COCKER ”
Gaversesteenweg, 716, 9820 Melsen - Merelbeke
Doorlopend van 10u tot 18u
14.30u en 15.30u: voorstelling van “Zand, klei en zweet”, een videofilm van Eugène Prové uit
Beervelde
16.00u: gesprek met oud-steenbakkers uit de streek, in het praatcafé
Een organisatie van het “HUYS DE COCKER”, in samenwerking met het Heemkundig Genootschap
Land van Rode en de werkgroep “Veldovens aan de Schelde”, met de steun van de Provinciale
Uitleendienst, het Gemeentebestuur van Merelbeke, VDK Spaarbank Melsen - Schelderode en de
familie Danneels uit Eke.
Voor deze gelegenheid deed het Heemkundig Genootschap een beperkt onderzoek naar de
aanwezigheid van de steenbakkersbedrijven binnen het Land van Rode.
Wij kwamen tot de vaststelling dat er een aantal duidelijke verschillen waren tussen de veldovens
langsheen de Schelde en deze uit de dorpen die niet aan de stroom liggen.
Daarom maakten wij ook dit onderscheid en behandelen wij in deze eerste tentoonstelling de
Scheldesteen vervaardigd op de oever van de Schelde
Op de tentoonstelling maakt u kennis met de kleur van de Scheldesteen van Klei tot Baksteen. Aan de
hand van foto materiaal en voorwerpen die gebruikt werden voor het maken van de steen wandelen wij
doorheen het productieproces. Het Heemkundig Genootschap zorgde voor die gelegenheid eveneens
voor een kleine brochure.
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Op de oever van de Schelde.
Het economisch belang van een rivier als de Schelde lijkt mij voor elkeen overduidelijk. Dat de rivier
ook de leverancier was van de grondstof voor het bakken van de alom gekende Scheldesteen raakt
meer en meer uit ons gedachtegoed.
De destijds jaarlijks wederkerende overstromingen hadden tot gevolg dat heel wat vruchtbare slib in
de vallei achtergelaten werd. Deze alluviale klei- en leemafzettingen waren de ideale grondstof voor
de potten- en de steenbakker.
Scheldesteen staat voor een poreuze baksteen
met een lage drukweerstand maar met een
grote duurzaamheid.

Binnen het tijdsbestek van de tentoonstelling hadden wij niet de tijd een grondig onderzoek te doen
naar alle veldovens binnen het Land van Rode langs heen de oever van de Schelde.
Wij beperken ons tot Melsen. Dankzij de documentatie die Jozef De Cocker ons heeft nagelaten,
aangevuld door bijkomend archiefonderzoek, proberen wij u een beeld voor ogen te brengen van deze
voor de 19de eeuw zeer belangrijke industrietak.
Sinds wanneer de Scheldeklei gebruik werd is moeilijk te achterhalen. Algemeen wordt aangenomen
dat de Benedictijnenabdij van Ename aan de grondslag lag. De vroegste sporen van de aanwezigheid
van steenbakkers te Melsen vinden wij pas in de 16de eeuw in de geschreven bronnen terug.
Uit “De geschiedenis van Melsen”, door Jozef De Cocker: “Philips Van Der Gracht, heer van Melsen,
mocht van 1517 tot 1519 300.000 stenen leveren aan de stad Gent voor de werken aan het stadhuis1.
Lenaert Van De Walle kreeg in 1541 een perceel grond van 250 roeden in pacht van de abdij van
Ename om grond te delven voor het maken van stenen. Hij kreeg tevens de toezegging om voor een
termijn van 9 jaar om de 3 jaar 90.000 stenen te leveren aan de abdij.2 In 1572 werden twee
steenbakkers uit Melsen ingeschreven op de kohieren van de XXe penning nl. Pieter Goethals, baljuw
en Jacques Van Aeltert.3 Bij de afwerking van de nieuwe kerk van Bottelare in de 2de helft van de
17de eeuw werd steen gehaald uit Melle, Merelbeke, Melsen, Munte, Schelderode en Vurste.4
Meteen wordt hier aangetoond dat toen reeds op de oevers van de Schelde, tussen Oudenaarde en Gent
er een belangrijke steenbakkerindustrie bestond. Een industrie dat wel is waar sterk afhanglijk was van
de vraag, van uit de stad of grote ondernemingen als bijvoorbeeld voor de bouw van een kerk.”

De Grondstof
Bij overstroming bezinkt de uit de rivierbedding meegesleurde zand en ontstaat zo een zandig
oeverwal. Door het geringe verval van de Schelde werd hier weinig zand meegevoerd. In het
stroombekken van de Schelde komt naast eolisch leem ook zware kleien voor, enerzijds residu’s van
de verwering van het krijt uit Artesië anderzijds residu’s afkomstig van de Ieperiaan-kleien.

1

SAG reeks 400 rekeningen nr 42 f° 117v
RAR Abdij van Ename nr 1399
3
SAG Kohieren van de XXe penning
4
RAG fonds Bottelare nr 24 rekeningen 1686-1687 en 1687-1688
2
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De alluviale leem bevat daardoor gemiddeld 30% klei waarin de smectiet mineralen tot 75% van het
gewicht vertegenwoordigen. De alluviale vlakten met deze zware lemen vormen brede stroken in een
zandleem omgeving de grondstof bij uitstek voor het vervaardigen van de Scheldesteen.
De klei vertoont van nature een hoog gehalte aan planten resten wat mee de porositeit na het bakken
verklaart. Deze laten na verbranding in de oven kleine holten na.5

Kaart van Vlaanderen met de verspreiding van de leemlagen6

Van klei tot baksteen.
Een seizoen in een veldoven te Melsen, uit de nagelaten nota’s van Jozef De Cocker.
In de loop van de winter werd rond 1 januari begonnen met
het uitdelven van de grond.
De klei werd uit de putten gedolven en op houten
kruiwagens, met een
met ijzer beslagen wiel, via
scheepsgangen vervoerd naar de modderhopen.
De modder bleef ter plaatse, en werd gedurende de winter
geblust door de vorst.

Het steken van de klei
(Foto Verzameling Huys De Cocker)

5
6

“Delfstoffen in Vlaanderen”, Ministerie Vlaamse Gemeenschap departement EWBL.
“Delfstoffen in Vlaanderen”, Ministerie Vlaamse Gemeenschap departement EWBL.
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Afhankelijk van het weer werd met het vormen van de stenen begonnen tussen maart en april.
Dit werk was de taak van een ploeg van 5 of 6 man, een tafel genaamd.
Deze tafel was samengesteld als volgt:
-

1 moddermaker, die, blootsvoets, de modder met een houweel bewerkt en met water
gebruiksklaar maakt.
1 aanvoerder, die de modder bij de tafel stort, verdeeld in kleinere hopen van 4 tot 5
kruiwagens, goed voor 400 tot 500 stenen; de aanvoerder maakte ook zand van zavel en
sprong zonodig bij in de modderput.
1 modderoplegger, die volgens het tempo van de vormer, met de hand de modder op de tafel
schept.
1 vormer, die de hem aangereikte en door de zavel gehaalde vormbakjes vult en afstrijkt: een
goede, ervaren vormer maakte tussen de 1.000 en 1.100 stenen per uur; aanvankelijk werden
vormbakjes voor twee stenen gebruikt, later voor vier stenen.
2 afdragers, die meestal jonge kinderen waren; niet zelden liepen ze te wenen omdat ze het
helse tempo van de vormer, die een in het vak geoefende volwassene was, niet konden
bijhouden. Hun taak bestond erin, in looptempo, de bakjes al wentelend in de droogloodsen
uit te storten, de lege bakjes door de bij de tafel geplaatste zavelbak te halen en terug bij de
vormer op de tafel te plaatsen. Het wentelen van de vormen door de zavel was noodzakelijk
om de gevormde modder zonder schade te kunnen uitstorten. Tijdens de voorgaande zomer
werd daartoe de zavel, in het zavelkot, tot zand gedroogd.

Wanneer de vormbakjes voor 2 stenen werden vervangen door vormbakjes voor 4 stenen, kon 1
afdrager volstaan; het moest dan wel een volwassene zijn,want voor een kind was het gewicht te
groot (zelfs leeg is zo’n bakje zwaar) en ook voor een volwassene was het hard labeur.

Op de foto: de aanvoerder, de vormer en 2 afdragers.
(Foto Verzameling Huys De Cocker)

Een “tafel” maakte op een seizoen ongeveer 1.000.000 stenen, verdeeld over 2 ovens van elk
500.000 stenen.
De stenen werden door de afdrager(s) naast elkaar op het droogveld gelegd, gekanteld, en bij
zonneschijn gekeerd om het ligvlak op zijn kant te zetten en, afhankelijk van het weer, na 1, 2 of
3 dagen schuin onder dak te brengen.
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De stenen werden schuin gestapeld zodat er voldoende lucht kon doorstromen. Deze bewerking
noemde men het “gemmen” van de stenen.

Een tafel steenbakkers uit Balegem
(Foto Verzameling Lucien De Smet)

De stenen bleven 2 tot 3 maanden in de drooghuizen, ook laaghuizen genoemd, onder dak.

(Foto Verzameling Roger Reybrouck, Melsen)

Daarna werd door de “tafel” en de modderscheppers de oven opgesteld, die ongeveer 12 dagen
werd in brand gehouden. In de onderste lagen waren luchtpijpen voorzien, waarin houtskool werd
gebrand; tussen de verdere baksteenlagen werd telkens een laag kleine steenbakkerskolen
gestrooid. Eén man, de brander, strooit de kolen uit, daartoe bijgestaan door een ploeg helpers die
de mandjes doorgeven. Om op de brandende oven te kunnen lopen droegen ze speciale houten
steenbakkersklompen (in de volksmond ovenkloppers genaamd), met hoge vlakke zolen, daar een
hiel de stenen zou beschadigen. Een dertigtal mandjes werden per seizoen en per oven bij de
mandenmaker besteld. De verantwoordelijkheid van de brander was groot; naargelang de kwaliteit
van het branden werd de prijs bepaald voor de verkoop. De stenen werden in 3 categorieën
verkocht: goedgebakken of de typische rode Scheldesteen met witte stippen, te hard gebakken of
blauwige steen (in de volksmond knurren genaamd) en te zacht gebakken.
De oven bleef na het branden ongeveer 12 dagen rusten, afkoelen, waarna hij kon worden
afgeladen en de stenen naar hun bestemming werden gebracht.
Ter bescherming van de handen droegen de steenbakkers steenlappen, dit zijn ovale lappen,
gesneden uit de rode rubberen binnenbanden van auto’s.
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De zomeroven was klaar met Sint-Pieter, eind juli, en, bij een goede zomer, was de winteroven
gereed tegen Allerheiligen.
De betaling gebeurde per 1000 stenen wekelijks en per tafel van 5 (indien 6, kregen de 2 afdragers
elk de helft).

Opbouw van een veldoven, aanbrengen door “de brander” van fijne steenkool
(Foto Verzameling Arthur Bréard, Melsen)

Het dak en de zijwanden van de
oven werden vervolgens toe
gestreken met leem. Op sommige plaatsen werd hiervoor ook
te hard gebakken steen gebruikt.
De oven werd ongeveer 12 dagen brandend gehouden. Langs
de stookgangen werd brandstaf
toegevoegd.
Rekening houdend met de voorwaarden opgelegd in de vergunning werd het dak en in sommige gevallen de omgeving van de
stookplaats met rieten matten
afgeschermd
Afgedekte veldoven van de fam. Lampaert uit Balegem
(Foto Familie Lampaert, Balegem)
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Afladen van de oven
(Foto Verzameling Arthur Béard, Melsen)

Het werken in de steenbakkerijen voor het einde van de 19de eeuw.
Bij ontbreken van onderzoek terzake zijn wij voorlopig slecht geïnformeerd over de arbeidsvoorwaarden in de steenbakkerijen van de 19de eeuw te Melsen en omgeving
Wij waren hoofdzakelijk aangewezen op wat ons hierover werd medegedeeld7.
De arbeiders die op de veldoven werkten verhuurden zich. Bij de overeenkomst tussen de werkgever
en de werknemer werd veelal rekening gehouden met wat men van de arbeider of het arbeidersgezin
wist. De werknemer kreeg dus als het ware een overeenkomst op zijn lijf geschreven. Er werden
sancties overeengekomen bij mogelijke afwezigheid, dronkenschap enz… Blijkbaar had toen een
gegeven mondeling akkoord nog een grote waarde.
Met als het toen ook in de landbouw gebruikelijk was, werden ook hier vrouwen en kinderen mee
verhuurd en ingeschakeld en werden contracten al eens afgesloten voor alle leden van het gezin.
Het waren kinderen van 6 tot 8 jaar die de steenvormen naar de droogvloer brachten. De kinderarbeid
had zo zijn weerslag op het aantal analfabeten.
Het schepencollege van Melsen merkte in 1876 op dat, ingevolge de achteruitgang in de
steenbakkerijen, het aantal kinderen in de school toenam8.
Het loon dat een steenbakker uiteindelijk verdiende was afhankelijk van het gepresteerde werk. Om
het loon op pijl te houden werd steeds meer en meer harder gewerkt. Er was de onderlinge
concurrentie bij de arbeiders.
De marktprijs van het product was laag in gevolge de overproductie. Tegenslagen brachten ganse
gezinnen in armoede. Hierover lezen wij in het verslag van het college in 1878 dat: “…. ingevolge de
overstromingen, waardoor de werkleden hun werk in de steenbakkerijen verliezende tot ellende
gebracht zijn en door het weldadigheidsbureel moeten ondersteund worden”9.
7

Meer wetenschappelijke informatie in Ons Heem, jaargang 53 nr 3.
GAM: Verslagen van het college Melsen 11/9/1876.
9
GAM: Verslagen van het college Melsen 26/9/1878.
8
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Wanneer iemand anders de taak moest overnemen werd het loon van de vervanger, naargelang de
reden, helemaal of gedeeltelijk gedragen door diegene die het werk verlette.
Door een ploeg steenbakkers werden 5 à 6000 stenen per dag gemaakt. Sommigen onder hen haalden
een productie van 8 stenen per minuut.
Er werd tot 12 uur per dag gewerkt.
Hiervoor ontving een stielman 3,75 per dag, een gewone gast kreeg 3fr en de dragers werden naar huis
gestuurd met 1,5 Fr per dag.

Een overzicht van de Steenbakkerijen te Melsen, uit de nagelaten nota’s van Jozef De Cocker.
Aan de hand van de aanvragen bij het schepencollege hebben wij geprobeerd om de steenbakkerijen te
Melsen terug te vinden.
Datum van de
goedkeuring
06/10/1864

Aanvrager

27/02/1897

Hippoliet Venneman
Uit Schelderode
De Wulf Hippoliet
Uit Schelderode
Pieter Vander Schueren brouwer
Uit Melsen
Celestin Vander Linden
Uit Schelderode
August Van Eeckhout
Uit Melsen
Pieter Lodewijk De Meyer
Garre Desiré
Uit Merelbeke
De Bolle J.B
Uit Melsen
De Meyer Pieter Lodewijk
Uit Melsen
Velghe Frans
Uit Eeke
De Bolle J.B
Uit Melsen
Vander Schueren P
Karel Remue
De Bolle J.B
Isidoor De Backer
Melsen
De Schamphelaere H
Uit Vurste
De Schamphelaere Isidoor

27/02/1897

De Vogelare Isidoor

04/04/1897

De Schamphelaere Hendrik
Uit Vurste
Van Cauwenberghe Karel
Schelderode
Piens
Uit Schelderode
Reybroeck Leonard

31/10/1864
15/11/1864
15/11/1864
15/11/1864
24/09/1869
25/05/1870
29/06/1870
29/06/1870
05/04/1872
28/01/1873
10/08/1873
18/09/1878
07/02/1889
20/05/1896

22/01/1898
16/04/1898
18/06/1898
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Kadaster nr.
Melsen enige sectie
Melsen
Perceel nr 817
Melsen
Perceel nr 779
Melsen
Perceel Nr 779
Melsen
Perceel nr 80
Melsen
Perceel nr 58a en 59a
Melsen
Melsen
Perceel nr 12 en 13
Melsen
Perceel nr 799
Melsen
Perceel nr 14
Melsen
Perceel nr 49
Melsen
Perceel nr 104
Melsen Perceel nr 52
Melsen Perceel nr 178
Melsen Perceel nr
75,76,77,78,79
Melsen
Perceel nr 111
Melsen
Perceel nr 49a
Melsen
Perceel nr 2b en 2c/bis
Melsen
Perceel nr 117a 123
Melsen
Perceel nr 803a
Melsen
Perceel nr 108
Melsen

maart 2006

23/01/1899
07/02/1899
07/03/1899
21/03/1899
05/06/1899
08/04/1901
22/09/1902
19/01/1903
26/12/1904
27/03/1905
24/09/1906
15/04/1907
16/05/1910
13/05/1912
25/03/1922
12/04/1922
29/04/1922

Uit Melsen
Eeckman-De Bolle
Uit Melsen
De Cordier
Henrie De Boever
Uit Vurste
Hippoliet De Bosscher
Uit Melsen
Karel Van Cauwenberghe
Uit Schelderode
Van Den Meerscaut Leonard
Uit Melsen
De Schamphelaere
Uit Vurste
De Schamphelaere
Uit Vurste
Volckaert Frans
Uit Vurste
De Baets Hubert
Uit Vurste
Van Cauwenberghe Louis
Uit Schelderode
De Baets Prosper
De Schamphelaere Isidoor
Uit Vurste
Patoor en De Baets
Cyriel De Cocker

08/04/1929
08/04/1929
14/02/1923
15/02/1934

Gustaaf D’Hosche
De Vogelaer Gustaaf
Uit Schelderode
We De Schamphelaere
Uit Vurste
Alfons Van den Meersschout
Cyriel De Cocker
Alhons Vander Meersschout
Jozef Simoens

1/05/1936

Alfons Reybrouck

18/09/1938
28/07/1956
14/12/1959

Cyriel De Cocker
Jozef Clemens
Richart Vander Haeghen

29/09/1922
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Perceel nr 779a
Melsen
Perceel nr 10a,
Melsen
Perceel nr 5a,5b, en 8a
Melsen
Perceel nr 75a,76a,77a
Melsen
Perceel nr 70a, 73a
Melsen Perceel nr
50,51,54,55a,57,58a,59a,60a
Melsen
Perceel nr 48a
Melsen
Perceel nr Perceel nr. 1
Melsen
Perceel nr 3 en 6
Melsen
Perceel nr 12a,13a,14a
Melsen
7 Perceel nr 79b
Melsen
Perceel nr 816,817
Melsen
Perceel nr 798a
Melsen
Perceel nr 105a,106a,107b
Melsen Perceel nr 62a,
Melsen
Perceel nr 46a,48a
Melsen Perceel nr 1a
Melsen
Perceel nr 816b,817b,
Melsen
Perceel nr 106a,107
Melsen Perceel nr 153a
Melsen Perceel nr 101
Melsen Perceel nr 1a
Melsen Perceel nr
40,80,81,82,83,84
Melsen Perceel nr
98,100,105a,106b,108c
Melsen Perceel nr 101
Melsen Perceel nr 93a,93b
Melsen Perceel nr 93a,59a
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De kerk van Melsen

Ligging van de steenbakkerijgronden op het grondgebied van Melsen
(Afbeelding uit ‘De Geschiedenis van Melsen’ door Jozef De Cocker)

Het aantal steenbakkerijen te Melsen in de 19de eeuw10.

10
9
8
7
6
5

Reeks1

4
3
2
1
0
1850

1860

1870

1880

1890

1900

Het hoogtepunt van het aantal bedrijven werd midden de 19de eeuw bereikt met 9 bedrijven in 1871.
Nadien is naar het einde van de 19de eeuw de teruggang overduidelijk.

10

Uit ‘De Geschiedenis van Melsen’ door Jozef De Cocker.
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Steenbakkerijen te Melsen
1. De Steenbakkerij van Hippolyte De Wulf

De inplanting van de steenbakkerij van Hippolyte De Wulf op het grondgebied van Melsen11

Hippolyte De Wulf was een steenbakker uit het naburige Schelderode.

11

RAG fonds Provincie Oost-Vlaanderen 1850-1870 nr 1508/1
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Op 30/9/1864 vraagt hij toelating aan de heer Gouverneur om te Melsen een steenbakkerij te openen
langs de rivier de Schelde, bekend op het kadaster perceel nr. 779. In bijlage werden twee schetsen
gevoegd de kadastrale ligging en een schets van de oven.

Plan van de steenoven van Hippolyte De Wulf (1864)12

12

RAG fonds Oost-Vlaanderen 1850-1860 nr 1508/1
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Zoals op de schets is aangegeven was de oven 10,80 m breed en 13 m lang en had een oppervlakte
van 140,40m2.
Er waren in de basis 8 luchtgangen die 0.50 m van elkaar werden geplaatst.
De oven had een hoogte van 7 m en had een totale inhoud van 982,8 m3.

Aa vraag toelating om een steenbakkerij te openen op het grondgebied van Melsen13

13

RAG fonds provincie Oost-Vlaanderen 1850-1817 nr 1508/1
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Plaats: Melsen in de Scheldemeersen op 4 m van de rand van de rivier op het perceel nr. 779 van het
kadasterplan.
Afmetingen: Een kareelsteen oven met een totale inhoud van 982,8 m3.
Breedte 10,80 m, lengte 13 m, hoogte 7 m
8 luchtgangen
Duur van de uitbating: over verschillende jaren
Jaarproductie: 800 000 stenen per jaar.
Na de commodo en in commodo gaf de gemeente Melsen op 30/9/1864 toestemming waarna
Hippolyte De Wulf zijn aanvraag richten aan de heer gouverneur van Oost Vlaanderen.
Op 26/11/1864 geeft de ingenieur van Bruggen en Wegen de voorwaarden te kennen volgens welke de
vergunning kan worden afgeleverd14
De aan de vergunning gekoppelde voorwaarden waren:
1
2
3
4
5

De oven staat op min. 4 m van de Schelde boord.
De klei mag max.1.5 m uitgediept worden en de putten worden nadien gevuld tot op 75 m van
het oorspronkelijke maaiveld.
Er moet worden voldaan aan de reglementen van de rivierpolitie.
Men verwijst naar art 1382, en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Hij is ook onderworpen aan het toezicht van Bruggen en Wegen die ten alletijd het terrein
mogen bezoeken15.

2. De Steenbakkerij van Cyriel De Cocker Uit de familiegeschiedenis van Jozef De Cocker,
februari 1992.
Het begin
De groeiende woningnood na de jarenlange bouwstilstand
tengevolge van de oorlog 1914 -1918 en het vooruitzicht
op de verbetering van de levensstandaard had mijn vader
Cyriel De Cocker ertoe aangezet te starten met een
steenbakkerij. Daartoe kocht hij op 13 december 1921 een
eerste perceel meers van 1 ha 56 a 60 ca van de
echtgenoten Désiré Moerman, schaper, en zijn echtgenote
Maria Remue, samenwonend te Eke. Dit perceel, Enige
Sectie nr. 46, gelegen tegenover “De Piere” in Zevergem,
lag echter niet onmiddellijk aan de Schelde en aangezien
de stenen via de Schelde moesten vervoerd worden, was
het belangrijk dat de ovens zo dicht mogelijk bij de
laadplaats stonden. Vader kon het perceel nr. 48, gelegen
tussen zijn nieuw aangekocht perceel en de Schelde,
pachten van mevrouw Louise Verhaeghe - De Smet de
Naeyer en het later, op 8 mei 1931, ook aankopen.
Het opstarten van het bedrijf
De voorbereidende werken waren aanzienlijk. Een grote partij hout en stro moest worden aangekocht.
Dikke en lange sparren van 6, 7 en 8 m waren nodig voor de opstelling van de droogloodsen, voor de
stellingen rond de steenovens en voor het afschermen van het ovenvuur met zware zeilen tegen de
wind. Kortere sparrestukken van 2,5 à 3 m waren nodig voor ondersteuning van de dwarsliggers van
de droogloodsen. Massa’s dunnere staken van 3 m lang met een diameter van 4 à 5 cm voor het
maken van grote dekbladen gemaakt uit schoon, lang stro, vlokken genaamd, voor de zadeldaken van
14
15

RAG fonds Provincie Oost Vlaanderen 1850-1870 nr 1508/1
RAG fonds Provincie Oost Vlaanderen 1850-1870 nr 1508/1
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de droogloodsen en het zavelkot. Lange loopplanken waren onmisbaar voor de aanvoer van de bereide
kleigrond vanuit de modderput naar de steenbakkerstafel en het vervoer van de gedroogde stenen naar
de oven. Lange, brede en dikke scheepsgangen maakten het mogelijk de gebakken steen per
kruiwagen over de Scheldetragel naar de schepen te voeren. Het overbrengen per kruiwagen van de
gedroogde, maar niet gebakken stenen van de droogloodsen naar de oven was zwaar en tijdrovend;
daarom werd al vlug overgeschakeld naar een transport in wagonnetjes op décauvillespoor. Geleidelijk
werden ook de houten loopplanken, onderhevig aan splijten, sleet en verrotting vervangen door dunne
ijzeren loopgangen.
Bij de start in 1922 werden 3 kleine oventjes gebakken van elk 50.000 stenen; nadien werden er
jaarlijks 1.000.000 stenen gemaakt en in twee ovens van elk 500.000 stenen gebakken.

De steenoven van Cyriel De Cocker 1930.
(Foto Verzameling Huys De Cocker)

De tweede steenbakkerij.
Het steenbakkerijbedrijf was renderend, en door de aankoop in
1928 van een nieuw perceel grond van 79 a 90 ca (perceel nr.
101) van mevrouw Berthe Adelaïde, burggravin de Moerman
d’Harlebeke, weduwe van de heer Werner baron van
Pottelsberghe de le Potterie te Wetteren, kon een tweede
teenbakkerij begonnen worden.
Daar ook dit perceel niet rechtstreeks aan de Schelde paalde,
werd een deel van perceel 112 gepacht om de steenovens aan de
Schelde te kunnen plaatsen. Dit perceel bleek evenwel niet
geschikt voor twee ovens en er moest worden afgeweken van de
traditionele opstelling.
Eén oven werd op het gepachte perceel geplaatst en de tweede op
het perceel aan de Pontweg, wat geen gemakkelijke oplossing
was, daar het vervoer van de stenen langs deze weg heel moeilijk
verliep en in de winter soms totaal onmogelijk was.
Meer dagwerklieden werden in dienst genomen voor de aanmaak
van de stenen.

Land van Rode – jaargang 34 nummer 133

18

maart 2006

De zavelput
Terzelfdertijd werd uit perceel 238 aan de Kerkwegel zavel gewonnen.
Voor dit zwaar labeur, het vervoer en vooral de uitrit uit de zavelgroeve , werden twee paarden
ingespannen. De zavel werd naar de Scheldekaai gevoerd waar een gedeelte gebruikt werd op de
steenbakkerij en de rest, bestemd voor verkoop, werd in een schip geladen.
De afnemers van zavel waren meestal de kopers van onze Scheldesteen, hoofdzakelijk aannemers van
bouwmaterialen uit de omgeving van Gent.
De ontmanteling
In 1938 was alle kleigrond opgebruikt en werd de steenbakkerij geleidelijk ontmanteld en de grond
geëffend. In juni werd er aan Bruggen en Wegen, beheer van de Opperschelde, opzeg gegeven voor
het gebruik van de Scheldetragel. In 1950 werd als laatste het ovenplein aan de Pontweg opgeruimd en
geëffend.

Lucien De Smet

‘ESKIMOPATER’ FRANZ VAN DE VELDE
ATAATA VINIVI (1909-2002)
TENTOONSTELLING in HUIS VAN ALIJN
25.02 - 11.06.06
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Op het einde van een parochieregister van Bottelare vonden we onlangs onder de titel Missæ &
Anniversaria fundata in Ecclesia S. Annæ de Bottelaer [1] een mooie en overzichtelijke staat uit de
18e eeuw van jaargetijden in de kerk van Bottelare. Deze lijst somt een relatief groot aantal fundaties
op wat ongetwijfeld te wijten is aan de toen al ruim verspreide verering van de H. Anna aldaar [2,
Nr.101 blz.2 e.v.]. Gegoede families lieten zielmissen opdragen voor hun overledenen, eerst in de
lokale Sint-Annakapel, later werden de inkomsten van de kapel door de pastoor overgebracht naar de
kerk [3]. En het waren niet alleen de parochianen van Bottelare die aan de eredienst van de H. Anna
deelnamen, reeds in de 17e eeuw was deze doorgedrongen tot in Gent, zoals men dit kan afleiden uit
de devotie betoond door de Gentenaar Bertolphus de Paix (zie verder) en ook uit de volgende
dramatische gebeurtenis.
Op 12 Juni 1685 schrijft pastoor Roger Nottingham van de Sint-Niklaasparochie te Gent in zijn
memorieboek “Twaalf personen op bedevaart naar Sint-Anna te Bottelare staken de Schelde over in
een oud bootje. Temidden van de stroom kreeg het water in en zonk. Velen verdronken waaronder een
moeder met haar drie kinderen uit de Zonnestraat in onze parochie” [4, blz.73 onder § 354]. Meer
over dit ongeluk vinden we in een overlijdensregister van de parochie Merelbeke [5] waar de pastoor
schrijft dat op de Dinsdag na Sinksen16 een zeer droevig ongeluk (“tristissimum infortunium”)
voorviel op zijn parochie. Een aantal personen verdronken bij het oversteken van de Schelde nabij een
plaats genoemd “het Kuylken”. De pastoor noemt hier slechts zes namen: Antonia de Langhe,
huisvrouw van Petrus Buyle, en haar drie kinderen Joachim, Magdalena en Franciscus Buyle; ook
Anna Meere fa. Petrus, dienstmeid van mijnheer Maes; en nog een kind Maria Ludovica Hermans,
acht jaar oud. Hij zegt ook dat de slachtoffers begraven werden op het kerkhof van Zwijnaarde. De
plaats van het ongeluk vindt men terug in het landboek van Merelbeke [6, Deel II, kaarten]. Op de
kaart van Den Saete Wijck I komt een hofstede voor genoemd “Den Kuijl” gelegen aan de Schelde en
vanwaar men gemakkelijk de heirweg naar Bottelare kon bereiken. De bedevaarders zullen wellicht
vanuit het centrum van Gent langs Sint-Pieters-Aalst en Zwijnaarde naar Merelbeke gekomen zijn en
hebben de Schelde willen oversteken op een plaats vanwaar ze de huidige Hundelgemse steenweg
konden volgen tot Bottelare. De zwaar getroffen familie Petrus Buyle - Antonia de Langhe vindt men
terug in de Status Animarum van de Sint-Niklaasparochie uit 1681[7, blz.209]. Ze woonden in de
Zonnestraat te Gent, er waren toen vijf kinderen: Madalena (16 jr.), Dominica (13 jr.), Joachim (11
jr.), Antonius (9 jr.) en Franciscus (4 jr.) waaronder dus drie slachtoffers.

DE JAARGETIJDEN
Hieronder volgt een vertaling van de originele latijnse tekst op het einde van het overlijdensregister17. – De letters bij sommige namen verwijzen naar de volgende paragraaf Personalia.

Missen en Jaargetijden gesticht in de kerk van de H. Anna te Bottelare
Vooreerst, de eerste Maandag van iedere maand; aan het gepriviligieerd altaar18 wordt een dienst
gecelebreerd gesticht door juffrouw Clara vander Woestyne. Zij heeft 300 gulden gelegateerd,
bijgevolg jaarlijks 12 diensten.
5 Januari; (jaargetijde) van juffrouw Elisabeth de Paix.(A)
16

Sinksen viel op 10 Juni 1685.
Met dank aan al wie ons waardevolle raad en aanvullende informatie bezorgd heeft om deze vertaling tot een goed einde te brengen.
18
Een gepriviligieerd altaar is een altaar waaraan de paus, de bisschop of een andere prelaat-met-jurisdictie een volle aflaat verbonden heeft
telkens als aan dit altaar een mis voor een overledene gecelebreerd wordt. Die mis mag zowel een requiemmis zijn als de mis van de dag
maar dan met de oratio voor de overledenen. De dagen waarop dit privilegie gold waren meestal beperkt in aantal. In de Sint-Niklaaskerk te
Gent bv. gold dit voor de Maandag en de Vrijdag van iedere week aan het altaar van de h. Maagd (Dictionnaire de liturgie romaine, o.l.v. R.
Lesage, Parijs, 1952).
17
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De Maandag na het octaaf van Driekoningen; eerste jaargetijde van Adrianus de Gusseme, met
uitdeling van zes schellingen en drie groten voor broden. Hij legateerde 16 schellingen per
jaar.(B)
10 Februari; van Adrianus Verschuren.
12 Februari; van Antonius de Roo.
25 Februari; van Anna vander Zee.(C)
21 Februari; van de echtgenoten Martinus Gryp en Catharina Bale en kinderen, met uitdeling van 4
schellingen.(D)
14 Maart; van Gerardus van Poucken, met een uitdeling naar keuze van zijn echtgenote en
kinderen, 2 diensten.(E)
26 Maart; van juffrouw Anna Roelant.
De Maandag na Beloken Pasen; van Elisabeth vanden Eynde echtgenote van Adrianus de
Gusseme, met uitdeling van zes schellingen en 3 groten.(B)
4 April; van Anna de Hennin, een gezongen dienst met drie lezingen en uitdeling van 4 schellingen.
29 April; plechtig jaargetijde van E.H. Bartholomeus vander Zee pastoor van deze kerk, met
diaken en subdiaken en het ganse officie van de overledenen, met uitdeling van acht schellingen
en voorafgaand plechtig luiden van de drie klokken. Hij heeft aan de pastorij grond, een schuur
en het pastoorshuis gelegateerd.(C)
29 April; van Catharina Vernimmen, met uitdeling van broden uit één zak graan gebakken.(F)
De tweede Dinsdag in Mei; gezongen dienst ter intentie van Petrus Vandezype en medeerfgenamen.
De eerste Maandag in Juni; gezongen dienst ter intentie van E.H. Petrus de Boschere.
Bij ieder van de drie novenen van de kerkelijke feesten van Sinksen, Sint-Anna en Maria
Hemelvaart wordt een dienst gecelebreerd ter intentie van dame Catharina de Feyne die het
vicepastoraat met een fundatie bedacht heeft van honderd guldens jaarlijks.(G)
Idem tijdens de drie genoemde novenen een requiemdienst ter intentie van E.H. de Lekeburne
eertijds pastoor van deze kerk.(H)
22 Juni; gezongen jaargetijde van dame Maria Erpelinx in 1673 overleden, een dienst met drie
lezingen en voorafgaand luiden van de drie klokken, en een andere gelezen dienst voor haar
ouders en vrienden met een bedeling van zes schellingen voor broden.(I)
20 Juli; jaargetijde van Justus Canis.
27 Juli; van Elisabeth Meuleman.(J)
28 Juli; van Adrianus Vanderkercken.
27 Augustus; van Lucas Deraet.
3 September; van Anna Heijmans echtgenote van Adrianus Verschuren.
15 September; van dame Judoca de Paix.(A)
25 September; van edele heer Simon baron van Rodes, gezongen dienst met uitdeling van een zak
tarwe in broden van 5 of 6 pond.(K)
Tweede Dinsdag in Oktober; van Joannes de Rouck.(L)
22 Oktober; van Olivier Vercruycen, gelezen dienst met uitdeling van 16 schellingen.(M)
6 Oktober; 2 diensten …(onleesbaar) van Petrus Stauthamer.(N)
31 Oktober; van Catharina Hauman met uitdeling van 4 schellingen.
2 November; idem nog een jaargetijde van Joannes Vandebosche echtgenoot van voornoemde
Catharina met uitdeling van 4 schellingen.
6 November; van Adrianus de Gusseme met uitdeling van 6 schellingen en 3 grooten.(B)
9 November; van Lucia van Dionant die de kerk 100 gulden gelegateerd heeft voor het jaargetijde
van haar en haar kinderen.(C)
20 November; solemneel jaargetijde van mijnheer Bertolphus de Paix met nog een andere dienst
en uitdeling van twee zakken graan in broden.(A)
26 December; van Margareta Milemans echtgenote van mijnheer de Paix.(A)

PERSONALIA
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Van heel wat personen genoemd in de jaargetijden kan men aanvullende informatie vinden in de
parochieregisters, vooral deze van Bottelare, en in andere archiefstukken. Sommigen namen blijven
echter totaal onbekend. Hieronder geven we de informatie voor zo ver we deze konden terugvinden.
Merk op dat in veel gevallen de dag van het jaargetijde dezelfde is als de dag van het overlijden.

(A) Familie DE PAIX, ook genoemd DE PEYS.
Bertolphus en zijn zuster Joosyne (Judoca) de Paix zijn ongetwijfeld dezelfde als de stichters, in
1667, van het Karmelietenklooster te Bottelare [2, Nr.101 blzn.11 e.v.] en [8]. Bertolphus, soms
verkeerdelijk Bertholomeus genoemd, was in zijn jonge jaren messagier (bode) van de Raad van
Vlaanderen19 en werd later ontvanger van graaf de Mastaing zoals blijkt uit enkele andere processen
voor dezelfde Raad. Hij woonde te Gent in de Pekelharing en was dus parochiaan van Sint-Martinus
Ekkergem. Zijn echtgenote Margareta Milemans overleed te Gent op 26 Dec 1675 en werd begraven
bij de Zusters Annunciaten20. Bertolphus zelf overleed in zijn woning op 20 Nov 1682 en werd op 23
Nov begraven in de parochiekerk van Sint-Martinus. Deze begraving ging gepaard met een groot
schandaal gevolgd door een proces waarbij zelfs de Raad van Vlaanderen betrokken werd.
De stukken betreffende dit proces bevinden zich in het archief van de Congregatie der Gentse
Parochiepastoors [9]. De eerwaarde moeder Ancilla van de Annunciaten en Jan Baptist Wouters uit
Brugge als executeur testamentair stellen zich op als heesschers contra Egidius Van den Haute,
pastoor van Sint-Martinus, die “verweerder perturbateur” genoemd wordt. Bij testament van 13 Okt
1682 voor notaris A. de Caesmaker had Bertolphus de wens uitgedrukt begraven te worden bij de
Annunciaten naast zijn reeds overleden vrouw Margareta en zijn zuster Isabeau. De goddelijke
diensten in de kerk van de Annunciaten werden verzorgd door de paters Recolletten. Pastoor Van den
Haute was echter de eerwaarde moeder gaan vinden omdat hij wenste de begraving zelf te doen, iets
waarmee zij helemaal niet akkoord ging. Blijkbaar was er een verregaand meningsverschil gerezen
want zij dreigde zelfs de kerkdeur voor de pastoor zijn neus te laten sluiten indien hij zijn wil toch zou
doorzetten. Op 23 November, dag van de uitvaart, was de pastoor met zijn “clergie” het lijk gaan
afhalen aan het sterfhuis in de Pekelharing. Aan de kloosterkerk gekomen werd hij opgewacht door de
biechtvader van de zusters met zijn clergie (van Recolletten) waarop een hoogoplopend twistgesprek
ontstond, wellicht met als onderwerp wie de uitvaartmis zou celebreren. Een aanwezige notabele, “P.
de Gauche, comte de Cruyshautem”, verklaarde (in het Frans) zijn bemiddeling aangeboden te
hebben, zonder resultaat21. Toen pastoor Van den Haute blijkbaar geen gelijk kon halen heeft hij het
lijk weer laten buiten brengen
… heeft den verweerdere het lyck waermede de Cellebroeders tot alf inde deure van de
voorpoorte van tClooster ghecommen waeren doen weederkeeren hem alsoo opposerende jeghens het
Inbrenghen van tselve lyck Commanderende een yder die binnen was uyt te commen ende eenen van
hemlieden (van de clergie van Sint-Martinus) die hem ghestelt hadde inde poorte, het lyck ende de
knechtiens met den arm uytdreef, niet jeghenstaende aen hemlieden ten diverschen stonden wiert
gheseyt dat men het lyck soude binnen brengen …Hebbende de verweerdere tselve doen voortgaen
ende advanceren naer de prochiekercke van Ste Marten t’Ackerghem …
Daarop trok hij met de lijkstoet naar zijn parochiekerk, celebreerde daar de uitvaartmis en werd
Bertolphus begraven in het koor.
Het gevolg was een proces, de eisers vroegen het lichaam te ontgraven en over te brengen naar de
kerk van de Annunciaten waarbij alle kosten ten laste zouden vallen van pastoor Van den Haute. Het
omvangrijke procesdossier levert geen verdere gegevens op voor ons onderwerp, de jaargetijden te
Bottelare. Het bestaat uit een aantal latijnse, vlaamse en een paar franse teksten die een uitvoerige
juridische argumentatie pro en contra bevatten in de stijl van die tijd. Er wordt zelfs verwezen naar
sommige pauselijke uitspraken terzake. Dat de overledene niet begraven werd op de plaats die hij
gewenst had werd beschouwd als een zwaarwichtig argument dat meerdere malen terugkomt. Spijtig

19

RAG, Fonds Raad van Vlaanderen Nr.10572.
De kloosterkerk van de Annunciaten stond in de Stoppelstraat.
21
Deze aanwezige moet Philippe-François de Jauche dit de Mastaing geweest zijn, graaf van Kruishoutem, baron van Moerkerke, aangesteld
als hoogbaljuw van het Land van Waas op 9 Maart 1678 en overleden op 23 Feb 1683. Hij zal eraan gehouden hebben de begraving van zijn
ontvanger bij te wonen. Zie J.S. de Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Deel III (1868)
blzn.1112-1113.
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genoeg komt de tekst van het vonnis niet voor in het dossier zodat we de afloop van deze zaak niet
kennen.
Judoca de Paix, zuster van Bertolphus, overleed te Gent op 15 Sep 1672 zoals blijkt uit het
overlijdensregister PR11C van Bottelare. Ze schijnt niet voor te komen in de P.R. van Sint-Martinus
Gent en haar begraafplaats wordt nergens genoemd.
Elisabeth de Paix is waarschijnlijk dezelfde als Isabeau, een andere zuster van Bertolphus en
echtgenote van Marijn van Rijselberghe. Het is bekend dat Isabella en Isabeau varianten zijn van de
naam Elisabeth22. Uit de processtukken blijkt dat zij op 14 Jan 1681 ook bij de Annunciaten begraven
werd.

(B) Adrianus DE GUSSEME; Elisabeth VAN DEN EYNDE
Er komen twee jaargetijden voor op naam van een Adrianus de Gusseme. Dit zullen twee
verschillende personen geweest zijn zoals men ze ook terugvindt in de overlijdensregisters van
Bottelare. Een eerste Adrianus overleed op 6 Jan 1704 en wordt een “adolescens 40 annorum”
genoemd. Dit betekent dat hij ongehuwd gestorven is; omdat de dag van zijn overlijden samenviel met
Driekoningen zal de pastoor het jaargetijde na het octaaf geplaatst hebben. In de doopregisters van
Bottelare vindt men inderdaad een Adrianus de Gusseme, zoon van Livinus en van Livina Dosche,
gedoopt op 27 Nov 1664.
De andere Adrianus overleed te Bottelare op 6 Nov 1677 en was gedurende 35 jaar kerkmeester
(ædituus) geweest. Op 30 Aug 1646 huwde hij Elisabeth Van den Eynde of Van Hende in de SintCatharina kapel op t’Zand te Gent. In de herfst van 1645 was onder de bevolking van het Land van
Rode paniek uitgebroken en velen vluchtten naar Gent bij het naderen van de Hollandse troepen van
prins Frederik-Willem die rond Gent opmarcheerden om via Bottelare, Gontrode en Melle de stad
Hulst te gaan belegeren23. Waren zij ook gevlucht en zo lang te Gent blijven wonen? Elisabeth
overleed te Bottelare op 15 April 1669 aan de pest. Een Elisabeth van den Eynde was meter van de
eerstgenoemde Adrianus, waaruit blijkt dat hij een bloedverwant was van de tweede.

(C) Familie VAN DER ZEE
Bartholmeus van der Zee was 29 jaar pastoor van Bottelare geweest toen hij op 29 April 1686
aldaar overleed. Zijn broer Martinus, die ook priester was, schrijft in de overlijdensakte dat zijn
geliefde broer (charissimus frater noster) stierf aan een borstvliesontsteking (pleuritis) gepaard met
zeer hevige koorts. Zijn laatste woorden waren “Jesus Maria Anna staet mij bij” aan wiens verering
hij zich onvermoeibaar en volledig gegeven had (in quorum servitio et devotione infatigabiliter se
totum consumpsit).
In Bartholomeus’ omgeving woonden nog verschillende broers en zusters. Uit de P.R. van
Bottelare halen we:
– SERVATIUS; ook priester en opvolger van Bartholomeus als pastoor van Bottelare.
– MARTINUS; eveneens priester, onderpastoor en deservitor te Bottelare en in enkele omliggende
parochies.
Zie ook de bijlage Pastoors van Bottelare over deze drie broers-priester.
– ANNA, overleden op 25 Feb 1684 (jaargetijde).
– MARIA, overleden op 2 Mei 1711, 79 jaar oud.
– GERTRUDIS, overleden op 10 Mei 1715, gehuwd met Jacobus de Saegher.
– JOANNA, overleden te Lemberge op 8 Juli 1694, gehuwd te Bottelare op 15 Feb 1676 met
Livinus Dieraert, ook te Lemberge overleden op 26 Jan 1694. Van dit echtpaar vinden we drie
kinderen: een tweeling Lucia en Aldegondis Dieraert geboren te Lemberge op 22 Feb 1688 en
Petronella Dieraert geboren te Bottelare op 27 April 1689.
22

Zie o.a. J. Van der Schaar, Woordenboek van Voornamen, Aula-Boeken Nr.176, uitg. Het Spectrum (1964) blz.134. Ook nog: de gouden
souvereynen en dobbele souvereynen hier te lande geslagen onder de aartshertogen Albrecht en Isabella dragen het randschrift DEI GRATIA
ARCHIDVCES ALBERTUS ET ELISABET.
23
Zie A. De Baets, De Veldtocht van prins Frederik-Willem van Oranje-Nassau door het Land van Rode in 1645, in: De Gonde, Jrg.30 Nr.3
(2002) blzn.3-16.
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Lucia van Dionant was de moeder van dit gezin, zij overleed te Bottelare op 9 Nov 1691 en was
meter van Lucia en van Petronella Dieraert. De naam van de vader wordt nergens vermeld24.
De familie Van der Zee was misschien afkomstig van Geraardsbergen. Men vindt deze relatief
zeldzame familienaam terug in de staten van goed van deze stad, zie [10, register Nr.412 (15631626)].

(D) Martinus GRYP – Catharina BALE
Martinus overleed te Bottelare op 3 Juli 1670, zijn vrouw Catharina op 21 Feb 1681. In de klapper
Dopen vindt men drie kinderen van dit echtpaar: Maria Anna gedoopt 26 Nov 1651, Siska gedoopt 18
Mei 1653 en Petronella gedoopt 16 Maart 1657.

(E) Gerardus VAN POUCKE (N)
De Potter vermeldt hem als burgemeester van Bottelare in 1685 [2, Nr.99 blzn.10 en 12]. Hij overleed op 14
Maart 1687 en werd in de kerk nabij het hoogaltaar begraven. De overlijdensakte zegt nog dat hij de kerk
honderd gulden legateerde voor het jaargetijde van hem en van zijn echtgenote Joanna Vervaet (of Van der
Vaet). Zij waren gehuwd op 20 Juli 1658 en kregen tien kinderen geboren tussen 1660 en 1677.

(F) Catharina VERNIMMEN
Zij was weduwe van Olivier Vercruycen en hertrouwde met Jan de Ruyver te Bottelare op 8 Aug 1685; in
de klapper Dopen komen geen kinderen voor van dit echtpaar. Catharina overleed op 29 April 1701 en werd
begraven in de kerk. De overlijdensakte zegt nog dat zij de kerk het derde van een bunder land legateerde. Jan de
Ruyver was burgemeester van Bottelare ca.1710 , hij overleed op 18 Sep 1723 en werd ook begraven in de kerk.
Zie nog onder (M).

(G) Catharina DE FEYNE
Uit de P.R. vernemen we dat haar ware naam Catharina van der Meersch was, =weduwe van Petrus de
Feyne. Zij overleed te Bottelare op 13 Aug 1645 en werd de volgende dag begraven in het koor van de kerk
naast de moeder van de broers-pastoor Van Lekeburne (zie verder). De tekst van haar overlijdensakte bevestigt
de schenking waarvan sprake in het jaargetijde.
In hetzelfde P.R. komt nog een Philippus de Feyne voor die te Aalst overleed op 25 Jan 1644; hij komt niet
voor in de lijst van jaargetijden. Nochtans had hij bij testament vijftig pond gelegateerd en daarvoor gewenst dat
ter zijner intentie honderd diensten zouden gedaan worden met uitdeling van dertien aalmoezen van elk drie
stuivers. Misschien is dit dezelfde persoon als Petrus, de echtgenoot van Catharina, en heeft de pastoor zich
vergist bij het neerschrijven van de voornaam ?

(H) E.H. DE LEKEBURNE
Twee broers Joannes en Judocus de Lekeburne, ook van Lekeburne genoemd, waren achtereenvolgens
pastoor te Bottelare in de 17e eeuw. Het is hier niet mogelijk uit te maken welke van beide bedoeld wordt in de
tekst van de jaargetijden. Zie ook de bijlage over de pastoors van Bottelare.

(I) Maria ERPELINX
Zij overleed te Bottelare op 22 Juni 1673. In de parochieregisters komen tussen November 1653 en Oktober
1663 meerdere akten voor ondertekend door een Joannes Erpelinx die zich afwisselend priester en onderpastoor
noemt. Misschien was dit een broer van Maria?

(J) Elisabeth MEULEMAN
Het overlijdensregister van Bottelare zegt dat ze overleed op 31(!) September 1646 te Gent. Deze datum is
wel merkwaardig. Verdere inlichtingen ontbreken.

(K) Simon baron van RODES
Het is bekend dat Simon Rodriguez d’Evora op 12 Juni 1602 de baronie van het Land van Rode gekocht
heeft van koning Hendrik IV van Frankrijk. Simon overleed en werd begraven te Antwerpen op 23 Mei 161825.
24

In de klapper van Bottelare staan deze personen onder het trefwoord Van der Hee!

Land van Rode – jaargang 34 nummer 133

24

maart 2006

De titel van baron van Rode ging over op zijn zoon Simon II. Deze laatste overleed te Gent op 25 Sep 1667 en
werd op 27 Sep begraven in het koor van de kerk van Bottelare26. Gezien de overeenkomst tussen de datum van
overlijden en deze van het jaargetijde mag men aannemen dat het hier om het jaargetijde van Simon II gaat.

(L) Joannes DE ROUCK
Joannes de Rouck overleed te Bottelare op 28 Sep 1655, verdere gegevens ontbreken.

(M) Olivier VERCRUYCEN
Volgens De Potter was hij burgemeester van Bottelare in 1682 [2, Nr.99 blz.10]. Hij huwde op 23 Sep 1659
Catharina Vernimmen, in de klapper Dopen vinden we slechts één kind van dit echtpaar: Anna Vercruysen
gedoopt op 10 Jan 1662. Hij overleed te Bottelare op 22 Okt 1683. Uit zijn overlijdensakte vernemen we dat hij
de H. Geest Tafel een jaarlijkse rente voor uitdeling van broden legateerde van twee ponden vlaams afkoopbaar
den penning twintig en bezet op zijn huis. Zijn weduwe Catharina Vernimmen ging in 1685 een tweede huwelijk
aan met Jan de Ruyvere of de Ryvere . Zie ook onder (F).

(N) Petrus STAUTHAMER
Petrus Stauthamer of Stauthamel huwde Joanna Van de Woestyne te Bottelare op 24 Nov 1665. In de
klapper Dopen vindt men drie kinderen uit dit huwelijk: Petronella gedoopt 27 Maart 1667, Catharina gedoopt
20 Aug 1671 en Maria gedoopt 13 Dec 1675. Hij overleed aldaar op 6 Okt 1692, zijn weduwe Joanna overleed
er op 8 Feb 1711.
De jongste sterfdatum die men kan afleiden uit voorgaande gegevens is 6 Jan 1704 (Adrianus de Gusseme).
Vermits pastoor Servatius van der Zee overleed op 20 Feb 1711 en rekening houdend met de gelijkenis van het
handschrift mogen we aannemen dat de lijst opgesteld werd door deze laatste ergens tussen 1704 en 1711.
Nochtans, er is weinig verschil tussen het handschrift van Servatius en dit van zijn broer Martinus zodat het ook
mogelijk is deze laatste als de auteur van de lijst te beschouwen. Martinus was alleszins nauw betrokken bij het
pastoraal werk van Servatius.

Bijlage: DE PASTOORS VAN BOTTELARE
Het onderzoek naar de personalia in de jaargetijden bracht er ons toe even te kijken naar de
achtereenvolgende pastoors van Bottelare. Dit is relatief gemakkelijk omdat de meeste akten in de P.R.
ondertekend zijn hetgeen volstaat om, als eerste benadering, de lijst van de parochieherders in de 17e en 18e
eeuw op te stellen27. De Potter heeft een dergelijke lijst gepubliceerd in [2, Nr.101 blz.11]; deze moet met het
nodige korreltje zout bekeken worden.

Joannes VAN LEKEBURNE
De P.R. van Bottelare beginnen in 1640 en daarin komt deze pastoor slechts voor in zijn overlijdensakte. Hij
overleed aldaar op Goede Vrijdag 6 April 164028 en werd begraven de avond van Paaszaterdag in het koor van
de kerk waar een gedenkteken zegt dat hij stierf in de ouderdom van 56 jaar [2, Nr.101 blz.10]. Gedurende
twintig jaar was hij pastoor geweest van Bottelare en Schelderode, dus vanaf ca. 162029.
Clara van Houcke was de moeder van Joannes en van Judocus (volgt hieronder) van Lekeburne, de naam
van hun vader wordt niet genoemd. Zij overleed te Bottelare op 25 Sep 1641 en werd de volgende dag begraven
in het koor van de kerk nabij het graf van haar zoon pastoor Joannes.
Er is nog een zekere Clara van Lekeburne die te Bottelare overleed op 28 April 1664. Misschien was dit een
zuster van de pastoors?

Judocus VAN LEKEBURNE

25

Zie F.V. Goethals, Dictionnaire généalogique, Tome 4 (1852) blz.259 (voetnoot).
DC Melle, boek PR11C Overlijdensregister Bottelare blz.249.
27
De namen van vroegere pastoors, vanaf 1574, vindt men in J. De Brouwer, Godsdienstig leven en kerkelijke
instellingen in het Land van Aalst 1550-1621, blz.293.
28
Pasen viel op 8 April 1640.
29
J. De Brouwer vermeldt hem als deservitor te Bottelare vanaf 1614.
26
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Joannes werd opgevolgd door zijn broer Judocus30. Deze heeft geen enkele akte in de P.R. ondertekend,
nochtans stelt men vast dat alle akten tussen 1640 en 1652 door dezelfde hand geschreven werden. Vermits hij
overleed op 1 Okt 1652 [2, Nr.101 blz.10] in de ouderdom van 63 jaar, mag men besluiten dat hij pastoor was
van Bottelare gedurende genoemde periode. Hij staat bij De Potter ook vermeld als pastoor van Gontrode (1635),
van Lemberge (1641), van Schelderode (1641) en van Moortzele (1699)31 hetgeen – ruim bekeken – bevestigd
wordt door sommige akten in de P.R. van deze parochies. Het overlijden van Judocus vindt men niet in de
fotokopies van het DC Melle omdat de overlijdensakten vanaf September 1652 tot Juli 1654 ontbreken.
De Potter duidt Willem (Guille) Lievens aan als opvolger van Judocus. Men vindt deze naam enkele
zeldzame malen o.m. onder een doopakte op 5 Nov 1652 en 5 Jan 1653 maar hij noemt zich nooit pastoor van
Bottelare. Bovendien was er op 6 Jan 1653 reeds een andere pastoor, zie hieronder. Willem Lievens was
waarschijnlijk een onderpastoor of misschien een deservitor32. Judocus van Lekeburne had reeds in 1641 aan de
bisschop te Mechelen twee onderpastoors gevraagd om hem bij te staan in zijn parochie(s). Iets later zijn er ook
nog Joannes Erpelincx (1653-1663) en Joannes Cluts (1654-1657) die als onderpastoor optreden.

Mattheus OTTEVAERE
Dit was de opvolger van Judocus van Lekeburne. Zijn naam komt reeds voor in een doopakte op 13 Jan
1653 en op 6 Jan en 6 Mei 1653 onder een paar huwelijksakten. Hij noemt zich “pastoor van Bottelare en
Lemberge”. De laatste vermeldingen komen voor in een doop op 1 Mei 1658 en een huwelijk op 20 Juli 1658.
Over hem is verder niets bekend.

Bartholomeus VAN DER ZEE
Aanvankelijk was hij onderpastoor te Bottelare zoals blijkt uit een doopakte van 26 Dec 1657. Hij tekent
voor de eerste maal als pastoor op 20 Feb 1659 en noemt zichzelf opvolger van pastoor Ottevaere. Zijn naam
ontmoet men ook meerdere malen in de parochieregisters van Lemberge en Moortzele. Hij overleed te Bottelare
op 29 April 1686 waarbij de overlijdensakte ingeschreven werd door zijn broer Martinus.
De Potter vermeldt deze Martinus als volgende pastoor. Vanaf 3 Maart 1675 tot 15 Aug 1686 ondertekent
hij talrijke akten als onderpastoor. Na de dood van Bartholomeus tekent hij van 4 Sep 1686 tot 15 Feb 1687 als
deservitor en vanaf 2 Juli 1687 tot 28 Sep 1711 vinden we hem regelmatig terug, opnieuw als onderpastoor,
éénmaal (op 2 Juli 1711) als deservitor. Ook in Moortzele treedt hij op als onderpastoor en soms als deservitor
o.a. op 22 Okt 1678 en 26 Jan 1687. Hij schijnt een man met vele opdrachten geweest te zijn. In een doopakte
van Munte op 24 Juni 1685 noemt hij zich deservitor in Munte en Baaigem.. Hij werd begraven in de kerk van
Bottelare op 31 Maart 1714 en wordt dan pastoor van Moortzele genoemd.
Het is o.i. duidelijk dat Martinus van der Zee nooit pastoor van Bottelare geweest is. Wellicht werd hij wel,
op een zekere datum, pastoor benoemd te Moortzele.

Servatius VAN DER ZEE
De opvolger van Bartholomeus was een andere broer: Servatius. Hij ondertekent voor de eerste maal als
pastoor een doopakte op 19 Okt 1687 en een huwelijksakte op 5 Nov 1687. Ook te Moortzele, Lemberge en
Merelbeke vinden we hem terug; wellicht is hij de pastoor die te Merelbeke het relaas van het ongeluk aan de
Schelde (zie de inleiding) inschreef in het P.R. Hij bleef te Bottelare tot het einde van zijn leven en het was
opnieuw Martinus die de overlijdensakte opstelde. Servatius overleed te Bottelare op 20 Feb 1711 lijdend aan
zeer hevige pijnen in de linkerzijde en de borst maar was tot het laatste ogenblik helder van geest. Gedurende 25
jaar had hij toegewijd de verering van de H. Moeder Anna bevorderd en zich uitgeput in biechthoren van
bedevaarders (se totum in confessionibus peregrinorum audiendis consumpsit).

J.J. DU MOULIN
De volgende pastoor was een zekere J.J. du Moulin van wie verder niets gekend is, zijn doopnaam wordt
nergens genoemd. De akten van zijn hand zijn herkenbaar aan het handschrift. Men vindt een eerste
ondertekende huwelijksakte op 13 Okt 1711 en een doopakte op 16 Nov 1711, maar hij ondertekent niet alle
akten. De laatste is een huwelijksakte op 25 April 1717.

Antonius BLONDEAU fs. Petrus
30

De Potter noemt hem Joost wat eigenlijk de Vlaamse vorm is van het Latijnse Justus. Het jaartal 1541 is
duidelijk een drukfout.
31
Dit jaartal is weer een drukfout.
32
Een deservitor is een priester die de parochiezorg waarneemt zolang nog geen nieuwe pastoor benoemd is.
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We ontmoeten hem voor de eerste maal in twee overlijdensakten van 22 Juli en 12 Sep 1717. Zijn vader
Petrus overleed te Bottelare op 1 Mei 1727 in de ouderdom van 80 jaar en werd in de kerk begraven nabij het
hoogaltaar. Op het einde van zijn leven had hij hulp nodig want hij had een coadjutor
33

gekregen. Aldus worden P. Cornelis genoemd op 2 Sep 1755 en 20 Mei 1756, en E. Rolier op 5 Juni
1757. Op 4 Feb 1758 zette Antonius door permutatie34 vrijwillig een punt achter zijn pastoraat. Hij overleed te
Bottelare op 5 April 1761, 83 jaar oud. In zijn overlijdensakte wordt gezegd dat hij gedurende 41 jaar pastoor
van Bottelare en Lemberge geweest was, hetgeen voorgaande data bevestigt.

Franciscus Josephus SCHOLLAERT
Hij noemt zich reeds “pastoor van Bottelare en deservitor in Lemberge” in een doopakte van 12 Dec 1757,
en opnieuw in een huwelijksakte op 9 April 1758. Hij overlijdt te Bottelare op 2 Nov 1761, nauwelijks 31 jaar
oud na een pastoraat van amper vier jaar. In de akte leest men dat hij “wegens zijn onvermoeibaar werk en
voortreffelijke ijver voor de kerk en de armen door iedereen betreurd werd”. Hij werd begraven in de kerk vóór
het koor aan de evangeliezijde.

Henricus BOSMANS
Na het overlijden van pastoor Schollaert wordt het parochiewerk verzorgd door een deservitor
E. Van Blincken die akten ondertekend van 5 Dec 1761 tot 9 Juni 1762.
De eerste akte getekend door de nieuwe pastoor Bosmans is een huwelijksakte van 21 Sep 1762. Hij
ondertekent echter niet alle akten, afgaand op het handschrift had hij zijn ambt reeds op 29 Juni 1762
opgenomen. Eigenaardig is dat hij vanaf 18 Jan 1779 veel akten in het Vlaams opmaakt en bevestigt dit door zijn
handteken. Hij overlijdt te Bottelare op 29 Dec 1780, ca. 65 jaar oud en 18 jaar lang pastoor van Bottelare. Hij
was afkomstig van Schaffen in de Kempen.

Cornelis DE SPIEGELEER
Opnieuw neemt een deservitor J.B. Van den Eynde de parochiezorg waar met dopen op 8 Jan 1781 en 21
Juni 1781. Een doopakte op 13 Juli 1781 en een overlijdensakte op 1 Aug 1781 geven ons de naam van de
nieuwe parochieherder: Cornelis de Spiegeleer. Hij zal te Bottelare in 1796 het einde van het Ancien Regime
meemaken.
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Een coadjutor is een priester die de pastoor in zijn werk bijstaat of vervangt. De reden is meestal dat de
pastoor oud en/of ziek geworden is.
34
Een pastoor was in principe benoemd voor het leven. Het was echter mogelijk het ambt te verwisselen
(permutatie) met een andere priester mits goedkeuring door de bisschop.
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HOOFDSTUK II
De oorkonding voor het ontstaan van de abdij.
De oorkondeschat van de Rijke Klaren van Gentbrugge bevat, zoals gezegd, enkele oorkonden die
werden opgesteld vóór de oprichting van het klooster en dus zonder twijfel elders dan in deze
installing zijn ontstaan. Deze stukken zullen hier afzonderlijk behandeld worden vermits ze slechts
onrechtstreeks verband houden met de oorkonding in de instelling die hier bestudeerd wordt. Het
onderzoek van deze oorkonden is echter interessant voor de kennis van de private oorkonding in de
13de eeuw, daar het lichtgevend is voor verschillende vraagstellingen en het sommige reeds gemaakte
hypothesen in verband hiermee bevestigt. Deze stukken gaan nl. uit enerzijds van kleine heren, die van
Oosterzele en Schelderode, en anderzijds van een geestelijke van een in die tijd nog jonge orde, die
van de Franciscanen, instanties die dus reeds moesten beschikken over de nodige middelen om
oorkonden op te stellen : een intellectueel bagage, het hanteren van de schrijftaal en van de pen, en de
materiele benodigdheden, schrijfmateriaal en bezegelingmateriaal. Wie hun dat allemaal bezorgde
moet aan de hand van deze enkele oorkonden opgespoord worden. Deze oorkonden zijn dus bijzonder
belangwekkend juist omdat ze niet uitgaan van de kanselarijen, van paus, keizer of andere wereldlijke
vorsten, waarvan de mechanismen reeds dikwijls zijn bestudeerd geworden, maar integendeel van
minder voorname oorkonders, bij wie die sporen van oorkonding, vooral zo vroeg nog tal van
onopgeloste problemen doen rijzen. Deze enkele oorkonden moeten dus de gelegenheid zijn om eens
dieper in te gaan op die problemen en om een poging te doen de gestelde vragen te beantwoorden.
Welke zijn deze oorkonden? De eerste twee oorkonden gaan uit van de heren van Oosterzele, de eerste
van 1254, de tweede van 1256, beiden in origineel bewaard; de twee volgende oorkonden gaan uit van
de heer van Schelderode, de eerste van 1284, de tweede van 1285 eveneens beiden in origineel
bewaard; tenslotte gaat de laatste van deze reeks originele oorkonden, in 1285 opgesteld, van de
Gardiaan van de Gentse Minderbroeders uit.
1. Groep heren van Oosterzele.
Oorkonde 1 van 22 juli 1254, uitgaande van Arnulf van Scheldewindeke, heer van Oosterzele en 235
van 13 december 1256 uitgaande van Sophia, dame van Oosterzele, weduwe van Arnulf, zijn beiden
opgesteld in het Latijn en vertonen een grote gelijkenis naar de vorm. De twee oorkonden hebben nl.
dezelfde structuur ADR - INT – SAL - NOT - DIS - COR - DAT; bovendien zijn hun protocollaire
formules dezelfde:
ADR : Universis presentes litteras visuris.
INT
: ego....
NOT : universitati vestre duxi tenore presentium declarandum.
COR : ut autem predicta firma et rata permaneant duxi presentem cartulam sigilli mei ... sigillorum
munimine roborandam.
DAT : actum et datum anno Domini …
Er is wel een klein verschil met de salutatio betreft:
1: “salutem et pacem in Domino Sempiternam”
2: “ salutem in Domino sempiternam”.
De grote eenvormigheid van het dictamen is zonder twijfel opvallend, en niet alleen wat betreft de
protocollaire formules, maar ook wel het dispositieve gedeelte:
1: “quod ego, mentis mee compos, talliam seu petitionem quam pater meus, bone memorie,
Godefridus, in parrochia de Oesterzele facere consuerit...”
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De nummers aan de oorkonden gegeven in de loop van het exposé verwijzen naar de nummering in de bijlage.
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2: “quod ego, mentis mee compos et corpore incolumis, talliam seu petitionem quam dominus
Arnulphus, bone memorie, miles, maxitus meus, dommus de Ostersele et sui predecessores in villa de
Ostersele facere consueverunt ...”.
Deze oorkonden zijn echter niet, naar de paleografische kenmerken te oordelen, door dezelfde hand
geschreven. Belangrijk is echter dat in beide oorkonden de pastoor van Oosterzele als medebezegelaar
optreedt. De andere aanwezigen die ook hun zegel aanbrengen zijn niet dezelfden voor beide
oorkonden: voor 1 zijn het de Gentse Minderbroeders, voor 2 zijn het Walter van Balegem, baljuw van
Gent, en een zekere ridder Boudewijn, baljuw van Geraardsbergen. Om het probleem van het
werkelijke auteurschap van deze akten op te lossen zouden we moeten beschikken over meerdere
stukken van dezelfde oorkonders om de formele vergelijking verder te drijven. Dit
vergelijkingsmateriaal ontbreekt echter, alle opzoekingen waren tevergeefs. Evenmin konden
oorkonden achterhaald worden waarvan de auteurs de medebezegelaars van deze stukken zouden zijn
geweest en die ons misschien op een spoor zouden hebben gebracht. Nowé36 vermeldt zelfs niet deze
Boudewijn, baljuw van Geraardsbergen en Aalst, in zijn lijst van grafelijke baljuws, hij kent hem
waarschijnlijk niet eens. In het cartularium van de abdij van Eename37 zijn er wel oorkonden
voorhanden waarvan de auteurs heren van Oosterzele waren of waarbij zij rechtstreeks betrokken
waren. Deze oorkonden dagtekenen echter van vroeger, nl. van de jaren 1212, 1227, 1229 en 1236, en
de protocollaire formules hiervan kunnen niet vergeleken worden met de typische formules van 1 en 2.
Opvallend is dat de heer van Oosterzele niet altijd zelf als oorkonder optreedt in akten waarvan hij
nochtans de disposant is, zo valt de oorkonding aan een zekere Hillinus, deken van Houthem, ten deel,
die in 1227 en 1229 in eigen naam oorkondt voor de heer. Bovendien blijkt ook wel dat de pastoors
van de parochies van Oosterzele en Scheldewindeke dikwijls betrokken zijn bij deze akten; zij worden
nl. onder de aanwezigen “qui interfuerunt” opgesomd. Zo wordt in de oorkonde van 1229 als pastoor
van Oosterzele een zekere Henricus genoemd; in 1 van 1254 wordt de aanwezige pastoor niet met
name genoemd en in 2 van 1256 wordt hij met de beginletters van zijn naam, nl. Ar., waarschijnlijk
voor Arnulphus, aangeduid. In dezelfde oorkonde van 1229 wordt als pastoor van Scheldewindeke een
zekere Balduinus onder de aanwezigen vermeld. We zullen deze man bij een andere gelegenheid nog
ontmoeten, daarom was het nuttig hem hier reeds te vermelden.
Het besluit uit deze vaststellingen kon zonder al te grote voortvarendheid getrokken worden: de heren
van Oosterzele deden in de eerste helft van de 13de eeuw beroep op de parochiale geestelijkheid van
hun lenen om de oorkonden, die ze nu en dan moesten uitreiken, op te stellen. Het is ook
waarschijnlijk dat andere kleine heren ditzelfde procédé zullen gebruikt hebben om aan de steeds
dwingender wordende noodzaak aan geschreven documenten het hoofd te bieden. Dit is tenminste ook
de mening van M. Gysseling die in het kader van zijn aan gang zijnde opzoekingen naar de vroegste in
het Nederlands opgestelde documenten eveneens tot deze conclusie is gekomen en zo vriendelijk is
geweest deze besluittrekking betreffende de heren van Oosterzele te bevestigen door zijn eigen
ervaring. De pastoor en andere geestelijken waarover hier sprake is, waren trouwens niet de eersten de
besten: deze mensen konden schrijven en bovendien het Latijn als schrijftaal hanteren, maar niet
alleen hadden ze dus een zeker intellectueel peil bereikt - hetgeen zeker niet het geval was voor de
heren aan wie ze diensten bewezen - ze waren ook maatschappelijk vooraanstaande personen: ze
beschikten nl. over een persoonlijk zegel en, zoals het later ook zal blijken voor Balduinus, de pastoor
van Scheldewindeke, over talrijke persoonlijke goederen; ze waren trouwens ook tiendeheffers. Dank
zij deze verschillende hoedanigheden waren ze dus de geschikte personen om karweitjes, in de aard
van het opstellen van oorkonden voor de plaatselijke heren, op te knappen.
Later in de eeuw werden de heerlijkheden van Oosterzele en Scheldewindeke bij Schelderode
gevoegd. Hoe de oorkonding daar geschiedde zullen we pogen te ontwaren aan de hand van de
volgende groep oorkonden.
2. Groep heren van Schelderode
Oorkonden 3 van april 1284 en 5 van 13 oktober 1285 gaan beiden uit van Geraard, heer van
Schelderode en dus tevens heer van Melle vermits deze laatste heerlijkheid bij Schelderode is gevoegd
36

Nowé H.: Les baillis comtaux de Flandre, in: Mémoires de 1'Académie royale de Belgique, classe des Lettres
et des sciences morales et politiques, t. XXV, 1929.
37
Piot Ch.: Cartulaire de 1'abbaye d'Eename, Brugge, 1881.
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geworden door het huwelijk van Hildegarde van Melle met Geraard I van Schelderode (1214)38.
Oorkonde 3 is in het Latijn opgesteld en 5 is in het Frans opgesteld. Beiden vertonen grote
paleografische gelijkenissen en zijn waarschijnlijk door dezelfde hand geschreven39. Beide oorkonden
hebben ook dezelfde structuur : ADR - INT - SAL - NOT - DIS - COR - DAT; de protocollaire
formules van de twee oorkonden kunnen echter moeilijk onderling vergeleken worden omwille van
het verschil in de gebruikte taal, het gaat hier trouwens niet om een letterlijke vertaling van de
formules uit het Latijn in het Frans. De Franse formules zijn origineel:
ADR : Universis presentes litteras inspecturis.
A tous chaus ki ches letres verront et oiront.
INT
: G. miles, dominus de Melle.
jou Gerars, sires de Rodes.
SAL : salutem et pacem in Domino sempiternam.
salut en Nostre Singeur.
NOT : noverit universitas vestra.
jou nous fais a savoer.
COR : in cuius rei testimonium sigillum meum duxi presentilus apponendum.
et pour chou ke che soit firme chose et estaule ai jou ces letres saieleies de men propre saal
et du sael ne dame me meire...
DAT : actum anno Domini ... ( zonder dagbepaling).
en 1'an del Incarnation Nostre Sengeur...
Het vergelijkingsmateriaal - nl. oorkonden van dezelfde heer, bewaard bij andere instanties - is eerder
schaars. De oorkonden van de heren van Schelderode die in de fondsen Sint-Baafs en Sint-Pieters
teruggevonden werden dagtekenen van vroeger, van de periode tussen 1268 tot 1274 (dus toch meer
dan 10 jaar vroeger), terwijl ook twee oorkonden voor andere instellingen, het begijnhof van Kortrijk
en de Sint-Maartensabdij van Doornik, opgespoord werden, die respectievelijk dagtekenen van 1284
en 1274. Al deze oorkonden zijn in het Latijn opgesteld, maar vertonen wat de formules betreft weinig
onderlinge gelijkenissen, evenmin als gelijkenissen met 3. De structuur daarentegen is steeds dezelfde
op één uitzindering na. De adres-formule is eveneens gestereotypeerd : “Universis presentes litteras
inspecturis”, met slechts twee uitzonderingen op de zeven oorkonden gebruikt als
vergelijkingsmateriaal, nl. ofwel geen adres, ofwel
“universis presentibus et futuris presentes litteras inspecturis”. De intitulatio is steeds verschillend
geformuleerd, slechts éénmaal is de formule dezelfde als deze van 3, nl. “G., miles, dominus de
Melle”, in een oorkonde van 1270 bestemd voor Sint-Baafs. Opmerkelijk is ook dat op één
uitzondering na steeds de echtgenote van de heer in de intulitio genoemd wordt, één oorkonde gaat
zelfs van haar alleen uit in 1274 voor Sint-Pieters bestemd. De salutatio is steeds “salutem in
Domino”, op twee uitzonderingen na, enerzijds geen salutatio in een oorkonde van 1274, anderzijds de
formule “salutem in Domino sempiternam” in een oorkonde van 1268 voor Sint-Baafs. De formule
van 3 is dus uitzonderlijk en enig bij vergelijking met de andere oorkonden. Daarentegen is de
salutatio van 5 “salut en Nostre Singeur” als letterlijke vertaling van “salutem in Domino” zeer
normaal. De voorkomende notificatio-formules zijn de volgende: noveritis - notum sit universis noverit universitas vestra. De formule van 3 is dus één van de voorkomende formules. De
corroboratio-formules zijn zoals het meestal gebeurt verschillend van oorkonde tot oorkonde. Op te
merken valt echter dat bijna steeds de woorden “in cuïus rei testimonium” gebruikt worden en dat de
corroboratio van 3 één van de korte gebruikte formules is. De wijze van dateren is steeds verschillend,
maar er komt slechts éénmaal een plaatsbepaling vóór en dikwijls is er geen dagbepaling, zoals
trouwens in 3. Uit deze vergelijking kan moeilijk een bevredigend besluit getrokken worden in
verband met het al of niet ontstaan van deze oorkonden bij een zelfde instantie en meer bepaald in de
onmiddellijke omgeving van de heren van Schelderode en Melle. Wat het paleografisch aspect van de
zaak betreft werden de typische kenmerken van 3 en 5 in geen enkele van de onderzochte oorkonden
teruggevonden, dezen dagtekenen echter van ten minste 1 jaar vroeger, en de oorkonde van 1284 voor

38
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Cfr. Warlop E.: De Vlaamse adel voor 1300, Handzame, 1968, d1.2, bd.2 , p. 521.
Cfr. bijlage II, p. 1.
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het begijnhof van Kortrijk kon slechts in uitgave onderzocht worden40. Enkele paleografische karakteristieken van oorkonden 3 en 5 die zeer waarschijnlijk door dezelfde hand werden geschreven41:
- de modulus van beide schriften is dezelfde. - het schrift helt ietwat naar links.
- de drukverdeling is nogal scherp geaccentueerd.
- de tendens tot het versieren van de letters is in beide oorkonden merkbaar.
- de systematische verdubbeling van de schachten van d,l,b.
- de typische vorm van de g waarvan de lus zeer schuin naar links wordt gemaakt en de bovenliggende
streep van deze lus sterkwordt verdikt.
- ook de staarten van p, s, f, q worden dikwijls verdubbeld. - typisch is ook dat de r meestal onder de
regel wordt doorgetrokken.
Beide oorkonden zijn enkel bezegeld geworden door de oorkonders, d.i. 3 door Geraard van
Schelderode en 5 door Geraard van Schelderode en door zijn moeder. Er worden geen andere personen
vermeld die eventueel een rol gespeeld hebben in de oorkonding, zoals getuigen of medebezegelaars.
In verband met de persoon van de oorkonders dient er terloops op gewezen dat de Geraard van 3
(Geraard II) en de Geraard van 5 (Geraard IV) niet één en dezelfde man zijn; de éne is de grootvader
van de andere, en de dame waarover sprake is in 5 is hoogstwaarschijnlijk Mabilla van Scheldewindeke, echtgenote van Geraard III, schoondochter van Geraard II en moeder van Geraard IV, die
waarschijnlijk nog zeer jong is, hij wordt trouwens in de intitulatio nog niet voorgesteld als ridder
zijnde, in tegenstelling met de Geraard van 3, de “ miles”42.
Om terug te komen tot het probleem van het ontstaan van deze beide akten moet er opgemerkt worden
dat Melle van in de eerste helft van de 13de eeuw een schrijfcentrum was en dit juist omwille van het
feit dat de heren van Schelderode daar hun verblijfplaats hadden. Vele akten die uitgaan van die heren
in de eerste helft van de eeuw zijn nl. specifiek gedateerd uit Melle “in domo mea”, en interessant is
hierbij op te merken dat in deze reeks oorkonden voor de meest diverse instanties bestemd er bijna
steeds onder de getuigen een “capellanus meus” wordt vernoemd, waarbij men zou kunnen vermoeden
dat deze persoon een rol speelt in de oorkonding. Deze gegevens werden gehaald uit de bijlage van
één der talrijke artikels van M. Noterdaeme over het Maerlant-probleem43. Men kan in dit geval dus
wijzen op een schrijftraditie te Melle die zeker teruggaat tot het begin van de 13de eeuw en meer
bepaald tot 1214 wanneer Melle bij de heerlijkheid van Schelderode werd gevoegd. Wie de eigenlijke
oorkonding waarnam is een andere vraag, maar het is niet ondenkbaar dat een geestelijke en meer
bepaald de kapelaan van de heer deze karwei opknapte. Het stelselmatige voorkomen van die man twee namen zijn gekend nl. Wilgelmus en Nicholaus - in de lijst der getuigen wijst toch in deze zin.
Wat er ook van zij, het interessante hierbij is dat er te Melle op het hof van in het begin van de 13de
eeuw een oorkondingsactiviteit was, dank zij de aanwezigheid van die heren van Schelderode aldaar,
die op de éne of andere wijze oorkonden moesten kunnen uitreiken en zo mogelijk ter plaatse laten
vervaardigen. Het belang van de aanwezigheid van een grote heerlijke familie op een bepaalde plaats
voor het ontstaan van een schrijfcentrum - ofwel dank zij geestelijken, ofwel dank zij landelijke
schepenen - omwille van de noodzaak van het vervaardigen der documenten, zal elders nog kunnen
onderstreept worden.
Deze traditie zal te Melle waarschijnlijk heel de eeuw door voortgezet geworden zijn, alhoewel nooit
meer in de beschouwde oorkonden van de tweede helft van de eeuw de plaats van de actering
aangeduid wordt. Betreffende de taal waarin 5 geschreven werd mag gezegd worden dat het een
unicum betekent tussen al de andere oorkonden. Waarom juist deze oorkonde in het Frans werd
geschreven is eerder raadselachtig. Weliswaar werd het in vooruitstrevende middens een algemene
tendens rond die tijd om de volkstaal te gebruiken voor de oorkonding, maar indien we aannemen dat
40

Mussely Ch. en Molitor E. : Cartulaire de 1'ancienne église collégiale de N.D. à Courtrai , Gent, 1880, p. 186.
Cfr. bijlage II, p.1.
42
Betreffende de genealogie van de familie van Schelderode, cfr. Warlop ; op. cit. pp. 196 en volg.
N.B. Warlop stelt voor dat de Geraard van oorkonde 5 Geraard III is, dit is echter onmogelijk vermits in deze akte sprake is van de moeder van de oorkonden, en deze kan niet de moeder van Geraard III zijn, vermits deze
dame reeds gestorven is en Geraard II een tweede maal in het huwelijk is getreden met Isabella van Heestert. De
Geraard van oorkonde 5 kan enkel de jonge Geraard IV zijn en de hier vermelde moeder is dan Mabilla van
Scheldewindeke, weduwe (?) van Geraard III.
43
Noterdaeme J.: De ridders van Roden in de eerste helft van de 13de eeuw in het Brugs ambacht, in: Album
archivaris Jos. De Smet, Brugge, 1964, pp. 273 - 307.
41

Land van Rode – jaargang 34 nummer 133

31

maart 2006

hier één of andere klerk in dienst van de heren van Schelderode aan het werk is, dan is het opvallend
dat hij in dit eerder conservatief milieu het Latijn verwaarloost. In verband met de inhoud van beide
stukken en met de feiten die aan de basis liggen van de oorkonding hier, valt op te merken dat de
hoger vernoemde pastoor van Scheldewindeke. Balduinus, hier met de bijstelling “quondam presbiter
de Winti” terug opduikt als beneficiaris van oorkonde 3. Waarschijnlijk was hij ook niet vreemd aan
het ontstaan van oorkonde 5 waarin de pas gestichte gemeenschap van Clarissen die zich later te
Gentbrugge zal komen vestigen begunstigd wordt. Hij zou wel de promotor, de stimulerende factor
voor het opstellen van deze oorkonden kunnen geweest zijn. Daarom en ook omdat hij een rol
gespeeld heeft in de stichting van het klooster van Gentbrugge is het wel nuttig hier even uit te weiden
over de persoonlijkheid van deze man. M. Cassiman heeft over Boudewijn, pastoor van
Scheldewindeke een artikeltje geschreven44 waaruit de volgende gegevens gehaald zijn. De man die
hier dus als “quondam presbiter de Winti” gekarakteriseerd wordt is waarschijnlijk dezelfde als de
“Balduinus, presbiter de Winti” die in een hoger vernoemde oorkonde van1229 als getuige optreedt.
We vinden hem in 1270 terug, ditmaal in het Gentse begijnhof van Ter Hoyen waar hij op rust was, in
een oorkonde waarbij hij als “quondam presbiter de Windeka” aan de begijnen een meers schenkt voor
zijn jaargetijde. Hieruit blijkt, zoals trouwens ook uit oorkonde 3 en uit de kroniek van Jan Ysenbaert45
dat Boudewijn een vermogend man was. Hij schijnt steeds volgens M. Cassiman, met de Gentse
Minderbroeders, op wier initiatief het klooster van Gentbrugge, zoals gezegd in de inleiding, werd
opgericht, de beste betrekkingen te onderhouden46. Wat vaststaat is dat hij aanwezig is bij de
“volksraadpleging” d.i. de vergadering van geestelijkheid en parochianen om een beslissing te nemen
over de oprichting van het klooster, te Gentbrugge op 29 september 1285 zoals trouwens ook de grootmeesteres van Ter Hoyen, het begijnhof waar hij verbleef, en de dame van Schelderode, die niet met
name genoemd wordt, maar die waarschijnlijk Mabilla, schoondochter van de oorkonder van 3 en de
moeder van de oorkonder dan 5 is. De zaken worden dus duidelijker en men kan het volgende
veronderstellen: Boudewijn is in 1284 een zeer oude man op rust in Ter Hoyen. Daar staat hij in
betrekking met de Gentse Minderbroeders, wier plannen in verband met de oprichting van een
Clarissenklooster te Gent of in de omgeving hij kent en goedkeurt. Daar hij waarschijnlijk reeds
zinnens is het goed dat hij bezit te Merelbeke en dat Ten Berghe heet aan de Zusters weg te schenken
vraagt hij, om alle latere betwistingen te voorkomen, aan de heer van Schelderode hierover een
oorkonde op te stellen, wat deze laatste dan ook doet, nl. 3. Dat Boudewijn deze schenking dan ook
werkelijk heeft gedaan blijkt 1° uit een oorkonde van de baljuw van Aalst, Diederik van Avelgem,
dagtekenend van 25 maart 1287 en waar er sprake is van een schenking van “li vieu prestre del Hoye”
aan de Clarissen en waar op de verso vermeld wordt: “dit es enen orlof van Van den Berghe”, cfr. 9, 2)
uit de kroniek van Jan Ysenbaert waar op folio 281 geschreven staat dat de zusters van Boudewijn
zeventien bunders land te Merelbeke ontvangen hebben op een plaats Ten Berghe genaamd, 3) uit het
feit dat oorkonde 3 in het archief van de Rijke Klaren bewaard is. Vervolgens geeft Boudewijn zijn
volledige steun aan de Minderbroeders bij de oprichting van het klooster te Gentbrugge, hiervan
getuigt zijn aanwezigheid op de volksraadpleging. Dat juist Gentbrugge gekozen wordt voor het
bouwen van het klooster bewijst dat de Minderbroeders en waarschijnlijk vooral Boudewijn bij de
heren van Schelderode, in wier heerlijkheid Gentbrugge lag, interesse hebben kunnen opwekken voor
dit plan. Zodanig dat de dame van Schelderode aanwezig is bij de volksraadpleging op 29 september
1285 en dat ze haar zoon aanraadt – “sur le conceil de me dame me meire” - aan de zusters te
Gentbrugge grond af te staan voor het bouwen van het klooster, hetgeen Geraard dan ook doet, cfr.
oorkonde 5. Zo komt de rol van de pastoor van Scheldewindeke in verband met deze oorkonden 3 en 5
aan het licht. Het was dus niet zonder nut te pogen deze persoonlijkheid beter te leren kennen. We
weten over hem dat hij een woonhuis liet bouwen op het Guldenmeers te Gentbrugge waar hij als
Franciscaan op zeer gevorderde leeftijd stierf. Hij liet naar de getuigenis van de
kloosterkroniekschrijver aan de Clarissen heel wat na o.a. een boerderij met meubelen, alaam en
beesten, zijn woonhuis binnen het klooster en ook gewijde voorwerpen.
44

Cassiman A.: Boudewijn, pastoor van Scheldewindeke, in: Jaarboek van de Zottegemse kulturele kring, 19501951, pp. 79 - 83.
45
R.A.G. Fonds R.Kl. reg. nr. 3 folio 281.
46
M. C assiman verwijst hierbij verschillende malen naar oorkonden bewaard in het archief van Ter Hoyen,
waar het onmogelijk bleek te zijn deze documenten in te zien om de nodige verificaties te verrichten.
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3. De oorkonde van de Gardiaan van de Gentse Minderbroeders.
Oorkonde 4 van 29 september 1285 is de optekening in het Latijn van het resultaat van de
volksraadpleging te Gentbrugge. Broeder Hendrik, Gardiaan van Gent, treedt op als oorkonder en een
achttal aanwezige geestelijke en wereldlijke personaliteiten, waaronder de pastoor van Gentbrugge,
bezegelen mede. Deze oorkonde heeft een zeer gewone structuur: ADR - INT - SAL - NOT DIS COR - DAT, en de protocollaire formules zijn de volgende ADR: “Universis quorum interest”: dit is
een unieke formule die nergens anders teruggevonden werd.
INT
: frater Heinricus, Gardianus Gandensis.
SAL : salutem et pacem in Domino sempiternam.
NOT : noveritis.
COR : is uitvoerig en omvat de naam en de hoedanigheid van alle medebezegelaars.
DAT : datum et actum anno Domini.
Deze formules worden allen, de adresformule uitgezonderd, courant gebruikt. De vergelijking echter
met andere akten uitgaande van de Minderbroeders in die tijd is niet te verwezenlijken, vermits geen
vergelijkingsmateriaal kon opgespoord worden. Misschien zou het inzien van de archieven van het
begijnhof van Ter Hoyen te Gent nuttig geweest zijn in verband hiermee, maar deze zijn niet
toegankelijk gebleken. Wel werd een oorkonde van 14 juni 1322 (bijna 40 jaar later !) uitgaande van
een zekere Livinus, Gardiaan van de Minderbroeders te Gent, in het Fonds Sint-Baafs gevonden met
dezelfde structuur, maar met heel andere protocollaire formule dan 4, hetgeen in feite toch normaal is,
gezien de tijdsspanne tussen de twee akten. Er dienen hier dus twee mogelijkheden in acht genomen te
worden: oorkonde 4 is ofwel opgesteld geworden bij de Minderbroeders te Gent, ofwel ter plaatse
door de geestelijkheid van Gentbrugge. De pastoor speelt hier nl. een belangrijke rol: het is vooral van
zijn toestemming dat het afhangt of de Clarissen zich daar zullen komen vestigen; hij wordt trouwens
onder de aanwezigen vermeld en hij hangt zijn zegel aan het stuk. Bij gebrek aan
vergelijkingsmateriaal moeten de twee hypothesen als even aanvaardbaar aangenomen worden,
vermits bovendien de datatio geen plaatsbepaling aangeeft. Zeker is het dat de rechtshandeling te
Gentbrugge plaats heeft en vermits actio en conscriptio op dezelfde dag plaatsgrijpen en al de
aanwezige personaliteiten hun zegel aan het stuk hangen kan men logisch veronderstellen dat
oorkonde 4 ook te Gentbrugge is opgesteld, waarschijnlijk in de kerk: “ad ecclesiam de Gentbrugghe”.
Eén van de aanwezige geestelijken zal in dit geval de oorkonde opgesteld hebben ten voordele van de
Clarissen die zich later te Gentbrugge zullen komen vestigen.
Besluit.
Alhoewel het dus moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk is, deze enkele oorkonden precies te
identificeren wat hun oorsprong betreft, toch zijn ze de gelegenheid om interessante bevindingen te
doen in verband met enkele nog weinig gekende aspecten van de middeleeuwse oorkonding. Zo
hebben we reeds kunnen onderstrepen hoe sommige elementen van betekenis zijn voor het ontstaan of
de ontwikkeling van een schrijfcentrum op een bepaalde plaats, zoals de aanwezigheid van een heerlijke familie, die zich weldra genoodzaakt ziet geschreven documenten af te leveren, of van een jonge
religieuze instelling aldaar. Het spreekt van zelf dat de oorkonden die deze mensen in het begin
moesten opstallen voor grote abdijen of andere belangrijke instellingen die reeds schrijfcentra waren
waarschijnlijk door de destinatarissen werden opgemaakt en dan ter bezegeling voorgelegd. Naar in de
hierboven besproken gevallen ging het niet om deze soort destinatarissen ; de oorkonders moesten dan
beroep doen op geschoolde lieden om in hun naam te acteren. Zo hebben wij terloops in verband hiermee enerzijds het belang van de parochiale geestelijkheid, die door haar vorming en haar
maatschappelijke positie de geschikte instantie was voor het opknappen van deze taak, nogmaals
kunnen onderstrepen en anderzijds de rol van de hofgeestelijken en in het bijzonder die van de
kapelaan - die reeds dikwijls is opgemerkt geworden bij het bestuderen van de vorstelijke kanselarijen
- bij de heerlijke oorkonding als hypothese kunnen voorstellen.
Deze conclusies zullen verder in de loop van het onderzoek voor het oplossen van bepaalde problemen
hun belang hebben. Daarom was het interessant als aanloop hierop deze vroegste oorkonden, bewaard
in het archief van de Rijke Klaren, afzonderlijk te bespreken en aldus de verder gebruikte methode
reeds bij wijze van voorbeeld aan te wenden.
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Thérèse de Hemptinne

Op 27, 28, 30 mei en 3, 4, 5 juni 2006 zal Buffalo Bill even terug op
Gentbrugge zijn.
Naar aanleiding van zijn eerste bezoek naar onze gemeente op 17 september 1906 organiseert het
Heemkundig Genootschap Land Van Rode in samenwerking met de Cultuurraad Gentbrugge een
tentoonstelling rond dit gekend Far West figuur.
Deze tentoonstelling zal naar goede gewoonte doorgaan in
het dienstencentrum Gentbrugge.
Met deze tentoonstelling willen we niet alleen aandacht
schenken aan deze merkwaardige gebeurtenis, maar
wensen we eveneens aandacht te schenken aan het gewone
leven in het Gentbrugge van 1906.
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Klim in je stamboom
Cursus familiekunde 2006
In samenwerking met het DAVIDSFONDS van Destelbergen

Op dinsdagen 16, 23 en 30 mei en donderdag 8 juni 2006,
telkens van 20 tot 22 uur
16 mei 2006 (les 1):

"Verzamelen gegevens, opmaken stamboom, naamsverklaring,
familiewapens, enz." door Felix Waldack

23 mei 2006 (les 2):

"Bronnen van 1796 tot heden" door Jan Olsen

30 mei 2006 (les 3):

"Bronnen vóór 1796" door Jan Olsen

08 juni 2006 (les 4):

Geleid bezoek aan het VVF-Centrum voor Familiekunde,
Brusselsesteenweg 393 te Melle

De eerste drie lessen gaan door in het Clubhuis Pius X, Bredenakkerstraat 27 te 9070
Destelbergen

Prijs: 30 Euro (lessen – geleid bezoek – handboek – 1 jaar lidmaatschap VVF Gent)
Inschrijven door overschrijving op rekening 001-1383983-63 van VVF Gent
Inlichtingen: Mevr. Claire Schalck, Hollenaarstraat 26 te 9041 Oostakker, tel en fax 09.251.22.83
E-mail: luc.schalck@skynet.be

ZATERDAG 22 APRIL 2006

Ruildag devotionalia en doodsprentjes
Zaal “Koninklijke Harmonie”
Koffiestraat 72 9270 KALKEN
Van 07 - 13u. Toegansprijs: € 0,75.
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Het Gijzenzeels Genootschap van de Kerkuil organiseert i.s.m.
De VZW 6de Linie, het Belgische Leger en het gemeentebestuur van Oosterzele
onder het thema

“Slechts drie dagen hebben de kanonnen gedonderd”
een herdenkingsplechtigheid rond de slag van Gijzenzele
Op vrijdag 19 mei 2006 heeft in de kerk van Gijzenzele een academische zitting plaats met historicus
Erik Janssen (hoe en wanneer kwamen de onderstanden te Gijzenzele) en majoor Manu Cammaert
(wie vocht in de bunkers te Gijzenzele). Op het einde van de zitting wordt het boekje “Slechts drie
dagen hebben de kanonnen gedonderd” voorgesteld.
Op zaterdag 20 mei 2006 onthulling van een nieuwe gedenksteen in het monument der gesneuvelden
met voorafgaand een Te Deum.
Tevens worden twee ‘onderstanden’ opengesteld en ingericht zoals tijdens de meidagen van 1940.
Ook een sectie van de Koninklijke School voor Onderofficieren slaat zijn tentenkamp op in Gijzenzele
en brengt het ‘vaandel’ van het 6de linieregiment een groet aan de gesneuvelden.
Op het einde van de plechtigheid blazen de trompetters van de Muziekkapel van de Gidsen de ‘Last
Post’
Op zondag 21 mei 2006 vanaf 13 uur vrije wandeling langs de 8 Gijzenzeelse onderstanden.
Een wandeling van 7 km waarbij uitzonderlijk enkele onderstanden worden opengesteld voor het
publiek en waarbij eveneens twee onderstanden worden ingericht zoals in mei 1940.
Bijkomende informatie kan bekomen worden op info@Gijzenzele.be of via
dirk.deganck@oosterzele.be. Telefonisch via 09 362.50.09 en vragen naar Dirk De Ganck

Devotionaliabeurs Heemkunde Lede
Op zondag, 28 mei 2006
Van 7u tot 14u in Zaal De Bron te Lede
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VDK spaarbank n.v.
Agentschap Scheldewindeke
Verzekeringen De Groote n.v.
Marktplein, 2
Tel. 09 363 04 00 - fax 09363 03 73

Openingsuren: ma: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
woe: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
vrij: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
en na afspraak

9860 SCHELDEWINDEKE
E-mail: scheldewindeke@vdk.be

di: 9.00 - 12.00 / do: 9.00 - 12.00 / za: 10.00 - 12.00 / -
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België-Belgique
P.B.
9820 MERELBEKE 1
3/7186

LAND van RODE
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Stelt zich tot doel het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al
haar facetten en het aanmoedigen, helpen uitgeven en verspreiden van
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Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek over onderwerpen
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het openhouden van een documentatiecentrum in Moortsele.
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Voorwoord
Beste vrienden,
De zomer begint goed en enkelen onder ons hebben net de koffers gepakt om er eens op uit te trekken.
Hopelijk komt ons tijdschrift net op tijd om het mee te nemen en vindt u het ontspannende lectuur om
onderweg of op vakantie door te nemen.
De bijdrage “Van de bron tot de monding” willen wij als vakantietip meegeven. Gebruik ze als
leidraad voor een wandeling in eigen gemeente. De vallei van de Molenbeek met zijn aanpalende
natuurgebieden zijn een bezoek meer dan waard.
Op 15 augustus kan u ons tijdens Bruisend Balegem een bezoek brengen. Wij verzorgen er een stand
waarop wij u van harte zullen verwelkomen.
Ons werkjaar starten wij opnieuw op de Open Monumentendag met twee geleide wandelingen
langsheen de Bunkerroute (zie blz. 68).
Ook is er in het najaar een voordracht over hoe uw familiearchief optimaal bewaren, door Elke De
Smet, een papier- en boekrestauratrice. In ons volgend tijdschrift verneemt u er meer over.
Ook ons tijdschrift blijft de komende maanden interessant. Een tipje van de sluier oplichten? Wij
kennen allen de markt te Scheldewindeke maar weet u iets over de markt van Oosterzele? Weet u dat
de kerk van Balegem niet op de gewenste plaats staat en dat de stokerij Van Damme niet in 1862 werd
opgericht?
Het bestuur van het Heemkundig Genootschap wenst u allen een deugddoende vakantie toe en wij
hopen u op één van onze komende activiteiten te mogen begroeten.

Namens het Bestuur
Lucien De Smet
Voorzitter
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Van de bron tot de monding: Molenbeek Gondebeek
Woord vooraf
Het was mij alvast opgevallen dat de Molenbeek als een natuurlijke lint dorpen en gehuchten uit het
Land van Rode samen houdt. Tijdens één van mijn gesprekken hierover met wijlen ir. Luc Stockman
bleek dat dit geen louter toeval kon zijn. Hij overtuigde mij dan ook mijn bevindingen hieromtrent
neer te schrijven.
Ter gelegenheid van de opening van het erfgoedhuis te Moortsele (Oosterzele) werden deze
verzamelde nota‟s bijeengebracht. Het is duidelijk dat de vallei van de beek met zijn waterbronnen
bepalend is geweest voor de vroege bewoning. Water, weiden en kouters waren de elementen die
langs de oevers van de beek voldoende aanwezig waren om de primitieve woonsites te laten groeien
tot volwaardige dorpen langs de beek. Oude toponiemen laten vermoeden dat de vroegste bewoning
teruggaat naar de ijzertijd (2000 – 57 v Chr.). Sporen van menselijke aanwezigheid in de vallei van de
Molenbeek gaan terug tot de bronstijd.
Deze bijdrage is een werkdocument dat zal worden gebruikt in een gezamenlijk project: “Van bron tot
monding”, uitgevoerd door de heemkundige kringen Land van Rode en De Gonde.
Algemeen
De Molenbeek is een 14 km lange laaglandbeek
die behoort tot het hydrografisch bekken van de
Boven-Zeeschelde. De loop ligt op het
grondgebied van de gemeenten Oosterzele,
Merelbeke en Melle. Tussen de bron te Balegem
en de monding te Melle bedraagt het
hoogteverschil 64 m.
De Molenbeek ontspringt te Balegem op de wijk
Walzegem. Vanaf de voormalige gemeente
Gontrode tot de monding in de Schelde te Melle
krijgt zij de naam van Gondebeek.
De bron van de Molenbeek te Balegem (Foto Lucien De Smet)

In Balegem op de wijk Rooigemdries ontvangt zij de Rommelbeek, op het dorp de Dorpsbeek en op de
wijk Vrijhem de Begijnenbeek.
In Scheldewindeke op het dorp ontvangt zij de Ettingenbeek en de Kerkesbeek, in Moortsele en
Lemberge de Driesbeek. In Gontrode, op de grens met Melle, ontvangt zij de Gijzelbeek.1
Het totale hydrografisch bekken heeft een oppervlakte van 5500 ha. Het normale overstromingsgebied
of alluviale vlakte van de beek beslaat ca. 200 ha. De vallei staat onder invloed van permanent
grondwater. De ruggen hebben een goed (soms te goede) natuurlijke drainage: plaatselijk treedt
stuwwater op.
Pedologisch behoort het gebied tot de zandleemstreek ten zuidoosten van Gent. De bodem bestaat
voornamelijk uit een vruchtbare laag leem of zandige leem die tot 1 à 2 m dik is op de valleiruggen en
geërodeerd is op de heuveltoppen ten gevolge van ontbossingen. Het geërodeerde materiaal werd
1

Paul Den Haese: De Gonde jg XI nr 15, 1982.
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grotendeels als colluvium afgezet aan de voethellingen.
Verdere vernietiging van permanente vegetatie op de
heuvelruggen ten gevolge van ruilverkavelingen heeft
deze erosie sterk doen toenemen. In de valleien werd klei
en leem afgezet door de rivier.
Bodemgebruik en ruimtelijke ordening reflecteren deze
pedologische gegevens: de goed gedraineerde vruchtbare
hogere gronden zijn dan voornamelijk akkerland in
gebruik, de lagere dichtgeslagen zware gronden zijn de
weilanden en de bossen. De bewoningskernen hebben
zich ontwikkeld dicht bij de beek.2

De monding van de Gondebeek in de Schelde te Melle. (Foto
Gemeentelijk Documentatiecentrum Melle)

Kaart overgenomen uit de studie uitgevoerd in
opdracht van het Provinciebestuur OostVlaanderen
Gondebeek – Molenbeekvallei

2

Gondebeek-Molenbeekvallei, studie uitgevoerd in opdracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Universiteit Gent vakgroep toegepaste Ecologie en Milieubiologie; 1996.
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A. De waardevolle natuurgebieden 3.
De Molenbeek en de zijbeken liepen vroeger doorheen een landschap van hooilanden en bronbossen,
voornamelijk van het essen/olmen en elzen/essen type. De vroegere hooilanden, die weinig of niet
bemest werden en dus zeer bloemrijk waren, zijn nu in gebruik als sterk bemest weiland en zijn
soortarm. Een aantal werd omgezet tot populierenaanplantingen. Ook in de oorspronkelijke
essen/olmen- en elsen/essenbossen werd vrijwel overal populier aangeplant.
Deze verschuivingen in gebruik zijn bijzonder funest geweest voor de biodiversiteit waardoor de fauna
en flora in de graslanden sterk zijn verarmd t.o.v. het verleden.
Er resten ons nog 7 biologische waardevolle complexen:
1. Munkbos-Frankenbos (Valleigebied Begijnebeek te Balegem).
Dit bestaat uit een 19 ha groot eikenhaagbeuk en alluviaal essen-olmenbos met een sterke inplanting
van populieren (Munkbos) gelegen aan de westelijke zijde van de Schaapsveldbeek. Het Frankenbos
bestaat uit een aantal grasweiden van het Engels raaigrastype en uit rijen knotwilgen en populieren,
aansluitend bij het Munkbos en gelegen langsheen de Begijnenbeek. Het ganse complex bedraagt ca
35-40 ha.
Waardevolle bossoorten: breedbladige wespenorchis, waterviolier, dalkruid.
2. Vosbroek (Valleigebied Molenbeek te Balegem).
Dit complex bestaat vrijwel uitsluitend uit gevarieerd loofbos (biologisch zeer waardevol) met
oostelijk enkele kleine weilanden van het Engels raaigrastype (biologisch waardevol).
Het is het enige bosgebied in Oosterzele waarvan een gedeelte natuurgericht beheerd wordt.
Waardevolle bossoorten: reuzenpaardenstaart, grote zeggenvegetaties.
3. Mollekens-Waterrad.
Gelegen langs de Molenbeek tussen Balegem en Scheldewindeke, bestaat deze voornamelijk uit
vochtige weilanden en uit enkele kleine percelen nitrofiel elzenbos, biologisch zeer waardevol.
Dit gebied heeft een hoge potentiële natuurwaarde wegens het groot hoogteverschil en de
verscheidenheid aan biotopen droog (tot zeer vochtig weiland, bos, beek, bomenrijen spoorberm).
4. Drooghout-Rattepas (Valleigebied Kerkesbeek, Middenbeek en Molenbeek: Scheldewindeke,
Moortsele en Bottelare).
Dit complex omvat vooral vochtige weilanden en enkele percelen eiken-hagebeukbos en heeft een
oppervlakte van ca 100 ha. Waardevolle bossoorten: sleutelbloem, muskuskruid, bosanemoon, eenbes,
gewone salomonszegel.
Waardevolle weilandsoorten: pinksterbloem, echte koekoeksbloem, lidrus, egelsboterbloem,
pijptorkruid.
Het areaal van de waardevolle graslanden in deze vallei is sinds het laatste decennium grotendeel
bewaard gebleven. Ter hoogte van het Blauw Kasteel is een complex van interessante graslanden die
extensief gebruikt worden en die direct aansluiten bij het bos. Echt waardevol wordt het
graslandcomplex verder stroomafwaarts de Kerkesbeek ter hoogte van Drooghout.
Zowel landschappelijk als biologisch vormt dit complex, in afwisseling met enkele bossen, een enig en
waardevol gebied in de gemeente.
5. Bottelaarse vijvers - Gootbos Aalmoezenijboscomplex (Valleigebied Gonde/Molenbeek en
Driesbeek: Bottelare, Moortsele, Scheldewindeke, Oosterzele, Gontrode).
Dit is het grootste complex van vochtige weilanden en bronbossen (ca.120-140 ha) en tevens het meest
waardevolste, zowel landschappelijk als biologisch.
Sommige weidegebieden, zoals deze op de grens tussen Landskouter en Gontrode, zijn zeer vochtig en
soortenrijk en vertonen nog het oude kleinschalige patroon met veel bomenrijen. Ook de bossen zijn
van een uitzonderlijke waarde: het Almoezenijebos (eiken-haagbeukenbos en essen-olmenbos) is
3

Gondebeek-Molenbeekvallei studie uitgevoerd in opdracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Universiteit Gent vakgroep toegepaste Ecologie en Milieubiologie, 1996.
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waarschijnlijk één van de oudste (<1770) en best ontwikkelde bossen in de regio, het Gootbos is één
van de grootste bronbossen (9 ha) in Oost-Vlaanderen.
Waardevolle bossoorten: o.a. wilde hyacint, zwarte rapunzel, verspreid bladig goudveil, slanke
sleutelbloem, gevlekte aronskelk, bittere veldkers, muskuskruid, bosanemoon, grote keverorchis.
Waardevolle weilandsoorten: egelboterbloem, pijptorkruid, pinksterbloem, grote egelskop, echte
koekoeksbloem.
6. Boscomplex aan de Watermolenstraat (Valleigebied Gondebeek Gontrode).
Dit is een klein complex van een valleibos van het essen-olmentype. Dit bos (als biologisch zeer
waardevol beschouwd) is ten gevolge van de aanplanting van populieren en inspoeling van
meststoffen vanuit de randgebieden aan het verruigen. Indien er geen ingrepen worden gedaan, zal dit
naar een nitrofiel elzenbos evolueren.
Waardevolle bossoorten: gevlekte aronskelk, bosanemoon, slanke sleutelbloem, muskuskruid.
Naast het Aalmoezenijebos is dit het enige waardevolle vochtig boscomplex op het grondgebied van
Melle en zou derhalve moeten bewaard blijven.
7. Ettingebos Oosterzele.
Dit is het grootste ongeveer 57 ha aaneengesloten bosgebied in de gemeente Oosterzele.
Het bos bestaat uit een variëteit van bostypes met overwegend de serie eiken-, haag- en beukenbos en
in de vochtiger plaatsen alluviaal essen-olmenbos en nitrofiel elzenbos. Op een drogere
zandleemgrond in het oostelijk deel ligt er een perceel met opgaande Beuken en Wilde hyacint in de
onderlaag, terwijl in de omgeving van het brongebied van de Kleine Ettingebeek een kleiner gebied
kenmerken vertoont van een bronbos. De bosstructuur is middelhout met als opgaande bomen vooral
Canadapopulieren en hakhout van haagbeuk, hazelaar, es en esdoorn. Door de gevarieerde
samenstelling van het bos is er eveneens een weinig verruigde, soortenrijke kruidenlaag aanwezig,
waarin de typische planten van een goed ontwikkeld bos groeien.
Waardevolle bossoorten: Wilde hyacint, Boswederik, Rapunzelklokje.
Het zijn natuurgebieden en landschappen, waarvoor een specifiek en prioriteitenplan moet uitgewerkt
worden. Het vormen ecologisch gezien prioritaire aandachtsgebieden waar de instrumenten inzake
subsidiëring, aankoop en beheersovereenkomsten bij voorrang dienen aangewend te worden. De loop
van de beek is vrijwel ongeschonden bewaard gebleven.
In het begin van de 20ste eeuw werd bij de aanleg van de spoorweg te Scheldewindeke de Gondebeek
ten noorden van de spoorweg rechtgetrokken.
B. De Molenbeek vanuit het historisch standpunt.
1. De bron en de betekenis.
De bron is een plaats waar een geconcentreerde, natuurlijke uitvloeiing van grondwater optreedt; het is
de plaats waar grondwater met een andere chemische samenstelling dan neerslagwater overgaat in
oppervlaktewater.
2. Het ontstaan van bronnen.
In de ontstaansgeschiedenis van een natuurlijk
afwateringstelsel zijn bronnen van essentieel belang. Ze
liggen er immers letterlijk aan de oorsprong van. Een
groot deel van het neerslagwater spoelt immers niet
oppervlakkig af, maar dringt in de bodem. Onder de
invloed van de zwaartekracht sijpelt het naar beneden tot
er een obstakel opduikt. Deze percolatie verloopt sneller
naarmate de bodempartikels grover zijn: grof zand laat
het bodemwater vlugger door dan fijn zand en leem. Een
voor water quasi ondoordringbare hindernis is een
massieve kleilaag. Aan de top van een kleilaag stopt de
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verticale percolatie en vormt zich een watertafel in de zanden die op de kleilaag rusten. Het
grondwater wordt door druk min of meer in horizontale of subhorizontale richting over de top van de
kleilaag gestuwd en komt te voorschijn op plaatsen waar de kleilagen de topografie snijden. Zulke
uitvloeiingplaatsen van grondwater noemt men een bron.4
3. De bron van de Molenbeek te Balegem.
De Molenbeek ontspringt te Balegem op de wijk Walzegem en is gelegen in een kwelgebied, wat een
moerassige zone is, waar hellingafwaarts de beek ontspringt.
De nabijgelegen heuvelkammen zijn de “Berg” met steengroeven en de “Galge”.

Het hof Koekenbood te Walzegem gelegen bij de bron aan de Molenbeek. (Foto: L. De Smet)

4. Naam.
4.1 De Molenbeek.
Vanaf de bron te Balegem tot op het grondgebied van de voormalige gemeente Gontrode wordt zij de
Molenbeek genoemd. Verderop tot de monding in de Schelde spreekt men over de Gonde
De oudste vermelding van de naam Molenbeek vinden wij terug inde costumen ende usagen van den
Lande Van Wiendicke 12805

4
5

Geogids, Vlaamse Ardennen, Deel 1, Het Landschap.
RAG fonds Gent nr 171
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1280 Oudste vermelding van de Molenbeek

“Dit syn de waterganhe: de Molenbeke binnen canten es wijt te wesene V voete”
Hetzelfde document leert ons verder heel wat over de waterhuishouding in “het land van Windeke”6
De oorsprong van de naam „Molenbeek‟ valt samen met het verschijnen van de eerste watermolens op
de beek.
4.2 De Gonde 7.
Op het grondgebied van Melle en Gontrode bestaat er verwarring over welke beek er nu precies
doorheen hun gemeente loopt, de Gonde of de Molenbeek?
Het antwoord op deze vraag vond August De Baets in het oude kerkarchief van Gontrode.
In de opgave van twee partijen grond welke Jan Philippe Vaeriman op
5/12/1716 in „beleenighe‟ geeft aan pastoor Petrus Carnolcle leest men het
volgende: “ Voorts noch eene partie lants gheleghen ter selver prochie
ghenaemt den Pardebrouck noor de Meulebeke oost de Gondebeke suyt
oost den auden bogaert”8
Een tweede document die Dhr De Baets citeert is de opsomming van
goederen toebehorende aan de kerk de pastorij en de armen van Gontrode
uit 1756. “item een partije bosch gelegen als voren groot vier daghwand
zesthien roeden abouterendeoost d‟aude beke suyt den volgenden west
Charles Maelcamp noor de Meulebeke. Item een partije bosch gelegen
binnen de prochie van Melle genaemt den auden bogaert groot dry
daghwant ses en negentigh roeden …”9

Foto: Gemeentelijk Archief
en Documentatiecentrum Melle

Dhr De Baets toont hier duidelijk aan dat er sprake is van twee verschillende beken nl. de Molenbeek
en de Gondebeek.
In een ander document wordt de Gondebeek „d‟audebeek‟ genoemd .
In een tekst die hij terugvond in het landboek van Melle uit 1751 moet blijken dat de loop van de beek
gewijzigd werd.”Jacobus vander Haeghen in pachte van Pieter de Geyter met een meirsselken aen de

6

Heemkring Land van Rode: “De feodaliteit te Scheldewindeke”. Teksten samengebracht door L. De Smet
ter gelegenheid van het referaat door prof Dr. Dirk Heirbaut. 2000.
7
August De Baets: Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, uitg Heemkundige Vereniging De Gonde, 1996.
8
D.CM Kerkarchief Gontrode VIII/3
9
ibid II/6
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watermeulen van Gontrode oost de voorgaende suyt de volghende west de Meulebeke en het stampcot
groot 88 roeden sijnde nu een deel doorsneden met het delven een nieuwe beke.”10
Wanneer Dhr De Baets deze informatie vergelijkt met de atlas van de waterlopen stelt hij vast dat de
Gijzelbeek dezelfde is als de Gondebeek of „d aude beke‟.
De benaming Gondebeek voor de waterloop vanaf Gijzenzele tot aan de watermolen moet in
vergetelheid zijn geraakt. In 1756 heeft men het over de „aude beke‟ en later over de Gijzelbeek .
Nu dit probleem is opgelost zit men in Gontrode met de vraag: loopt de Molenbeek in de Gonde of is
het omgekeerd?
C. Vroeg menselijke aanwezigheid langsheen de Molen – Gondebeek
De aanwezigheid van bronnen en water speelde een determinerende rol bij de inplanting van
nederzettingen vermits de aanwezigheid van water, a priori in een traditionele agrarische samenleving,
een levensnoodzakelijke vestigingsfactor voor mens en dier was.
1. De Metaaltijd 2000 – 57 v. Chr.
Alle sporen van bewoning uit die periode steken in de grond en archeologisch onderzoek ter zake is
ons niet bekend. Jan Roelkens vindt aanwijzingspunten in de toponiemen. Toponiemen met prefix
heksen-, katten-, of galg zouden kunnen wijzen op het bestaan van grafvelden uit de Metaaltijden en
zijn volgens prof. Bourgeois veelal verbonden met een legende of enige vorm van folklore.
Te Oosterzele duidt Jan Roelkens „D‟exen weede‟ aan en „Het Wildevelt‟ op 50 m hoogte met zicht op
de vallei van de Ettingebeek en Bijlokebeek.11
Hydroniemen als Melle, gelegen in de vallei van De Schelde, kunnen tot de IJzertijd teruggaan.
2. De Bronstijd.
Dankzij de luchtfotografie sinds de jaren 70 werden door J. Semey restanten van monumentale
grafheuvels uit het midden van de bronstijd ontdekt.
Uit de inventaris van cirkelvormige structuren in de provincies Oost- en West-Vlaanderen vinden wij
voor het stroomgebied van de Molenbeek twee interessante cirkelvormige sites te Moortsele en te
Scheldewindeke.12
Te Moortsele werden 5 circulaire structuren gevonden. Het grafveld Rattepas telt 3 circulaire
structuren. Meer in het noorden liggen in de buurt van de Uilhoek Molenstraat nog eens twee
individuele enkelvoudige grafheuvels.13
De site Uilhoek bevind zich op 200 m van de Molenbeek op de noordwestelijke helling van de
Betsberg. In 1980 werd hier door de historisch-archeologische werkgroep De Gonde onderzoek
gedaan.
De breedte van de gracht bedroeg 4.3 m met een maximale diepte van 2 m. De diameter van de site
wordt geschat op 40 à 44 m. Er werden enkel wat houtskool en enkele fragmenten handgevormd,
geruwd aardewerk met schervengruis verschraling aangetroffen Ten noorden van het centrum werden
enkele kuilen, een grachtje en enkele paalgaten aangetroffen14.

10

RAG Melle nr 12 nr 720
Jan Roelkens: Het verloren goed. Proefschrift U.G, augustus 2000.
12
Op uitnodiging van het Heemkundig Genootschap Land van Rode hield prof Dr. Jean Bourgois op 22/10/2003
een bijzondere interessante avond over deze archeologische sporen in het landschap.
13
Dr.Prof Jean Bourgeois: Cirkels in het Landschap, 1999.
14
De Gonde jaargang 1980 nr 13
11
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Moortsele: Uilhoek. (Foto J.Semey nr 1224)

Te Scheldewindeke werden twee enkelvoudige grafheuvels, die tot hetzelfde grafveld behoren,
gevonden op de wijk Hoeksken in de nabijheid van de Molenbeek, de Grote- en de Kleine
Ettingebeek.15
3. De Romeinse tijd 58 v. Chr. – 5e eeuw.
Door de krijgsverrichtingen van Caius Julius Caesar (100 - 44 v. Chr.) werden onze gewesten bij het
Romeinse Imperium ingelijfd. Dit gebeurde officieel eind 57 v. Chr. De talrijke opstanden en
afslachtingen tijdens de daaropvolgende jaren leert ons evenwel dat de definitieve kolonisatie en
pacificatie van Noord-Gallië pas later, meer bepaald onder Augustus (27 v. Chr.-14 n Chr.) tot stand
kwam. Drie eeuwen lang vervulde de voor onze streek belangrijke vicus Velzeke een centrale
functie16.
Het kan ons niet ontgaan dat één van onze dorpskernen nl. Scheldewindeke in de onmiddellijke
nabijheid van de Molenbeek ligt.
De dorpsnaam Scheldewindeke (Weneteca, Windeke, Winti) is een naam die kan wijzen op een GalloRomeinse bewoning. Het is een typische nederzettingsnaam op –iacum, die in de noordelijke gewesten
talrijk voorkomt en is afgeleid van een inheemse persoonsnaam, in dit geval een zekere Wenetius17.
Wenetius betekent „toebehorend aan Wenetius‟, wat meteen Romeinse aanwezigheid doet
veronderstellen.18
De straatnaam “Langemunte” zou eveneens van Romeinse oorsprong zijn.. Volgens Jan Roelkens is
dit een secundaire weg die de site Scheldewindeke met de weg Bavai-Gent verbond. Naar analogie
van de betekenis van de dorpsnaam Munte betekent „longem Montem‟ Lange Berg”.19

15

Dr.Prof Jean Bourgeois: Cirkels in het Landschap, 1999.
Het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen Site Velzeke Marc Rogge,
Kurt Braeckman,Guy De Mulder 1996.
17
Historisch-Geografische tekst bij het kaartblad Oosterzele Intern Rapport RUG 1987 door E.Thoen.
18
Prof.Dr. Gysseling: Toponienem in Oost-Vlaanderen, blz.10.
19
Jan Roelkens: Het verloren goed. Proefschrift U.G, augustus 2000.
16
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4. De vroege Middeleeuwen.
De meeste nederzettingen uit de periode voor de grote middeleeuwse ontginningen zijn van
Germaanse oorsprong. Vanaf de derde eeuw maken de Germaanse invallen geleidelijk een einde aan
de Gallo-Romeinse periode. Vooral vanaf de 5de eeuw liet de occupatie door Franken in onze regionen
duidelijke sporen na.
Met de immigraties van de late 4de eeuw werd de basis gelegd voor de germanisering van Vlaanderen.
Wanneer Chlodio rond 430/440 vanuit zijn zetel Dispargum in Toxandrië de zuidwaartse expansie van
de Salische Franken inzet, verplaatst het machtscentrum zich definitief naar Noord-Galië. De meeste
Franken zijn bij deze veroveringstocht hun leider gevolgd. Wanneer Childerik zijn machtscentrum in
Doornik vestigt, krijgt de Germaanse kolonisatie in het Scheldebekken een nieuwe impuls.
De blijvende sporen die zij nalieten vinden wij terug in de vele toponiemen met het suffix
–haim.
de
de
ste
20
Volgens prof. Gysseling kunnen zij zowel uit de 5 als uit de 7 - 8 eeuw dateren .
“-Haim” betekent boerderij of gehucht. Dit wordt samen gebruikt met een persoonsnaam (de leider
van een familieclan) die vervoegd wordt in de genitief.
4.1 Nederzettingen van Germaanse oorsprong te Balegem.
- De kolonistengehuchten: “Vualzegem” gelegen in het bronnengebied waar de Molenbeek te
Balegem ontspringt. Volgens prof. M.Gysseling betekent „Waldtsinga‟ de woning van de lieden van
Waldso.
In 1011 schenkt graaf Arnulfus de site Vualzegem samen met zijn 24 lijfeigenen aan de abdij van
Nijvel.
- Rooigemdries, gelegen in de vallei van de Molenbeek en de samenvloeiing met de Rommelbeek.
“Rauhingahaim” betekent woning van Rauha.
- De belangrijkste is “Issegem” in de beekvallei van de dorpsbeek. Het is een nederzetting die tot een
groot gehucht is uitgegroeid en het centrum werd van een heerlijkheid. De nederzetting wordt reeds in
de 11de eeuw vermeld en betekent de woning van de lieden van Hassi.
- Verder zijn er te Balegem de zeer waarschijnlijk Germaanse kolonistengehuchten “Vrijhem”,
gelegen aan de samenvloeiing van de Molenbeek en de Begijnebeek. Veel van deze Germaanse
kolonistengehuchten zijn terug te vinden op de flanken van de beekvalleien te Balegem.
- Vermelden wij ook nog “Hemelgem” aan de vallei van de Grote Ettingenbeek en de samenvloeiing
van de Molenbeek te Scheldewindeke.
- “Ingahaim”, dat tot een dorp is uitgegroeid is Balegem. De oudste schrijfwijzen zijn Badelengien
1181, Badelghem 1210. Prof. Gysseling is van oordeel dat de naam is afgeleid van Badulinga haim en
betekent de woningen van de lieden van Badulo.

De Pot van Balegem. (Foto Lucien De Smet)

In 1963 werd tijdens het graven van een put voor een mazouttank op de wijk Kattenberg een
Merovingische pot opgegraven. Het is een biconische pot met een tandradstempelversiering die

20

Historisch-Geografische tekst bij het kaartblad Oosterzele Intern Rapport RUG 1987 door E.Thoen

Land van Rode – jaargang 34 nummer 134

48

juni 2006

thuishoort in de tweede helft van de 6de of de 7de eeuw Deze pot werd gebruikt om bij lijkbegraving de
grafgiften in op te bergen.
Wij menen de nederzetting te situeren vlak aan het alluvium van de Molenbeek ergens tussen de
Dorpsbeek en Bechem. De afstand tot het grafveld bedraagt nauwelijks 200m. De vondst van de pot
van Balegem ondersteunt de hypothese dat Balegem van Frankische oorsprong is.
Luc Bouters vestigt ook de aandacht op de naam Kattenberg. “Kat” is een toponiem dat dikwijls wijst
op archeologische vindplaatsen die veelal vondsten vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen
herbergen.21 De kerk en de Sint-Martensdries zijn gelegen aan de oever van de Molenbeek.

4.2 Moortsele.

Het dorpscentrum van Moortsele met kerk in de vallei van de Molenenbeek 22

Dorpsnamen met het suffix “–zele” zijn net als de “-gem”-namen nederzettingstoponiemen die
teruggaan tot de vroege middeleeuwen. Dit is onder meer het geval voor Moortsele. De oudste vormen
zijn: Mortesela eind 9e eeuw, Mortsella in 914.
Het prefix Mort zou wijzen op drassige grond en zou betekenen huis(zen) bij het moeras.23
D. Van Cultuurland tot aan de grote ontginningen.
Over de domaniale organisatie is weinig achterhaald omdat de goederen voor een groot deel in handen
waren van lekenheren. De machtige lokale heer stamde uit de machtige familie van ScheldewindekeOosterzele die hun villa en latere heerlijkheid hadden in het centrum van Scheldewindeke. Het

21

Een Merovingische pop van Balegem-Kattenberg, Luc Bouters in het Jaarboek Heemkundig Genootschap
Land van Rode, 1987.
22
RAG Fonds Land van Rode nr 165.
23
Historisch-Geografische tekst bij het kaartblad Oosterzele Intern Rapport RUG 1987 door E.Thoen
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bouwland, dat zij bewerkten, lag ten westen van de dorpskom, nl. de hofkouter, die onder impuls van
vrije boeren tot ontwikkeling kwam.
De heerlijkheden.
Vanaf de post-Karolin08111796gische tijd (eind 9de eeuw) hebben de heerlijkheden zich hier beter
kunnen ontwikkelen dan aan de kust of Binnen-Vlaanderen.
De belangrijkste heerlijkheid in de vallei van de Molenbeek is de heerlijkheid Balegem,
Scheldewindeke, Moortsele (Het Land van Windeke).
De castrale motte vormde het centrum van de heerlijkheid. Deze burcht wordt nog vermeld in een
landboek uit 1657 en is gelegen “aen de maert te Scheldewindeke”24 in de vallei van de Molenbeek.
Andere kleinere heerlijkheden die ontstaan zijn uit de vroegmiddeleeuwse ontginningsgebieden zijn
onder meer:
1. De Heerlijkheid Bottele te Balegem.
De heerlijkheid Bottele is gelegen op de wijk Walzegem in het bronnengebied van de Molenbeek.
Reeds in de 11de eeuw is het goed gekend dat in 1352 in handen is van Lisbette van Bottele. In 1447 is
de heerlijkheid gehouden van het leenhof te Aalst 40, bunder groot en hoorde toe aan de raadsheer
Hendrl Utenhove. Latere bezitters zijn de familie Bette in 1525. Simon Bette verhuurde het aan Gillis
Azaert. Door huwelijk kwam het in de familie De Rodoan Op 4 februari 662 werd D‟Haene heer van
Heusden eigenaar. In 1789 en in 1840 kreeg het opnieuw nieuwe eigenaars en in het begin van de 19 de
eeuw moet het zijn afgebroken.25
Een andere heerlijkheid te Balegem, gelegen aan de Molenbeek, is de heerlijkheid Vosbroek26.
2. Het goed ter Loo te Moortsele.
Het was een kasteelhoeve met hooghof, neerhof en boomgaard en waarvan de twee eerste omwald
waren. In 1482 behoorde het goed toe aan Jan vander Scaghen fs. Jan, die toen ontvanger was van de
buitengewone belastingen in Vlaanderen. Hij verpachtte het goed aan Jan Pontenaere fs. Pieter, die
jaarlijks 23 ponden grote als huur moest betalen en daarnaast ook nog 6 steen vlas, twee varkens en
een koe aan de eigenaar moest leveren. Bovendien was hij verplicht jaarlijks zes dagen karweien uit te
voeren voor de eigenaar. De relatief hoge pachtvergoeding wijst er op dat het een zeer belangrijk
bedrijf betrof.27
In een handschrift van 1474 wordt melding gemaakt van de “watermuele” te Moortsele, die aan
dezelfde eigenaar toebehoorde maar afzonderlijk verpacht werd.
De “curtbrugghestraete”, genoemd naar de geringe afstand tussen twee bruggen was de hoofdweg die
de molen site en het goed verbond met het dorp 500m verder op.
Het onderhoud van deze “gendvoedweech” was tevens een last van de pachter.28
3. De heerlijkheid van den Abeele te Gontrode.
Het was gelegen ten oosten van het centrum van Gontrode aan de Molenbeek, die eveneens een
watermolen bediende.
Het geheel was omringd met grachten en had een oppervlakte van 17 bunder. Aan het leen waren 19
achterlenen verbonden. De naam is afgeleid van de oudste eigenaars van het goed. Op het einde van de
14de eeuw behoorde het toe aan de Gentse familie Van Den Abeele.
In 1405 was het eigendom van Jan van den Abeele. “Jan van den Abeele houdt in leene een leen
ligghende in de prochie van Gonterode groot wesende de wal ende walgracht van zijne hove,

24

RAG Balegem Scheldewindeke Moortsele nr 520
Lucien De Smet: Jaarboek Land van Rode.
26
Lucien De Smet: Tijdschrift Land van Rode.
27
Noël Kerckhaert: Oude Oostvlaamse Hoeven, SAG 301/57 f.10 v°
28
Maurice Gillis: Het Hof ter Loo te Moortsele rond 1500, Land van Rode jaargang 31 nr 124.
25
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molenstede tusschen de gracht ende der beke”.29 In 1506 is de heerlijkheid een bezit van vrouw
Elisabeth Sluus.
Door overerving kreeg het in 1523 twee eigenaars: twee derden kwamen aan Jr. Joos van Grijspere en
het ander deel aan Willem van Goux30 . In het begin van de 17de eeuw behoorde het leengoed toe aan
drie verschillende families: Laureins van der Gucht, Jr Augustijn van Heurne en Lieven van der
Haeghen. In 1624 legde Christoffel van der Haeghen zijn derde deel voor aan het leenhof van Melle.
Christoffel van Heurne werd door Sanderus als één van de geleerden uit die tijd genoemd.
In de 18de eeuw was het eigendom van de families Maelcamp en Delvael.31

Illustratie uit Verheerlijkt Vlaanderen van Sanderus

4. Het klooster te Melle.
In de hoek gevormd door de samenvloeiing van de Gonde en de oude Schelde, lag een groot stuk
grond in zachte helling afdalend naar de stroom. Het hoger gelegen gedeelte bij de heerweg werd
uitgekozen om het klooster te bouwen, dat beschermd zou worden door diepe grachten
Op 29 april 1428 verleende Filips de Goede, als Graaf van Vlaanderen, aan Lodewijk van de Hole,
zijn toestemming om een klooster te bouwen op zijn grond te Melle in de baronie van Rode,
heerlijkheid Van den Abeele.32 Op 26/1/1430 nam de Schepenbank van Gent het klooster van Melle
onder haar bescherming. In 1431 was het gebouw voltrokken en konden de kloosterlingen er hun
intrek in nemen. Kanunnik Henri Nulaaets begeleidde de vijf eerste priesters naar Melle.33

29

Leenboek van Aalst 1405 blz 40
Akte van aanstelling baljuws van den Abeele 1568 De Potter.
31
Noël Kerckhaert: Oude Oostvlaamse Hoeven.
32
H. Verbist: Geschiedenis van Melle, 1962.
33
H. Verbist: Geschiedenis van Melle, 1962.
30
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Priorij van Melle en kasteel Triest aan de monding van De Gonde te Melle in De Schelde34

De Priorij van Melle naar Sanderus (Illustratie uit De Geschiedenis van Melle)

5. De Cortrosine van Melle 35.
Het herenverblijf lag halfweg tussen de dorpskernen van Melle en Gontrode, gebouwd op een motte
met walgracht van ca 13 tot 13 m.36 De gracht werd gevoed door de Gondebeek en omsloot het kasteel
ten noorden, het oosten en het zuiden. De vestiging werd vermoedelijk in de 12de eeuw opgetrokken
ter vervanging van een oudere houten versterking. Sanderus schreef hierover het volgende “…ontmoet
men er de overblijfselen van het paleis van de graaf van Izeghem.” 37 Vermoed wordt dat het kasteel
rond 1579 verwoest werd. In 1870 heeft Blommaert het over „het kasteel van der heren van Melle
stond ter stede waar thans het oude pachthof staet toebehorende aen den heer Reyntjes‟. In een
pachtcontract uit 1449 lezen wij het volgende “een goet alsoet ghestaen ende gheleghen es inde
prochie van Melle metten huussinghe daer up staende utenhedaen de capelle ende andere huussinghe
staende up de mote ende svorzeide meester Gautier stal beneden staende”38. In een document uit de
16de eeuw is er sprake van “een leen groot ontrent 31 bunders 2 dachwant te wetene ‟t pachtgoed te
Melle behuust metten uperhove, een valbrugge end een neerhof beede ommegracht.”39

34

Tekening uit De Geschiedenis van Melle, H.Verbist, 1962.
August De Baets: Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, uitg. Heemkundige Vereniging De Gonde, 1996.
36
Heemkundige Vereniging De Gonde: Arch. Rapporten A1/A4
37
A. Sanderus: Verheerlijkt Vlaanderen Antw herdruk in 1980 dl II p. 68.
38
SAG reeks 301 reg 40 II/f) 31v°
39
SAG Fonds de Preudhomme d‟Hailly nr 466.
35
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Het kasteel stond op een motte samen met de kapel. De stal stond beneden op het neerhof bij de
gebouwen van de pachter. Het geheel werd omringd door een walgracht gevoed door de Gonde. De
site was toeganglijk via een valbrug.
Van het neerhof werd in de 19de eeuw een schets gemaakt door A. Heins met bijhorende beschrijving:
„Aan de kant van de weg van Gent naar Geraardsbergen die te Melle de Koninklijke steenweg naar
Brussel verlaat ziet men deze oude hoeve de meulewijk daterende uit de 17de eeuw. De uitgestrekte
boomgaarden die haar omringen zijn bespoeld door de Gonde, een mooie rivier die te Melle de
Schelde vervoegt‟.

Het neerhof behorende tot het goed van Cortrosine door A. Heins (SAG Atlas Goetghebuer)

De hoeve en het kasteel werden in de loop der tijden meermalen verwoest. Dit was onder meer het
geval in 1579 tijdens de geuzenberoerten en in 1745 bij de slag van Melle tussen de Engelsen en
Fransen. In het najaar van 1971 werd door de Heemkundige Vereniging De Gonde gestart met
opgravingen waarbij enkele resten van een toren en een verdedigingsmuur teruggevonden werden.
E. Economische activiteiten.
1. De beek als energiebron.
1.1 Watermolen te Balegem.
De beek fungeert niet enkel als waterafvoerkanaal, ze was tevens een bron van energie. Met de kracht
van het water werden molens aangedreven.
Tot wanneer het eerste gebruik van watermolens teruggaat levert nog steeds stof tot discussie.
Het staat vast dat de Romeinen al watermolens kenden. De beschrijving door Vittuvius (1 ste eeuw voor
Chr.) bewijst dat.
Het is vooral vanaf de middeleeuwen dat we met het fenomeen watermolen geconfronteerd worden,
een fenomeen dat pas zijn definitieve teloorgang vond in het begin van de 20ste eeuw.
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Watermolen te Balegem. foto Inv. 180 Provincie Oost-Vlaanderen

Ten zuiden van de kerk in het dorpscentrum bestaat nog een restant van een molen die teruggaat tot de
15de eeuw. Tijdens het monumentenjaar 1975 werd het rad hersteld. De molen is van het bovenslag rad
type, dit wil zeggen dat het water via een spatbord boven het rad gebracht wordt. Van de oude
meelinrichting is niets bewaard gebleven. De oude maalderij erd tot woonhuis omgebouwd. In de tuin
is het waterspaarbekken als vijver bewaard gebleven.40
De molensite is eigendom van Agnes Eeckhout.
1.2 De watermolen te Moortsele.
De molen te Moortsele is eveneens
van het bovenslagrad type. De
molen bestond reeds midden de
15de eeuw en maakte deel uit van
de heerlijkheid hof te Loo.
De verdeelstaat van 1474 betreffende de erfenis van de
kinderen Van Der Scaghe is een
duidelijke aanwijzing dat “de
watermuelne te moortzele en het t'
hof ter Loo”.

De landbouwerpachter had de plicht om op zijn kosten ook de beek
te onderhouden: “item moet hij pachtre wel en lovelic onderhouden
ende rumen alst van noode werdt de molenbeke zo ver als die
bestrect ende binnen den vorseyde goede loop heeft zo datte de
molenaere noch andren gheen cansen hebben om te claghene ooc
zonder smeesters cost” 41
40
41

Oost-Vlaamse watermolens 1980, inventaris 180.
Maurice Gillis: Het Hof ter Loo te Moortsele rond 1500, Land van Rode jaargang 31 nr 124.
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In de maalderij zijn twee steenkoppels en een graankuiser aanwezig. Het volledige maalwerk is nog
intact. Architectonisch en landschappelijk is dit een mooie site, die zowel naar stijl als naar inplanting
een harmonie vormt met het omringende landschap dat verdient wettelijk beschermd te worden.
1.3 De watermolen te Gontrode.
Reeds in de 15de eeuw wordt de watermolen ver-meld en
een eeuw later was hier reeds sprake van een dubbele
watermolen.
De oudste gekende bezitter was Jan van den Abeele 1405
“houdt in leene ..de molenstede tusschen de gracht ende
der beeke..”42
In 1598 werd het goed ten Abeele en de water molen
verpacht aan Pieter van Lierde voor 12 pond groote per
jaar
De molenstede met
walgracht ging af
van het leenhof te
Aalst
De watermolen van
Roo had voorheen
een waterrad, thans
is hij uitgerust met
drie waterturbines.

De Watermolen van Gontrode (Foto: Verz Gemeentelijk Museum Melle)

De waterturbine werd gebruikt voor het aandrijven van een schijfzaag.
Een derde turbine zorgde destijds ook nog voor de productie van elektriciteit.
1.4 De Watermolen te Melle 43.
Het bestaan van een watermolen op de Gonde te Melle gaat minstens terug tot 1460. Lodewijk van
Luxemburg, heer van Rode, gaf in 1460 de toelating aan het klooster van O.L.V ten Hole om er een
nieuwe watermolen te bouwen.44
Mogelijks werd de voormalige molen in 1452 vernield tijdens de schermutselingen tussen de Gentse
milities en de graaf Filips van Bourgondië. In 1505 werd opnieuw een nieuwe molen gebouwd. Het
waren de ouders van Lodewijk Valcke die de prior 100 pond groot schonken om de molen te bouwen.
Vanaf begin de 17de eeuw waren er geregeld conflicten toen Lieven Goetaert de toestemming kreeg
een kopermolen te bouwen..
Een kopermolen was uniek in Vlaanderen De meeste stonden in de streek van Dinant en Luik. Tot
hoelang de kopermolen heft bestaan is niet duidelijk.
In de staat van goed uit 1675 blijkt dat Pieter de Wulf toen pachter was van de molen. In 1750 werd de
watermolen verpacht aan Lieven de Graeve. In het huurcontract staat dat hij volgens een oud
herenrecht verplicht was te malen voor de heren van Cortrosine.45
42

Leenboek van Aalst 1405, blz 40.
August De Baets: Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, uitg. Heemkundige Vereniging De Gonde, 1996.
44
RAG O.L.V ten Hole nr 59/16.
43
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Ingevolge een edict van Jozef II werd op 24/01/1786 het klooster van de Augustijnen openbaar
verkocht. De watermolen met het huis en een weide werd voor 12402 gulden aangekocht door de
markies Maelcamp. Pachter was toen Gregorius d‟Hont. Midden de 19de eeuw behoorde de
watermolen toe aan Karel Verstraeten een molenaarsfamilie uit Gontrode. Na zijn overlijden werden
in 1881 Urbain De Meyer- De Clercq de nieuwe eigenaars. Hyppolyte De Clerq liet in 1889 de molen
verbouwen tot een stoomwatergraanmolen. In 1905 werd de molen gedeeltelijk ontmanteld en
verdween volledig in 1911.

Illustratie Verzameling Gemeentelijk Museum Melle.

Leon Van den Hende, bloemist te Melle, liet in 1911 in de buurt van de oude molen een nieuwe
korenwatermolen bouwen. Leon week uit naar Mexico, maar de broer van zijn echtgenote, Hippoliet,
hield tijdens zijn afwezigheid de molen in werking. Op 18/8/1920 verkocht Van den Hende-De Meyer
de maalderij aan Gaspar De Mulder waarna het molenrad op de Gondebeek voorgoed stil viel.
2. Waterhuishouding.
Om ook tijdens droge periodes over voldoende water te beschikken om het rad in beweging te zetten,
werden niet alleen in de nabijheid van de molen een of meerdere spaarbekkens aangelegd. Het debiet
van de stroom werd bijmiddel van een spei geregeld.
2.1 Het spei van Balegem.
Een eerste spei bevond zich te Balegem op de wijk Vrijgem

45

H. Verbiest, p. 170.
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De “Waterrad” te Balegem. Foto Lucien De Smet.

2.2 Het spei van Scheldewindeke.
Verder stroomafwaarts waren deze
schotten groter van afmeting.
Het spei te Scheldewindeke werd
gebouwd achter de voormalige melke-rij
aan
de
samenvloeiing
van
de
Hettingebeek en de Molenbeek.
Rond 1930 werd de loop van de beide
waterlopen aangepast.
De Hettingebeek had zijn oorspron-kelijke
bedding langsheen de weg. Beide beken
vloeien nu samen te hoogte van de brug in
de Stationsstraat.

Het spei te Scheldewindeke (Illustratie uit Van Vuenteca tot Scheldewindeke).

2.3 Het spei van Moorsele.
Het spei te Moortsele was gelegen op de
Molenbeek achter het kasteel Verschaffelt

Foto uit verzameling Fam. De Moor, Moortsele.
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3. Industriële activiteit.
3.1 De brouwerij “De Fontein” te Balegem.

Illustratie Verzameling Lucien De Smet.

In de eerste helft van de 19de eeuw had de heer Robijns een weverij opgericht in het centrum van de
gemeente, op de oevers van de Molenbeek. In 1886 vroeg hij voor de uitbreiding van zijn bedrijf de
toelating een stoommachine te plaatsen Er was heel wat verzet van de omwonende bewoners en de
vergunning werd uiteindelijk geweigerd.
Louis Robijns besloot in 1887 het bedrijf te sluiten en hij startte met een brouwerij.
De brouwerij “De Fontein” dankt haar naam aan de bronnen die gelegen zijn in de vallei van de
Molenbeek en de Dorpsbeek, die op die plaats samenvloeien en van waaruit de brouwer het nodige
water putte. De achtereenvolgende eigenaars waren de familie Den Haese, Jozef Vermeylen (1923) en
Jozef Janssens (1932), die getrouwd was met Hilda Baele, dochter van de burgemeester Adolf.
Gekende biersoorten uit die tijd waren: Castar, Pater Abt, Triple en Farobier.
Bijzonder populair was het Spitfire: een sterk, lichtbruin streekbier dat tot twee jaar in vaten werd
gerijpt en nadien nog eens 6 maand in de fles op smaak werd gebracht. Het bier ontleen-de zijn naam
aan de bruisende kracht van het bier dat vergeleken werd met de Engelse gevechtsvliegtuigen In 1957
werd het bedrijf overgenomen door de brouwerij Wieze.
Tot 1963 bleef de Spitfire in productie. Met het overlijden van Jozef Janssens in 1965 stopte elke
activiteit en werd de installatie ontmanteld.46
3.2 Conservenfabriek te Balegem.
Na de tweede wereldoorlog werd langsheen de Molenbeek (“De Rakelde”) een conservenfabriek
gebouwd.
3.3 De melkerij te Scheldewindeke.
Op 13 maart 1929 werd aan de heer Leo Van Spaendonck de toelating gegeven om een
stoommelkerijin de gemeente op te richten. De melkerij werd gebouwd ter hoogte van het spei te
Windeke op een perceel grond waarlangs de Molenbeek onder de huidige Stations-straat loopt (Sectie

46

C. Pien: Balegem na 1945.
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nr 491b bis). Het openbaar onderzoek om ook een stoomketel te mogen plaatsen werd op 20/3/1929
afgesloten zonder een enkele opmerking van de omwonenden47.
De oude melkerij stond voorheen langs de weg naar Munte.48

Zuivelfabriek Sint Kristoffel. Foto: verz. André Houbracken.

4. Andere reeds verdwenen economische activiteiten.
Mandenmakers
Einde 19de begin 20ste eeuw waren er te Balegem enkele familie mandenmakers aan het werk die hun
“Wemen” aan de oever van de Molenbeek hadden.
In 1938 noteerden wij de namen van hierna vermelde mandenmakers:
Baele Alfons - Bracht
Pien Gustaaf - Kattenberg
Pien Joseph - Dries
Uyterhaegen Emiel - St.Martens Dries
Van Dorpe Leon Joseph - Kalle
Van Grembergen Camiel - Issegem
Van Grembergen Gilbert - Issegem
Van Grembergen Urbain - Issegem
Van Immerzele Urbain - Kattenberg
Van Temssche Albert - Dorp

Foto uit „Balegem in oude prentkaarten‟, van L. De Smet.

Lucien De Smet
47
48

GAO: Verslagen van het college van burgemeester en schepen 20/3/1929.
D. Van Heegde: Van Vuenteca tot Scheldewindeke, 1976.
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Kolonel William F. Cody alias Buffalo Bill.
William Frederick Cody was een historische figuur uit de Amerikaanse Far West die leefde van 1846
tot 1917. Men zou zelfs kunnen zeggen dat hij de volledige geschiedenis van het Westen symboliseert
omdat hij op een of andere manier betrokken was bij al de voornaamste elementen van de westwaartse
expansie, zoals de gold rush, de Pony Express, de aanleg van de spoorwegen, het veehoeden en de
strijd tegen de indianen. Wanneer hij vervolgens zijn belevenissen in 1883 samenbundelde tot één
groot theater-concept, Buffalo Bill's Wild West Show, werd zijn personage een ware mengeling van
feit en fictie: hij organiseerde ontelbare tournees in Amerika en in het buitenland, waardoor hij
wereldwijd bekendheid verwierf.
Buffalo Bill leidde dus twee levens die geleidelijk aan in elkaar vergroeid zijn. Enerzijds was hij de
held aan de frontier en anderzijds was hij de held op het podium. Als verkenner en gids voor het
Amerikaanse leger nam Buffalo Bill geregeld deel aan campagnes tegen de indianen, meer specifiek
de Cheyennestam die telkens opnieuw op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bleek te zijn.
Het beroep van verkenner was in die dagen een vermoeiende en frustrerende job. De officieren stelden
vaak hoge eisen, maar Cody had het geluk ons voor generaal Sheridan en de Vijfde Cavalerie te
werken, in tegenstelling tot de verkenners die Custer of Fetterman bijstonden.

De relatie van Buffalo Bill en de indianen.
Het leven van een verkenner was hard en kende weinig persoonlijke bevredigingen. Maar omdat Cody
reeds een romanheld was terwijl hij dienst nam in het leger, werden zijn activiteiten vaak uitvergroot.
Het meest bekende voorbeeld hiervan is het fameuze duel tussen Buffalo Bill en Yellow Hand.
Hoewel dit geen spectaculair gebeuren was, werd dit feit in de kranten beschreven als “de eerste scalp
voor Custer, een supermenselijk feit van de meest gekende frontierheld”. Maar of Cody effectief
degene was die het schot afvuurde op Yellow Hand is onduidelijk en in de publieke geest speelde dit
eigenlijk geen rol. Want tijdens het seizoen van 1877-1878 vertolkte hij deze gebeurtenis in het
melodrama “The red Right Hand”, en de toeschouwers vonden het geweldig. Hoewel feit en fictie
elkaar overlapten bleef het beeld van Buffalo Bill die de scalp van Yellow Hand hoog in de lucht
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houdt, nog jarenlang de romans en programmaboekjes verfraaien zodat het legendarische beeld van
Buffalo Bill als authentieke indianenstrijder nog eens extra werd versterkt.
Wanneer omstreeks de jaren 1880 de kolonisatie van Noord-Amerika was voltooid en de indianen
bedwongen in reservaten leefden, ontstond er in Amerika een nieuwe rage. Handige showlui speelden
in op de blijvende fascinatie bij het grote publiek voor die korte pioniersfase in het Amerikaanse
verleden, de verovering van het Wilde Westen. Zij rekruteerden indianen uit de reservaten en
schakelden hen in in hun rondreizende Wild West Shows, die alle belangrijke Amerikaanse en
Europese steden aandeden. Zoals Buffalo Bill beweerde vormden de indianen ook bij hem een
belangrijk onderdeel van zijn show. “My Indians are the principal feature of this show, and they are
the one people 1 will not allow to be misused or neglected” (Mijn indianen zijn de hoofdattractie in
deze voorstelling, en ik zal niet toestaan dat ze misbruikt of genegeerd worden). Wanneer we
inderdaad kijken naar Cody's gedrag jegens de indianen tijdens zijn showbusinesscarrière zien we dat
zijn positief en vredelievend karakter bevestigd wordt. Verschillende anekdotes bewijzen dit.
Luther Standing Bear bijvoorbeeld trok met Buffalo Bill mee tijdens de derde Europese tournee en
vertelt een voorval waarbij de cowboys ervoor gezorgd hadden dat de indianen de wildste paarden
moesten berijden. Na een klacht neergelegd te hebben bij kolonel Cody, zag Standing Bear
verwonderd hoe de cowboys die middag verplicht werden om die wilde paarden zelf te berijden en hoe
Buffalo Bill met een glimlach op zijn gezicht de voorstelling aanschouwde.
Bovendien werd Buffalo Bill gevraagd om te onderhandelen met Sitting Bull ten tijde van de Ghost
Dance Movement. Door tussenkomst van James McLaughlin, agent voor het Bureau van Indiaanse
Zaken, werd deze opdracht geschorst. Toch toont dit aan dat men veel vertrouwen had in Buffalo Bill
om het opperhoofd vreedzaam te kunnen arresteren. Cody was - in vergelijking met andere soldaten en
verkenners - vrij geliefd bij het autochtone volk. Hij handelde niet uit raciale overwegingen en
vermeed in een conflict zolang mogelijk de wapens op te nemen. Maar of de indianen nu meer
vertrouwen hadden in hem blijft een onduidelijke zaak. Cody werd vaak gelijkgesteld met figuren als
Jim Bridger en George Crook, die verstonden hoe de indianen zich voelden en die zo rechtvaardig
mogelijk de strijd tegen de roodhuiden probeerden te voeren. Hoewel Buffalo Bill dienst deed tijdens
de meest intense periode van conflicten, nam hij nooit deel aan onderhandelingen en/of het sluiten van
verdragen met de roodhuiden. Hij was er zich immers goed van bewust hoe de regering te werk ging
wat betreft de indianen en wilde hier geen aandeel in. Hij plaatst zichzelf dan ook nooit in een positie
waarbij hij tegen de indianen moest liegen.
Buffalo Bill's Wild West Show.
William Cody‟s avonturen en heldendaden aan de frontier zorgden ervoor dat hij al vlug vermaardheid
verwierf in West-Amerika. Door de uitbreiding van de spoorwegen en de modernisering van het
postsysteem bereikte het nieuws ook het Oosten. Eveneens de verdere ontwikkeling van de
telegraafverbindingen en het ontstaan van de “Associated Press” zorgden ervoor dat meer en meer
westerse informatie de Oostkust bereikte. Wat gold voor de algemene berichtgeving was ook het geval
voor Buffalo Bill. Zo werd bijvoorbeeld de “Battle of Summit Springs”, waarbij Buffalo Bill als een
nationale held werd beschouwd, levendig in de pers beschreven. Ook via meer literaire werken
vergrootte Cody zijn bekendheid. Ned Buntline koos Buffalo Bill als hoofdpersonage in zijn romans.
Wanneer vervolgens ook toneelstukken aan hem werden gewijd, werd Buffalo Bill een bekend figuur.
Op het moment dat hij besloot zelf op de planken te staan was het succes reeds gegarandeerd. Iedereen
wilde de frontierheld in levende lijve zien en daar speelde Cody gretig op in. Het ontstaan van de Wild
West Show, waarmee hij zelfs Europa in de ban had, was tenslotte een logisch gevolg.
William Cody huurde vooral indianen in van de Oglala-Siouxstam, die in het Pineridge Reservaat in
Dakota woonden. Onder hen bevonden zich enkele belangrijke persoonlijkheden zoals Kicking Bear,
Short Bult en Black Elk. Omdat het Cody's doel was een zo gevarieerd mogelijk programma aan te
bieden, fungeerden deze indianen vaak in zijn show als leden van een andere stam. Het publiek moest
namelijk geloven dat Buffalo Bill in staat was om de gevaarlijkste roodhuiden van elke stam bijeen te
krijgen. Maar zulke verdraaiingen van de werkelijkheid waren noodzakelijk in de showbusiness en de
roodhuiden begrepen dat dit enkel tot doel had het spektakel nog spannender te maken.
Cody was in staat om indianen die als gevaarlijk werden bestempeld mee te nemen op tournee zonder
het Bureau van Indiaanse Zaken te alarmeren. Op dit vlak was zijn meest bewonderenswaardige
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prestatie Sitting Bult te overtuigen om met hem mee te gaan om hem als het ware te beschermen,
zodat er geen aanslag werd gepleegd op de moordenaar van Custer.
Toen Sitting Bult de show na één seizoen verliet, gaf Buffalo Bill hem zijn lievelingspaard cadeau,
waaruit blijkt dat er een onuitgesproken vriendschap tussen die twee was ontstaan. Hoewel Sitting
Bult slechts enkele maanden meetrok met Buffalo Bill, bleef zijn beeld nog lange tijd de voorpagina
van de programmaboekjes verfraaien. Hierdoor wordt het Sioux-opperhoofd nog steeds in het
geheugen beschouwd als het prototype indiaan.

De Wild West Show in Gentbrugge.
Aanleiding voor dit luik van onze tentoonstelling is uiteraard de komst van het circus en de Wild West
Show op 21 en 22 september 1906, dus 100 jaar geleden, in Gentbrugge. Het materiaal voor dit
spektakel werd aangebracht door drie speciale treinen en de tenten werden opgeslagen op het militair
oefenplein naast het Arsenaal.
Buffalo Bill verzorgde er drie vertoningen, waarna hij een deel van zijn inboedel verkocht, en
definitief terugkeerde naar Amerika.
De circusvoorstellingen vanaf 1907 werden geleid door zijn opvolger Pawnee Bill en Cody zelf
verscheen enkel nog sporadisch op het toneel. In 1911 gaf hij zijn definitief afscheid.
Uit de brochure van de tentoonstelling “De tramstelplaatsen het circus Buffalo Bill in Gentbrugge”.
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De Sint-Bavoparochie van Gijzenzele begin 19e
eeuw.
Na de staatsgreep van Napoleon op 08/11/1799 hield de clerus zich gedeinsd. Men verwachtte niet te
veel van de generaal en toch op 16/12/1799 werd de eed van haat tegenover het koningschap
afgeschaft en vervangen door een eed van trouw aan de grondwet en daarna door een belofte van
trouw aan de regering.
Josephus Bernardus Van Hauwermeeren was op dat ogenblik pastoor van Gijzenzele.49
Het werd Napoleon duidelijk dat zonder te onderhandelen met de paus zijn pacificatie niet te realiseren was. Deze moeizame onderhandelingen leiden op 15/07/1801 tot een akkoord vervat in 17
artikelen. Samen met het concordaat werden de 77 organieke artikelen en de wet van 08/04/1802 door
de kamers goedgekeurd:
-

De paus erkende de verkoop van de kerkelijke bezittingen.
De niet verkochte goederen werden opnieuw ter beschikking gesteld.
De bisschop werd door de eerste consul aangeduid maar de canonieke aanstelling werd door de
paus bekrachtigd.
De pastoor werd door de bisschop aangesteld nadat de staat aan de kandidatuur zijn goedkeuring
hechte.

De eerste pastoor te Gijzenzele die volgens deze nieuwe richtlijn werd aangesteld was E.H. Hermans
Franciscus. Hij werd pastoor te Gijzenzele op 08/10/1802.50
De kerkelijke landkaart werd grondig hertekend. Voortaan vielen de grenzen van het bisdom samen
met die van de departementen. Het bisdom Gent omvatte de departementen Schelde en Leie. Voor
onze regio betekende het dat de dorpen uit het Land van Rode, die tot dan toe bij het bisdom Mechelen
behoorden, nu onder het diocees van de bisschop van Gent ressorteerden. Zottegem werd de nieuwe
dekenij.
Tot 1805 was er per kanton slechts een officiële pastoor die door de staat bezoldigd werd. De
desservanten in de hulpkerken waren ten laste van de gemeente en de gelovigen.
Bij dekreet van 28/8/1808 werd de kerk van Gijzenzele als hulpkerk erkend en had een desservant
sinds de reorganisatie van het bisdom tot 1811. Toen werd de parochie bij gebrek aan priesters
samengevoegd met die van Gontrode.51
Joannes Baptiste Emmanuel De Wyels werd op 08/01/1808 als de opvolger van Petrus Jacobus Van
Schelle aangesteld. Op 07/09/1811 werd hij pastoor te Viane52 De pastorij bleef leeg tot 1834.
Opnieuw een pastoor voor de Sint-Bavoparochie van Gijzenzele.
Op 1 maart 1834 behandelde de kerkfabriek van Gijzenzele de vraag van de bewoners om een
verzoekschrift te richten aan de bevoegde overheden om voor hun parochie een pastoor te benoemen.
-

In het verleden hadden zij een eigen pastoor. Het was om reden van een gebrek aan priesters dat
zij met Gontrode werd samengevoegd
De kerk van Gijzenzele lag ruim een uur stappen van die van Gontrode. Tijdens de wintermaanden waren de wegen daarenboven onbruikbaar.

49

Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997
Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997
51
RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 2530/1 brief van 3/4/1834 nr 1587
52
Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997
50
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- De pastorij is nog steeds beschikbaar. Mits enkele herstellingen is zij opnieuw bewoonbaar.
- Gijzenzele heeft “een schone kerk zijnde onlangs maer nieuw opgebouwd”.53
De vergadering besloot een verzoekschrift te sturen naar het gemeentebestuur met de vraag of de
gemeente kan instaan voor de jaarwedde van de pastoor.
De kerkfabriek beschikte enkel over voldoende middelen om de uitgaven voor de kerkdiensten te
bekostigen.
Diezelfde dag kwam de gemeenteraad samen om het verzoekschrift van de kerkfabriek te behandelen.
De gemeenteraad was van oordeel dat zij de vraag en het verzoek van de kerkfabriek kon steunen.
De parochie telde 520 zielen en de jaarlijkse uitgave van 200 fr. kon zij ten hare laste nemen zonder
hiervoor de plaatselijke omslag te moeten verhogen. De uitgaven werden voor twee jaar goedgekeurd
in afwachting dat de jaarwedde van de pastoor door de staat zal worden uitbetaald.
Aan de bisschop werd gevraagd om voor Gijzenzele een pastoor te benoemen.54

RAG provincie Oost-Vlaanderen nr2530/1

53
54

RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 2530/1 kopie van het verslag van de kerkfabriek 1/3/1834
RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 2530/1 kopie van het verslag van de gemeenteraad
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Op 09/04/1834 werd het dossier door de gouverneur met een gunstig advies aan de minister van
binnenlandszaken overgemaakt.55
Op 12/05/1834 vroeg de gouverneur aan de bisschop hem de naam van de nieuwe pastoor mede te
delen zodat voor de jaarwedden kon worden gezorgd.56
De volgende dag liet de bisschop de gouverneur weten dat hij volgende maand een desservant zal
benoemen zodat de overheid vanaf de 3e trimester van dit jaar voor het loon kan instaan.57
Op 24/06/1834 werd E.H. Joannes Baptiste Van Damme als pastoor van Gijzenzele aangesteld.58 Hij
was meteen de eerste pastoor van Gijzenzele sinds ons land onafhankelijk werd.

De pastoors van Gijzenzele
Uit: Luc Schokkaert Biografisch Repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997
5508

2603

4252

5883

van Hauwermeiren Josephus Bernardus (° Lede 07/05/1749 - † Vlierzele 29/03/1824)
Pastoor te Gijzenzele gedurende 13 jaar
09/10/1802 pastoor Vlierzele
Hermans Franciscus (° Willebroek 30/05/1759 - † Wetteren 01/07/1834)
9/10/1802 pastoor Gijzenzele
05/08/1806 pastoor Wieze
Segers Joannes (° Lebbeke 25/05/1757 - † 01/05/1807)
24/10/1805 onderpastoor Balegem
05/08/1806 pastoor Gijzenzele
05/08/1806 pastoor Landskouter
Van Schelle Petrus Jacobus (° Ursel 29/12/1740 - † Ottergem 05/10/1810)
Intrede Minderbroeders

55

RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 2530/1 brief van 9/4/1834 nr 1335
RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 2530/1 brief van 12/5/1834 nr 1293
57
RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 2530/1 brief 13/5/1834 nr 2183
58
Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997
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2253

860

773

829

3718

5351

818

192

10/01/1803 onderpastoor Petegem-aan-de-Leie
16/06/1807 pastoor Gijzenzele
07/01/1808 pastoor Ottergem
De Wyels Joannes Baptiste Emmanuel (° Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
03/05/1767 - † Viane 30/08/1815)
09/08/1806 onderpastoor Nazareth
Kanunnik Harelbeke
08/01/1808 pastoor Gijzenzele
07/09/1811 pastoor Viane
Van Damme Joannes Baptista (° Bassevelde 17/02/1793 - † Nokere 10/02/1875)
23/01/1821 priesterwijding Mechelen
05/03/1821 coadjutor Westdorpe
18/09/1821 onderpastoor Kruibeke
24/06/1834 pastoor Gijzenzele
06/10/1849 pastoor Nokere
09/12/1868 ontslag
Piens Guido Amatus (° Balegem 03/09/1803 - † Gijzenzele 31/03/1884)
16/06/1832 priesterwijding
29/12/1832 onderpastoor Zwijnaarde
14/11/1849 pastoor Gijzenzele
Cornelis Petrus Josephus (° Elversele 19/04/1857 - † Elversele 10/01/1909)
17/12/1881 priesterwijding
25/02/1882 coadjutor Gijzenzele
22/02/1884 onderpastoor Verviers, Notre-Dame
pastoor Widooie
06/11/1903 ontslag op rust Elversele
Pauwels Petrus Joannes (° Assenede 16/09/1839 - † Aaigem 08/05/1906)
21/05/1864 priesterwijding
25/09/1864 leraar-surveillant Lokeren
10/09/1870 leraar Eeklo
11/03/1875 onderpastoor Bazel
20/06/1876 onderpastoor Gent, Bijloke
24/09/1877 onderpastoor Ooike
29/10/1878 onderpastoor Zwijnaarde
21/04/1884 pastoor Gijzenzele
24/10/1888 pastoor Aaigem
Van De Walle Henri (° Zomergem 01/09/1857 - † Gijzenzele 25/05/1917)
19/05/1883 priesterwijding
17/12/1883 onderpastoor Sint-Niklaas, Sint-Jozef
30/04/1906 onderpastoor Kleit
15/10/1912 coadjutor Gijzenzele
29/04/1914 pastoor Gijzenzele
Van Pouck Jozef (° Sint-Niklaas 26/07/1850 - † Sint-Niklaas 24/11/1914)
1876 Leraar Oudenaarde
15/06/1878 priesterwijding
12/08/1878 onderpastoor Poeke
27/02/1879 onderpastoor Sint-Maria-Lierde
20/10/1881 onderpastoor Kemzeke
24/10/1882 onderpastoor Petegem-aan-de-Leie
18/12/1883 onderpastoor Ursel
08/09/1885 kapelaan Gent, Sint-Jacobs
03/09/1889 onderpastoor Outer
19/03/1900 pastoor Gijzenzele
29/04/1914 ontslag
Schelstraete Jules (° Ursel 06/02/1865 - † Belsele 24/03/1952)
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2444

2483

3877

2645

3511

31/05/1890 priesterwijding
25/01/1891 coadjutor Landskouter
25/06/1898 onderpastoor Elst
28/05/1894 habituant Gent, Sint-Jacobs
08/06/1917 pastoor Gijzenzele
Eeckhout Cyriel (° Burst 27/10/1890 - † Gijzenzele 27/01/1945)
02/06/1917 priesterwijding
05/10/1916 leraar Aalst, Sint-Martinuscollege
30/01/1926 onderpastoor Oostakker
01/06/1933 onderpastoor Zeveneken
29/06/1940 pastoor Gijzenzele
Fierlafijn René (°Buggenhout 09/01/1915 - † Waarschoot 03/07/1976)
12/04/1942 priesterwijding
28/04/1942 coadjutor Kruisstraat in Moerbeke
12/06/1943 coadjutor Gijzenzele
30/09/1945 onderpastoor Bentille
18/11/1948 onderpastoor Beveren-Waas, Onze-Lieve-Vrouw
31/01/1955 onderpastoor Bazel
31/12/1966 pastoor Elversele
06/10/1975 ontslag
Provenier Marcel (° Sint-Amandsberg 02/12/1899 - † Gijzenzele 23/03/1968)
14/061924 priesterwijding
03/09/1924 leraar Ronse, Sint-Antoniuscollege
08/10/1927 onderpastoor Sint-Martens-Latem
22/08/1933 onderpastoor Destelbergen
19/12/1934 onderpastoor Heusden
20/11/1939 onderpastoor Doorslaar
13/10/1942 onderpastoor Meulestede Gent
30/10/1948 pastoor Gijzenzele
14/01/1967 ontslag
Goethals Gustaaf (° Eeklo 05/05/1901 - † Scheldewindeke 29/08/1979)
19/12/1925 priesterwijding
03/10/1925 Leraar Gent, Sint-Lievenscollege
11/10/1926 Leraar Sint Niklaas, Klein Seminarie
30/08/1932 Leraar Sint-Niklaas, Normaalschool
23/08/1934 onderpastoor Gent, Sint-Baafs
14/02/1945 pastoor Gijzenzele
30/09/1948 pastoor-deken Zottegem
20/09/1965 directeur Zottegem, hospitaal
17/05/1972 ontslag op rust te Scheldewindeke
Moisse Gaston (°Sint-Jans-Molenbeek 17/03/1922 - † Gent 18/04/1988)
31/05/1947 priesterwijding
03/11/1947 leraar Ronse, Sint-Antoniuscollege
30/07/1960 onderpastoor Gent, Christus Koning
31/07/1961 onderpastoor Zevergem
29/01/1968 onderpastoor Gentbrugge, Sint-Eligius
10/10/1972 pastoor Gijzenzele
03/06/1987 ontslag
Albert Truyman
Pastoor Gijzenzele 1987-1993

Lucien De Smet
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Open Monumentendag 10/09/2006
Geleide wandeling 6 km met bezoek aan de bunkers te Moortsele.
Open Monumentendag wil het publiek van dichtbij laten kennismaken met het onroerend erfgoed,
door monumenten, landschappen en archeologische sites één dag per jaar gratis open te stellen voor
het publiek.
De achterliggende gedachte is sensiblisering en daardoor versterking van de solidariteit rond de zorg
voor ons onroerend erfgoed.
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode werkt dit jaar samen met OMD Oosterzele en zorgt
voor twee geleide wandelingen aan de bunkerline bezuiden Gent.
Einde de jaren 20 groeide in ons land het
plan een “Réduit National” aan te leggen
een uiterste stelling waarachter onze
strijdkrachten zouden terugtrekken in geval
van vijandelijke inval, om van daaruit,
aanleunend tegen een maritieme basis, over
te gaan tot actieve verdedigingsmaneuvers.
Voor Gent, van de Schelde bij Wetteren tot
de Leie bij Deinze, werd een versterkt
bruggenhoofd uitgebouwd.59

De S2 bunker te Moortsele (Foto J. De Vos)

In mei 1940 werd hier zwaar slag gestreden tussen het Duitse en het Belgische leger dat na lange stilte
ondertussen de geschiedenis in gaat als de slag bij Gijzenzele en Kwatrecht.
Het 11e linieregiment bezette Kwatrecht, Gontrode
en Gijzenzele – Betsberg, het 15e Moortsele en
Munte en het 7e Munte en Vurste – Semmerzake.
Zeer terecht heeft men dit jaar te Gijzenzele deze
slag herdacht.
Als Heemkundig Genootschap willen wij ter
gelegenheid van de Open Monumentendag ons bij
deze herdenking aansluiten door een geleide
wandeling te organiseren langs de bunker roette te
wandelen en daarbij een bezoek te brengen aan een
twee verdiepingen tellende bunker.
Onze gids is niemand minder dan Dirk De Ganck,
organisator van het Herdenkingsfeest te Gijzenzele.
Er zijn twee wandelbeurten voorzien: één om 10 uur en één om 15 uur.
Samenkomst aan het erfgoedhuis te Moortsele.
Afstand 6 km
Deelname is gratis.

59

J. DE Vos Mei 1940 Ten zuiden van Gent
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Foto Danny De Lobelle

Foto Danny De Lobelle
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Pastorale inkomsten en kerkelijk bezit
Bavegem
Welke naam men er in de loop der tijden ook aan gegeven heeft, belastingen hebben altijd bestaan.
Via de „dode hand‟ over het verheffingsrecht op cijnsgoederen, zijn allerhande vormen van
belastingen in het leven geroepen met slechts één doel: de kas van de overheid spijzen. Vooral de
verschillende bezetters van onze gewesten maakten gretig gebruik van “heffingen” en sommigen
dreven het nog veel verder om de bevolking werkelijk uit te zuigen. Sommigen gingen daarbij vrij
listig te werk zoals keizer Jozef II, die met een zekere omzichtigheid vooraf een plaatselijk onderzoek
liet uitvoeren naar de toestand om daarna een rapport te laten opmaken. Definitieve beslissingen
werden pas getroffen na veel overwegen uit vrees wrijvingen te veroorzaken met de bevolking. Het
was wel duidelijk dat de bezetter de situatie wenste te veranderen bijna uitsluitend om financiële
redenen.
Het begon bij een zeer onpopulaire maatregel met de afschaffing van de koosters in 1783 en 1784 om
reden dat ze volgens de keizer toch geen openbaar nut hadden en uit zogezegde zorg om de kerkelijke
goederen beter te beheren. De clerus wist wel beter en zag in deze werkwijze een voorwendsel om de
rijkdom te bepalen en later op grond daarvan belastingen te innen. De wet werd voorgeschreven via
“placcaerten” en “edicten” en decreten werden uitgevaardigd, zogeheten om het kerkelijk patrimonium
te beschermen. Maar de keizer en zijn voorgangers wisten zeer goed dat de kerken en kloosters niet
onbemiddeld waren, vermits ze eeuwenlang over een ruim goederenbezit beschikten dat stelselmatig
aangroeide door schenkingen van “vrome” - rijke - gelovigen. Renten, tienden allerhande en andere
kleinere opbrengsten zorgden voor de vorming van een aanzienlijk kapitaal en de overdracht van
onroerende goederen leidde tot uitgestrekte eigendommen. Hiervan werd heel wat testamentair
vastgelegd met als enige tegenprestatie missen op te dragen voor de zielenrust van de schenkers.
Het gehele systeem van inningen en het verwerven van onroerende goederen onderging een
uitgebreide omwenteling onder het bewind van Jozef II. Daarom vaardigde hij verschillende edicten
en ordonnantiën uit en liet modellijsten opmaken, die naar de Rekenkamer werden gestuurd. Maar het
gigantisch klasseringwerk van deze “staten” was echter nog niet klaar als de Oostenrijkers uit onze
gewesten werden verdreven. De bewuste lijsten werden in 1794 meegenomen naar Wenen om in 1803
naar Parijs te verhuizen en in 1815 definitief naar de Nederlanden terug te keren. Talrijke lijsten zijn
echter verloren gegaan en sommige pastoors durfden ze wel eens “vergeten” in te vullen alhoewel
hiervoor strenge straffen waren voorzien. Een groot gedeelte is echter bewaard gebleven wat ons
toelaat de “rijkdom” van een parochie te benaderen, tenminste als de pastoor in kwestie gewetensvol
de richtlijnen heeft gevolgd ... en hieromtrent is weinig twijfel mogelijk?
De parochie van Bavegem.
Op het einde van de achttiende eeuw beschikte de parochie van Bavegem niet over een eigen pastoor
en moest men het stellen met een deservitor. Op het ogenblik dat de lijsten moest worden ingevuld,
werd de dienst verzorgd door E.H. J. van Tieghem en hij was dan ook verantwoordelijk voor de
aangifte. Hij deed echter meer dan van hem werd verwacht aangezien hij in de rand belangrijke
gegevens neerschreef over de situatie van het dorp en de parochie. Het was geen verplichting en
bijgevolg moet de deservitor toch een reden hebben gehad maar voor ons blijft het een raadsel.
Voor wat het aantal inwoners betrof: “het getal in de parochie van baveghem in „t geheel levende
sielen 614; onder dese sijn communicanten 435 en minderjaerighe 179 altemael roomsche catholiek
en apostelijck”.
In verband met de kerk veronderstelde hij dat ze “misschien gebout was van voor den tijt van julius
caesar en staet in ontrent het midden der parochiaenen”. Bijgevolg was ze volgens de parochieherder
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voor geen enkele kerkganger feitelijk ver afgelegen en “sonder beletsel van berghen en groote
waeters” gemakkelijk te bereiken. Volgens deze vaststelling, of was het bedoeld als insinuatie, was er
geen reden om de mis te verzuimen. Toch had hij begrip voor enkelen die de mis niet konden
bijwonen omdat ze een grondige reden hadden: “Nochtans Sondaegs en s‟Heyligdaegs de
parochiaenen gemerckt datter er maer eenen geestelycken regeert sonder clooster oft hulpe van eenen
tweeden geestelycken syn ten deele genootsaeckt, hun huys te bewaeren onder de eenighe misse, om
dieften oft andere ongemacken te vermyden, en hun, de eenighe mis gedaen synde naer een der
bygelegene parochie te begeven om aldaer mis te hooren, waer van vyf parochien maer nauwelyckx
een alve uere van daer afgelegen en syn”.
Op het ogenblik dat de deservitor J. van Tieghem zijn aangifte invulde, waren de bisschop van Gent
heer van de parochie en de “canoninghen volle thiendeheffers”. Aangezien de pastoor-deservitor niet
meer opgenomen werd in het “Repertorium” (3) van het bisdom Gent, was de man waarschijnlijk
reeds overleden voor 1802. Gelukkig vermeldde hijzelf in zijn aangifte “gebortigh van rinyen onder
het arsch diecees van mechelen, gepromoveert door het bisdom van mechelen in het gemijn concours
ten jaere verschenen 1768 gehouden”.
De kerk van Bavegem, zonder residerende pastoor, genoot niet van enige tiende en bijgevolg genoot
de deservitor jaarlijks van de volle tiende van de heren tiendeheffers Sint-Baafs. Voor zijn
competentie ontving hij “eenensestigh ponden grootten dry guldens courant gelts”. Daarbij maakte
deservitor van Tieghem de bemerking, die in feite niets te maken had met de aangifte, dat dit bedrag te
“veel was om te sterven en te weynigh, alles dier, om te leven”.
Hij had wel een woonst ter beschikking, meer bepaald “een curenhuys gebout door de voorseyde
heeren thiendeheffers van S. baefs, staende op een daghwant lants, salvo justo, met 70 roeden
bogaert, welckers settingen en onderhout van de nevens loopende straete en vloyende beke laeten sy
thiendeheffers ten laste van den pastoor”. Gelukkig werd zijn inkomen nog aangevuld met de
opbrengst van vier partijen land die tot het curengoed behoorden. De afkomst van die eigendom is
hem evenwel onbekend maar de weinige opbrengst laat hem toch toe wat beter in zijn onderhoud te
voorzien:
- eene partye lants gelegen op den moortel binnen de prochie, groot 500
roeden salvo justo, oost myn heer vaernewyck, noort de eerw. heeren
thiendeheffers verpacht aen jacobus de cock privatif voor ses jaeren de
somme van 26 guldens met last van thiende settynghen en eerlycke rente te
betaelen aen den voorgenoemden heer
2-14-3
- de tweede partye lants curegoet genaemt Dooghcauter geleghen binnen de
prochie groot 313 roeden, salvo justo, oost de eerw. heeren thiendeheffers,
suyt diverse gelande, west pieter de moor en noort eenen voetwegh, verpacht
aen jan baptiste blom, insetenen, voor jaerlyckx een somme van 21 guldens
en alf, ook belast als vooren met obligatie van thiende en settynghen als
eerlycke rente aen den heere der prochie de welcke jaerlyckx bedraegt dry
guldens 5 stuyvers en een oort,
3-5-1
- een derde partye lants curegoet groot 60 roeden genaemt dhespe binnen prochie, west en noort bouchaute straete, oost daelemoesseny van gent verpacht
aen de weduwe jan baptiste verhoyen,verpacht voor vier guldens t‟ jaers met
last als boven en eerlycke rente aen den heer der prochie 13 styuvers en 3
oorden,
4-13-0
- de vierde partye meirsch curegoet gelegen in den maelbroeck binnen
prochie, groot 60 roeden salvo justo, oost de beke, suyt den aermen van
baeveghem, west een beeke en noort de kerck van baeveghem, verpacht aen
francis de smet insetenen voor een somme van 3 guldens en alf en thien
oorden, eerlycke rente aen den voornoemden heere bisschop
In wezen blijkt een staat van goed een saaie opsomming van bezittingen te zijn maar niettemin bevat
hij toch een schat aan informatie niet voor alleen de kerkelijke geschiedenis van een dorp maar tevens
op het vlak van genealogie en vooral toponymie. Wat de inkomsten betreft, leert de aangifte ons
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verder dat de koster de helft verdiende voor de diensten in vergelijking met de pastoor. Vermits het
hier om een “bijberoep” ging, mag men veronderstellen dat hij toch over een fraai jaarlijks inkomen
kon beschikken. Dit blijkt duidelijk uit de volgende ontvangsten van de goddelijke diensten, verzorgd
door pastoor en koster. Een kleine parochie als Bavegem liet echter niet toe om alleen van dit “salaris”
zonder honger door het leven te gaan, wat enige verklaring geeft over de zogenaamde zuinigheid gierigheid- van de kosters van weleer: “Den pasoor profiteert twee deelen van dry der accidenten oft
vervallen en het derde deel francis de smet koster aldaer, de welcke besonderlyck voorvallen uyt de
lycken, trouwen en jaergetyden oft gezongen missen”.
Voor de begrafenissen waren vijf verschillende tarieven vastgesteld maar aangezien het klein aantal
zullen noch de pastoor noch de koster rijk geworden zijn en had E.H. Van Tieghem reden te over om
te beweren dat zijn inkomen ontoereikend was om zorgeloos te overleven: “Den hoogsten l.ijckdienst,
die raer geschiet en geordineert wort, bedraegt thien guldens voor den pastoor en vyf voor den koster;
den middelbaeren dienst die gemyn is bedraegt zes guldens voor den pastoor en drie voor den koster”.
De prijs voor een kleine dienst bedroeg respectievelijk vier en twee gulden; voor een dienst ten laste
van de armen werd er twee en één gulden gerekend en een lijkdienst voor een minderjarige kostte dan
slechts zes en drie stuivers. Voor het zingen van een jaargetijde of het celebreren van een gezongen
mis “uyt iemants devotie gejont” ontvingen zij één gulden of tien stuivers. Voor een huwelijk vroeg de
pastoor twee gulden en twee stuivers en de koster moest zich zoals altijd met de helft tevreden stellen.
Om zijn kleine inkomsten enigszins te staven en geloofwaardig te maken voor de overheid gaf hij
enkele voorbeelden uit de jaren 1780-1782: “Om eenighsins te gissen wat den pastoor van baeveghem
profiteert ter causen van de accicenten: soo dient genoteert te worden, de dooden oft lycken van
eenighte jaeren gepasseert aen te teekenen; - ten jaere 1780 synder gestorven 7 communicanten met
middelbaeren dienst en twee minderjaerighe; ten jaere 1781 negen communicanten middelbaeren
lyckdienst en 8 minderjaerighe; in 1782 acht communicanten middelbaeren dienst en twaalf
minderjaerighe; in 1780 synder ses paer getrouwt; 1781 twee paer; in 1782 één paer.”
De opbrengst uit de offeranden tijdens de lijkdiensten werd verdeeld tussen de pastoor, koster en
misdienaars. De kosten van de lijkbaar, die “gemeynelyck ider een vierde van een pont in hun gewicht
syn” werden gedeeltelijk door de vrienden van de overledenen - de dragers - afgestaan om aldus voor
hen te bidden en de rest kwam aan de pastoor toe. Voor gebeden op verzoek van familie ontving de
pastoor een “placket en seer dickwyls minder”. Het was dus droevig gesteld met de financiële toestand
van de geestelijkheid in Bavegem. Aangezien de kerk geen tienden genoot, moest men het evenzeer
met zeer kleine opbrengsten stellen. De pastoor baseerde zich op de rekeningen van de jaren 1782 en
1783. De omhaling met de schaal op zondag, bedroeg slechts twee gulden en vijf stuivers. De
belangrijkste inkomst kwam van francis de naeyer, ontvanger van de parochie. Niet van hem
persoonlijk want de 42 gulden waren de opbrengst van “de croisen van een capitaele somme van 100
ponden grootten” over een termijn van twee jaren en uitgezet aan 3 ½ procent. In 1781 had de
kerkfabriek een partij “appelen op het kerckhof” verkocht aan lieven blom voor 4 gulden 13 stuivers
en nog een andere voor 10 stuivers aan braeckman. Er waren ook nog ontvangsten van “joannes
kaeckebeeck verbleven de somme van 6 gulden 1 stuiver; van livinus braeckman verbleven de somme
van 3 gulden 4 stuivers”. Deze bedragen werden nog aangevuld met ontvangsten van
“sepulturerechten” van pieter de clercq 6 gulden, van joannes baptista de clercq 3 gulden en van
jozeph maes, vrouw en zoon 12 gulden. Nog een andere verkoop van appelen, aan fransis boone,
bracht 1 gulden 1 stuiver op en voor de “coop van eenen drooghen boom op t‟ kerckehof” moest de
pastoor zelf twee gulden neertellen wat het totaal van deze rubriek op 82 gulden 4 stuivers en 3 oorden
bracht.
Daarentegen had de kerk gelukkig inkomsten dankzij de landpachten, die over de jaren 1782 en 1783
werden samengevoegd om de aangifte te doen. Om reden van het toponymisch belang laten wij de
verschillende eigendommen letterlijk volgen zoals ze door deservitor J. van Tieghem werden vermeld:
- ontvangen van laureys de buyst de somme van ses guldens 12 st. over twee
jaeren landpachten van 30 roeden lants gelegen op den kerckcauter, west de
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vier h. geesten ten advenante van 3 guldens t‟jaers 6 st.
- van jan de moerloose over 30 roeden lants gelegen op de kerckcauter noort
den armen ...
- - van pieter de cuyper de somme van 40 guldens over twee jaeren pacht van
een daghwant en eenentwintigh roeden lants geleghen int Hachtehuys, oost s.
pieters, noort den voetwegh en 103 roeden bosch, oost d‟heer mertens
(mytens?), west myn heer lichtervelde ...
- van livinus blom over twee jaeren ceynspacht van 31 roeden lants op den
kerckcauter...
- van judocus de bock de somme van 5 guldens over twee jaeren pacht van 101
roeden mersch in den maelbroeck, oost en west de beke...
- van gillis de moor 16 guldens over twee jaeren lants pachten van 101 roeden
op dhoogcauter genaemt den kerckendriesch, oost en noort de straete ten advenante van 8 guldens t‟jaers
- van de weduwe van jan van dorpe de somme van 4 guldens over twee jaeren
pacht gelegen op de baveghem bergh waer in begrepen syn 50 roeden van de
pastorele…
- van josephus maes ontfangen 21 guldens over twee jaeren pacht van de oost
syde, groot 417 roeden lants op boepelghem waer in begrepen syn 64 roeden
van de pastorele, noort de straete...
- item ontfangen van den voorseyden josephus maes 21 guldens over twee
jaeren van de westsyde helft op boepelghem...
- van jan van der heyden over twee jaeren 5 gulden over 35 roeden op
schippersvelt mersch in de wipelmaete, oost en suyt s. baefs...
- van de weduwe livinus de nul over twee jaeren 8 guldens over lantspacht van
50 roeden op het schippersvelt, suyt west letterhauthem, oost en noort paulus
de koninck...
- van jan van der heyden 3 guldens 12 stuyvers over twee jaeren pacht van 64
roeden bosch op dhooghcauter, oost gillis brihet, noort jan baptist michiels ten
advenante van eenen gulden 16 st. tjaers
- van judocus van de velde dry guldens over twee jaeren pacht van 12 roeden en
12 roeden van de pastorele geleghen in den maelbroeck bosch...
- van francis de wandele over 25 roeden lants op den kerckcauter noort gillis
brihet, oost den wegh voor jaerlyckx drie guldens
- van joseph maes twee guldens over 12 roeden en 12 roeden van de pastorele in
het steentjen suyt de beke, oost noort myn heer penneman...
- van lowie verhoyen 7 guldens over twee jaeren pachten van 50 roeden lants op
ackeruys (?), oost lieven paerewyck, west livinus braeckman...
- van jan baptist michiels 12 guldens over twee jaeren lants pachten van 75
roeden op neervelt, west d‟abdeye van drongen, noort myn heer dierixs
- van livinus de beir 18 guldens over twee jaeren pacht van 111 roeden lants op
braemlant, noort oost lieven paerewyck, suyt west judocus de clercq
- van francis de wandele 23 guldens over twee jaeren pachten van 133 roeden
lants op het boepelgem, oost den binnenwegh, west de beke...
- van pieter de clercq 4 guldens 10 st. over 60 roeden lants op boepelgem (?)
oost den wegh, west de beke...
- van pieter ackerman 10 guldens over twee jaeren lants pacht van 82 roeden
lants op baeveghem berg, oost de straete, west den middelweg..
- van gillis de moor 6 guldens over twee jaeren lants pacht voor 51 roeden
bosch gelegen in de maelbroeck, oost en west de beke...
- van augustinus kerckhove 8 guldens 10 st; over twee jaeren pacht van delft
van een daghwant en dry roeden in smeyers mersch op de quinte die de
wederhelft competeert aen den armen deser prochie, west het voorder
kerckgoet, noort de beke int geheel verpacht a 8 guldens 10 st. tjaers
- van gillis brihet 12 guldens en 10 st. over twee jaeren van 91 roeden lants op
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dhoogcauter, oost myn heer dierixs, suyt den cauterweg...
- van lieven paerewyck 5 guldens over twee jaeren pachten van 48 roeden bosch
op de kerckwegh, noort oost suyt de beke...
- van jacobus van durme 7 guldens over twee jaeren pachten van 70 roeden op
achtercuys in t'welcken suyt de heeren van s. baefs ende west de beke
- van francis de vos 1 gulden 16 st. over twee jaeren cheynspacht van 17 roeden
gelegen in den lochtinck van lucas seminck rebberchts (?) hospitael
- van adriaen braeckman 3 guldens over twee jaeren cheynspacht van dhelft van
72 roeden stede ten nederdriesche doogcauter noort den driesch, dies
wederhelft competeert den armen deser prochie voor dhelft van twee jaeren...

12-10-0
5-0-0
7-0-0
1-16-0

3-0-0

Pastoor-deservitor van Tieghem bleef zich op de jaren 1782 en 1783 baseren voor het invullen van zijn
aangifte. De laatste ontvangsten waren deze van de jaargetijden en de wijnrenten en soms ook “extra
ordinaire” die aan de kerk toebehoorden. Zo betaalde de weduwe van pieter brihet 1 gulden 4 st.
wijnrecht uit een stuk land gelegen op het achterhuys maar in plaats van speciën te geven, vergoedde
ze de kerk met “een pot wijn”. De twee jaargetijden voor de zielelafenis van adriaen verhoyen en zijn
huisvrouw pieternelle de paep werden opgedragen voor 9 gulden. Het bedrag voor het jaargetijde voor
francis de cooman werd verdeeld met 2 gulden aan de pastoor, 1 gulden aan de koster en 4 stuivers aan
de kerk. Van de verkoop van enige “boomkens die uytgevlogen waeren” ontving men 3 gulden.
Achterstallige landpacht over de jaren 1778 en 1779 van jan baptist de kock en jan baptist vermeulen
waren nog goed voor 14 gulden. Ook Pieter brihet vereffende zijn schuld over vier jaren landpacht en
betaalde 25 gulden.
Tegenover de diverse inkomsten stonden uiteraard heel wat uitgaven, zowel vaste kosten als andere
betalingen waartoe elke parochie verplicht was. Voor zijn “visitatie” aan de kerk moest men de
landdeken een vergoeding uitkeren van 1 gulden 10 st. en de koster ontving 6 gulden en 8 st. voor het
leveren van “wasch” terwijl men de pastoor 36 gulden moest uitbetalen, gerekend over twee jaren,
voor de miswijn, het communie- en misbrood. Het wassen van het lijnwaad en schuren van de kerk
beliep tot 18 gulden en de deservitor genoot 13 gulden 6 st. per jaar voor het celebreren van
jaargetijden en de opbrengst uit zijn “pastoreel goet” bedroeg 10 gulden 13 st.
Een belangrijke uitgave werd ingeschreven op naam van “francis de smet, koster deser prochie over
het singhen van de jaergetyden en vaegen van de kelck”, nl. 21 gulden 18 st. De administratiekosten
aan de deservitor, balliu, burgemeester, greffier en schout joannes van bockstaele bedroegen samen 25
gulden en 18 st. Om het totaal van de uitgaven voor een bedrag van 184 gulden en 7 st. te
vervolledigen voegde deservitor van Tieghem er nog drie betalingen aan toe:
- Betaelt aen den heer greffier voor het stellen conditierecht ende maeken
double van de verpachtinghe van de kercke goederen den 13 november
1783...
7-13-0
- Betaelt aen den koster van westhrem over het maeken van de paesch keirs en
levering ten jaere 1784 ...
5-15-0
- Betaelt aen den pastoor de somme van 26 guldens over gelevert wasch aen de
kercke ten differente reyse by quittantie...
26-0-0
Tot slot werd er nog een validatie gemaakt van de landpachten van o.a. de weduwe jan van dorpe, de
weduwe livinus de nul, judocus van de velde en francis de wandele voor een bedrag van 44 gulden
waaruit bleek dat de “reddant” nog een som aan de kerk moest overmaken. Daarna vermeldde de
aangever nog bijzondere uitgaven door de kerkproviseurs, gedaan met het “rustende kerckgelt omtrent
vierhondert guldens en eenighete schellingen om te betaelen den oplegh van vermangelde
remonstrantie, ciborie, kelck en in silver beslaegen missael in de gelt munte van syn keyserlycke
majesteyt tot brussel”.
De pastoor-deservitor eindigde zijn aangiften met de verplichte formule, die er op neerkomt dat hij
alles opgesteld heeft naar waarheid, getrouwheid en “profunde geoorsaemheyt” zonder iets achter te
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houden. Op 21 maart 1787 zet J. van Tieghem zijn handtekening onder het document in de functie van
“deservitor van de prochie van Baeveghem”.
Bronnen:
- Gent, A.R.A. , Fonds Raad van Vlaanderen, nr 316815
- Schockaert Luk: Biografisch Repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven,
Kadoc.
Julien De Vuyst, Mere

Nieuwe publicatie:
De Popp-kaart en legger van Gentbrugge (ca 1850): 12 Euro.
U kunt het boek bestellen:
Per e-mail: secretaris@landvanrode.be
Per telefoon: 09/362 69 95
Per post: Heemkundig Genootschap Land van Rode, p/a Rollebaan, 101 9860 Oosterzele.
Bestelling af te halen bij de secretaris: Rollebaan, 101 9860 Oosterzele
en in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 9090 Melle
Op te sturen per post: 14,30 Euro (portokosten inbegrepen).
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Firma

Rupast

Dakwerken – Sanitair - Gevelwerken

Jules de Saint-Genoisstraat 147
9050 Gentbrugge
Tel: 09 231 09 54
GSM: 0475 601 879

VDK spaarbank n.v.
Agentschap Scheldewindeke
Verzekeringen De Groote n.v.
Marktplein, 2
Tel. 09 363 04 00 - fax 09363 03 73
Openingsuren: ma: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
woe: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
vrij: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
en na afspraak

9860 SCHELDEWINDEKE
E-mail: scheldewindeke@vdk.be
di: 9.00 - 12.00 / do: 9.00 - 12.00 / za: 10.00 - 12.00 / -

Thuisverkoop
Houte, 35 Balegem
Tel & fax 09-362 42 97
Thuisverkoop vrij. van 16 tot 18 u.
za. van 9 tot 18 u.
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Voorwoord
Beste heemvrienden,

Niets is aangenamer dan eens lekker genieten van de nazomer in september. Wij konden dit alvast
doen op de open monumentendag van 10 september laatsleden.
Een terrasje in goed gezelschap na een zeer geslaagde erfgoedwandeling, daarvan is het best genieten.
Onze gids Dirk De Ganck heeft ons op een schitterend wijze begeleid op de Bunkerwandelroute in de
vallei van de Molenbeek en de omgeving
van de Bestberg.
Wij vernamen dat niet enkel de intense
wens bestaat om de bunkerroute als
erfgoed te beschermen. Onze vrienden
uit Gijzenzele zijn druk doende om een
van deze bunkers opnieuw in hun
originele staat te herstellen.
Een mooi voorbeeld, als u het mij vraagt,
van hoe om te gaan met ons erfgoed.
Namens onze kring wensen wij hun
daarbij veel succes toe.
Wij hebben alvast met Dirk de afspraak
om de volledige route ongeveer 12 km
eens over te doen. In een volgende
nummer hopen wij u daar over te informeren en brengen wij van zijn hand een uitgebreide bijdrage
over dit toch merkwaardig erfgoed uit het Land van Rode.
In augustus kon u ons vinden langsheen het parkoers van Bruisend Balegem, voortreffelijk
georganiseerd onder de leiding van „opperbruiser‟. Langs deze weg verwelkomen wij de vele nieuwe
leden die wij bij deze gelegenheid konden inschrijven.
Een bijzonder woord van dank aan de heer R. Van Wassenhove uit Balegem, voormalig secretaris van
de paardeverzekering uit het kanton Oosterzele die ons het archief van de organisatie geschonken
heeft. Alles werd reeds geklasseerd en wordt bewaard in het documentatiecentrum van het Land van
Rode fonds Van Wassenhove. Waarvoor onze hartelijke dank.
Ook een woord van dank aan de heer Jozef De Grieve uit Gentbrugge voor de schenking van de
volledige reeks „135 jaar openbaar vervoer in Gent‟. Deze boeken zullen een plaats krijgen in ons
documentatiecentrum in het Erfgoedhuis te Moortsele.
Tot slot vragen wij uw aandacht voor één van onze komende activiteiten nl. de infoavond over “Hoe
bewaar ik mijn familie archief?” Noteer alvast de datum op uw agenda. In dit nummer op blz. 92 vindt
u een bijdrage over.
Namens het Heemkundig Genootschap wensen wij u alvast veel leesgenot.

Lucien De Smet
Voorzitter
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De bouw van een nieuwe parochiekerk te
Balegem 1858 tot 1866
De voormalige parochiekerk.

Van de voormalige Sint-Martinuskerk beschikken wij over geen enkele afbeelding. Wat wij ervan
weten vonden wij terug in het stokregister en uit de beschrijvingen van werkzaamheden aan de oude
kerk uitgevoerd.

De voormalige kerk van Vosselare (Foto verzameling Lucien De Smet)

De toren was geheel opgebouwd in witte arduin en de kerk leek goed op de voormalige kerk van
Vosselare (bij Deinze)60.
In de 17de eeuw werd de kerk vergroot en werden de zijkoren samen met het hoofdkoor onder één en
hetzelfde dak geplaatst61.
De kerk was noord - oost georiënteerd en had haar hoofdingang ter hoogte van de wijk Sint-Maartensdries. Het koor paalde aan de Dorpsstraat Het deel van de kerk bestaande uit de beuk tot en met de
toren behoorde tot het oudste deel van de kerk.

60
61

KA Kerkarchief Balegem Stockregister 1842
Lucien De Smet: De Sint-Martinusparochie Balegem.
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De parochie bouwde een nieuwe kerk.
De crisisjaren uit de eerste helft van de 19de eeuw waren nog niet zolang achter de rug en te Balegem
dacht men eraan om een nieuwe parochiekerk te bouwen. De toestand van de parochiekerk was
ronduit zeer slecht. Zo werden de dwingende restauratiekosten aan het dak geraamd op 16000 à 18000
Bfr.62

Tijdens de bijeenkomst van de kerkfabriek op 4/4/1858 besloten de leden om de parochiekerk af te
breken en om op dezelfde plaats een nieuwe kerk te bouwen.
De muren van kerk waren op diverse plaatsen gescheurd. Het dak was in een zeer slecht staat en men
vreesde dat bij stormweer of bij hevige sneeuwval de kerk zou instorten63.

Met betrekking tot de stabiliteit en de algemene toestand van de kerk kwam de bouwkundige, dhr.
Cambier, tot een gelijkaardige conclusie .
Van het oudste deel van de kerk was het metselwerk op diverse plaatsen gescheurd. De muren waren
zeer zwak en de voorgevel boog naar binnen. Het dak en het schrijnwerk bevonden zich in een zeer
slechte staat. Met de rest van de kerk, met uitzondering van de toren dat van een latere datum was, was
het niet beter. Ook hier stonden de muren niet meer verticaal. en sloot dat deel van de kerk slecht aan
met de rest van het gebouw64.

De nieuw te bouwen kerk zou haar ingang krijgen aan de Dorpsstraat. Bouwmeester Edmond de Perre
Montigny uit Gent werd gevraagd een ontwerp en een raming op te maken. De totale kostprijs werd
geschat op 58.800 Bfr.

De nodige gelden dacht men als volgt samen te brengen:
20025 fr. uit de opbrengst van de verkoop van kerkgoederen.
3775 fr van vrijwillige giften.
2000 fr door eigen werk.
30000 fr toelagen van de staat en de provincie.

De gemeenteraad van 24/04/1858 keurde het voorstel van de kerkfabriek goed en maakte het dossier
voor verder gevolg over aan de voogdijoverheid65.

62

RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 1750/6 brief van 4/4/1858
RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 1750/6 brief van 4/4/1858
64
RAG Provincie Oost-Vlaanderen nr 1750/6 brief van 31/5/1858 nr 4407
63
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Het Plan

Het plan om een nieuwe kerk te bouwen werd door
de gemeenteraad van 24/4/1858 goedgekeurd. Ook
de arrondissementcommissaris keurde de plannen
goed mits men zou rekening houden met de
opmerkingen en de wijzigingen die door de
Koninklijke Commissie der gedenkstukken werden
aangebracht.

Plan van de nieuwe kerk. RAG Provincie Oost-Vlaanderen
nr1750/6
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Inplanting van de nieuwe kerk

Op 31/5/1858 schreef de heer Cambier aan bouwmeester ir.Edmond De Perre dat men de nieuwe kerk
op een andere plaats diende te bouwen.
Het huidige terrein vond hij omwille van de nabijgelegen afgrond niet geschikt. “…. De La
construction d‟une nouvelle église, seulement je ne suis pas de son avis pour ce qui est de la
construction du nouvel édifice en l‟emplacement de l‟ancien, par la raison que le sol ne s‟y prète pas
bien qu‟il est rempli de sources et trop rapproché d‟une profonde vallée” 66.

Kaart RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1750/6.

In het advies van 3/7/1858 van de heer gouverneur aan de Koninklijke Commissie voor gedenkstukken
werd de aandacht gevestigd op het voorstel van de bouwkundige heer Cambier om de kerk niet op
dezelfde plaats opnieuw te bouwen. Op haar beurt dan vroeg de Commissie de kerkraad de nieuwe
kerk aan de overzijde van de Dorpsstraat te bouwen: “…. un nombre de la Com. Royale des
Monuments indique nr. 89 en 90 sectie B”.

De kerkfabriek bleef bij haar voorstel om reden dat het financieel onmogelijk was de nodige gronden
aan te kopen. De aankoopprijs werd geschat op 9000 fr. De meerwerken aan de kerk, als gevolg van
de aanpassingen die de commissie aan het plan hadden aangebracht, werden geraamd op 3000 fr. Dat
alles samen zou tot gevolg hebben gehad dat een bijkomende lening noodzakelijk zou zijn..

De toestand van het huidige bouwterrein was volgens de kerkfabriek geen onoverkomelijk probleem.
Onderzoek had aangetoond dat tot op een diepte van 2 m er geen water maar enkel droge zavel
aanwezig was. Men kon voldoende ver van de afgrond af blijven en die met afbraakmateriaal,
afkomstig van de oude kerk, opvullen. De raad maakte de opmerking dat de oorzaak van de bouw-
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vallige toestand van de huidige kerk niet diende te zoeken te worden bij de staat van het terrein. De
toren, 700 à 800 jaar oud en volledig in arduinsteen, verkeerde nog in een beste staat 67.
Een bouwplaats verder van het huidige centrum, was voor de “neringdoeners” van het dorp onaanvaardbaar. Bovendien zou de kerk dan te ver van de pastorij gelegen zijn. De kerkraad verzocht de
gemeente de Gouverneur te vragen om het bouwterrein opnieuw te onderzoeken68.

Op 10/10/1858 bracht de arrondissementscommissaris de kerkfabriek in kennis van de beslissing van
de heer minister van Justitie om het project voor de bouw van de nieuwe kerk te Balegem uit te stellen,
tot een geschikt terrein gevonden werd69.
Ruim een jaar later, op 10/12/1859, kwam de raad in bijzondere vergadering bijeen om de Gouverneur
te informeren over het feit dat zij niet in de mogelijkheid waren de door de overheid voorgestelde
percelen grond aan te kopen.
Op het aan te kopen bouw perceel stonden drie woningen, twee ervan waren belast met pachtverplichtingen, waarvoor ook een vergoeding diende betaald te worden. Een lid van de Commissie getuigde dat
het bestaande terrein best geschikt kon zijn indien men de fundering voldoende sterk maakte.

Een ander belangrijk negatieve element was dat de nieuwe kerk op de aangegeven plaats door de
aanpalende woningen volledig zou zijn ingesloten. De kerkraad “smeekt de Gouverneur, de minister
van Justitie te willen verzoeken het project met zijn goedkeuring te willen overdragen en de nieuwe
kerk te mogen plaatsen daer alwaer nu zich de oude kerk bevind”70.

Met de ondertekening van het KB te Laken op 13/10/1860 werd uiteindelijk het licht op groen
geplaatst om de nieuwe kerk op dezelfde plaats te bouwen71.
Een korte samenvatting van de opdacht72.

I. Afbraak van de oude kerk.

Het bestaande kerkmeubilair diende men te recupereren.
Het wegnemen en terug ophangen van de klokken.
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De gerecupereerde bouwmaterialen mochten door de aannemer na goedkeuring opnieuw gebruikt
worden. In ruil voor het herbruikte afbraakmateriaal ontving de kerkfabriek 4000 fr.

II. Bouw van de nieuwe kerk.
De gemeente73 zou kosteloos instaan voor het aanbrengen van de bouwmaterialen . Ook het afvoeren
van de grond en het puin van de afgebroken kerk waren ten laste van de gemeente. De grondwerken
voor de nieuwe fundamenten en het aandammen van de grond werd onder de verantwoordelijkheid
van de aannemer en ten laste van de gemeente uitgevoerd.
Voor het aanmaken van de fundering mocht het witte arduin, afkomstig uit de oude kerk, herbruikt
worden.
Voor plinten van de nieuwe kerk werd de beste gelijkvormige witte steen gerecupereerd tot op een
hoogte van 1,40 m.
De blauwe hardsteen was afkomstig uit de groeve van “Soignische”.
De kareelsteen zal door de zorgen van de kerkfabriek op het kerkhof geleverd worden aan de prijs
van12 fr per duizend stenen.
Het eikenhout moet in de winter gekapt zijn geweest en minstens twee jaar oud zijn.
Het dakwerk bestond uit inlandse schaliën.
De kerkornamenten werden gemaakt naar de tekening van de bouwmeester.
Bevloering in zwarten basiclesteen van 0,30 cm.

De vooropgestelde planning.

Voor de winter van 1860 moet het opgaande metselwerk tot op 1,50 m zijn afgewerkt en met stenen
tot 0,75 m worden afgedekt
Bij het begin van het seizoen 1861 en na een verloop van 6 maanden zijn alle onder dakstaande
metselwerken klaar en staat de toren reeds tot op 0,75 m boven de kruin van het dak Bij het begin van
het bouwseizoen 1862 en na 5 maanden na de aanvang van de werken moet alles voltrokken zijn.

Het verloop van de werkzaamheden.

Door het KB van 13/10/1860 kreeg de kerkfabriek van Balegem het licht op groen om de oude kerk af
te breken en op dezelfde plaats een nieuwe kerk te bouwen.
De aankondiging van de openbare aanbesteding verscheen in het zondagblad. De werken werden aan
Alexander Maes uit Oudenaarde toegewezen.
73

Met gemeente werd niet het gemeentebestuur bedoeld maar de bewoners van de parochie. In de begroting en
de uitgaven van de gemeente Balegem zijn geen kredieten opgenomen voor de bouw van de nieuwe kerk.
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Voor de duur van de werken werd in de tuin van de pastorij een noodkerk gebouwd.
De kerkfabriek betaalde hiervoor 1600 fr.74
De werkzaamheden vorderden vrij snel. In oktober van hetzelfde jaar vroeg de kerkfabriek te kunnen
beschikken over de eerste toelage van 20000 fr. “De werken zijn zo ver gevorderd dat het metselwerk
gekomen is tot de calseynen”75.

Half september 1861 liet men weten dat de werkzaamheden aan dak werden aangevat en men vroeg
een bijkomende lening van 9000 fr te mogen afsluiten76. De gemeenteraad van Balegem en het
bisdom gingen met dit voorstel akkoord.

De daarop volgende jaren verliepen de werken minder vlot. De aannemer werd ernstig ziek en overleed uiteindelijk77. De toelating werd gevraagd om de werken in regie verder uit te voeren. Daarvoor
had men in 1862 opnieuw geld nodig78. Glazenier P. Verstuift plaatste in augustus 1862 de laatste
ramen in de kerk79.

Dat de werkzaamheden belangrijke vertraging opliepen, blijkt uit het feit dat eind 1863 de werken aan
de toren nog niet waren aangevat80.
Volgens pastoor De Baerdemaker was dit hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat in 1861 de aannemer
kwam te overlijden . In een schrijven van eind 1863 vroeg hij om over het laatste deel van de toelagen
te kunnen beschikken. Hij verwachtte dat in de lente van 1864 de werken aan de toren zouden beëindigd zijn81.
In april 1864 vraagt de kerkfabriek de toelating om een nieuwe lening van 5000fr aan te gaan om
hiermede de laatste werken aan de kerk te bekostigen82.

Door het overlijden van de aannemer bleef de kerk enkele jaren zonder toren. In het kasboek onder de
uitgaven van 1868 vonden wij de naam van de aannemer terug die de werkzaamheden van de heer
Maes had over genomen. Aan Libert Mertens werd 200 fr uitbetaald voor de werkzaamheden aan de
toren83. Als vergoeding voor het vele vrijwilligers werk bood men het “werkvolk” eten en drinken
aan. Onder de uitgaven van 1869 vinden wij het bedrag dat aan Ch. Louis Verhaegen werd uitbetaald
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KAB register van de uitgaven
RAG Provincie Oost-Vlaanderen
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RAG Provincie Oost-Vlaanderen
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voor de tafelkosten van het werkvolk ten tijde van de bouw van de toren84. Ook de plaatselijke
ambachtslieden werkten mee aan de afwerking van hun kerk. Timmerman Hilair De Smet maakte de
kerkdeuren, het ijzeren kruis op de toren werd door de dorpssmid Petrus Cayman vervaardigd voor de
som van 72,47 fr85. Voor het vergulden van de haan ontving Van Doorselaere 28 fr86.
De ornamenten werden getekend en vervaardigd door De Vos uit Oudenaarde87.
Voor enig uitzicht op het einde van de werkzaamheden moet men wachten tot oktober 1865. Pastoor
De Baerdemaker liet de commissaris weten dat hij het einde van de werken binnen de drie weken
verwacht88. In november 1865 was het zo ver: de conducteur van Bruggen en wegen schreef op
27/11/1865 dat de werkzaamheden beëindigd waren.
“MR De Gouverneur
En nous renvoyant les pies que nous m‟avez communiquées par votre apostille rappelée contre J‟ai
l‟honneur de vous adresser un rapport de M le conducteur Cambier par lequel ce fonctionnaire
informe que les travaux de reconstruction de l‟église de Baelegem sont terminés et que bien exécution
ne laisse rien à désire89. ”
Wijding van de nieuwe kerk door Bisschop Henrico Bracq90.

Het duurde nog tot september 1866 voor dat de nieuwe kerk in gebruik werd genomen.
In de vroege morgen van 17/09/1866 had om 7 uur de kerkwijding plaats.
De dag daarna werd om 6 uur een gezongen mis opgedragen voor al de parochianen die op “enige
manier gecontribueerd hebben tot het bouwen van de kerke ” waarna een solemnele mis werd
opgedragen ter ere van Jezus Maria en Jozef.
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KA Balegem Liber Memorialis
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De kerkwijding had een week voor de septemberkermis plaats. “Dom: XVIII. .en ten 9 uren den
solemnele dienst voor de overleden parochianen”. Zij lag dus niet aan de oorsprong van de 2de kermis.
Beide kermissen waren trouwens reeds lang voor de bouw van de nieuwe kerk bekend. Wij kunnen
hieruit concluderen, dat de kerkwijding plaats had ter gelegenheid van de tweede kermis.
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Financiering van de werken.

Herkomst van de fondsen

Tijdens een buitengewone zitting van de kerkraad op 25/2/1859 werden de herkomst van fondsen voor
de financiering en de afbraak van de oude kerk en de bouw van de nieuwe kerk als volgt geraamd:
24000 fr.

Toelagen van de staat en de provincie voor elk de helft.

3750 fr.

Komende van vrijwillige giften (bijlage 2)

5000 fr.

Waarde van de vrijwillige prestaties en de inkomsten van de recuperatie van
materialen afkomstig uit de oude kerk.

3750 fr.

Eigen gelden boni van de kerkrekening 1857-1858 (bijlage 4)

2000 fr.

Twee akten van de staat ter waarde van elk 1000 fr.

20350 fr.

De opbrengst van de verkoop van kerkgoederen ( bijlage 1)91

Op de zitting van 19/02/1861 gaf de gemeenteraad zijn akkoord op de vraag van de kerkfabriek om
“de immeubele goederen te mogen verkopen”92.
Als waarborg gaf de kerkfabriek goederen gelegen te Balegem in hypotheek over een totale opp. van
4ha 20a 40ca93.
Op 10/8/1861 kreeg de kerkfabriek toelating om een lening aan te gaan ten bedrage van 9000 fr tegen
een jaarlijkse intrest van 4% over een termijn van 10 jaar
De gemeenteraad en het bisdom gingen akkoord met de verkoop van kerkgoederen maar de bisschop
merkte op dat maximum voor 20350 fr aan kerkgoederen mocht verkocht worden.
Bijlage 1: Lijst van de kerkgoederen die te koop werden aangeboden94

Zaailand op de Saliendriesch

Sectie A nr 689-1041

35a 80ca

2204 fr

Zaailand op de Koningskouter

Sectie A nr 934

30a 30ca

1674,50 fr

Bos in de Brachtsebossen

Sectie A nr 430

49a 30ca

722 fr

bomen

1245 fr

Zaailand op de Langemeersch

Sectie B nr 290

61a 20ca

3990 fr

Zaailand op het Binnenveld

Sectie B nr 361-1238

57a 60ca

2790 fr

Zaailand op het Binnenveld

Sectie nr 383-1236

17a 70ca

896 fr

Zaailand op het Vrouwenveldeken

Sectie B nr 1105

13a

588 fr

91

RAG provincie Oost-Vlaanderen nr 1750/6 zitting kerkfabriek 25/2/1859
GAO verslag gemeenteraad 19/2/1861
93
GAO verslag gemeenteraad 10/8/1861
94
RAG provincie Oost-Vlaanderen nr 1750/6
92

Land van Rode – jaargang 34 nummer 135

87

september 2006

Hofstede op het Dorp

Sectie B nr482-483-484

17a 70ca

3000 fr

Zaailand op de Sint Martensdries

Sectie B nr 726-741/1

27a 10ca

1350 fr

Grond op Boomcatheyl

Sectie B nr 733f

3a

140 fr

Zaailand op t‟Al

Sectie C nr.152

10a 30ca

381 fr

Voormalig Bos achter de pastorij

Sectie B nr 504

36a

1170 fr
20350,50 fr

Verkoop van de kerkgoederen door Notaris De Wilde te Moortsele95
1e koop
Zaailand op Saliendreis doorsneden door de Geraarsbergsesteenweg sectie A 689 en 1041 35a 80ca
Constantin De Ridder landbouwer Scheldewindeke 2000 fr voor rekening van de bouwkundige
Roeland uit Gent
2e koop
Zaailand op Koningskouter Sectie A nr 934 33a 30ca Jean Pierre De Mulder landbouwer bood 1000
fr, Arsène Galle landbouwer te Balegem gaf 1600 fr voor rekening van zijn broer Louis Galle en zus
Grevilde
3e koop
Bos Bragtsche bossen Sectie A nr 430 49 a 30ca Guilaume Mertens fabrikant te Overboelaere gaf
2520 fr.
4e koop
Zaailand angenmeersch 61a 20ca sectie A nr 290 Gregoire De Buck herbergier en broodbakker te
Balegem bood voor rekening van Francies De Moor fabrikant te Oudenaerde 4300 fr.
5e koop
Zaailand Binnenveld 57 a 60 ca Sectie B nr 381 en 1238 August Van Bockstaele Koopman te
Balegem gaf 2820 fr
6e koop
partij zaailand op het binnenveld 17ar 70ca sectie B nr 383 1236 op het deel ten oosten van de beek
zijnde 11a 12ca bood Desiré Couton Landsman Balegem 580fr
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7e koop
zaailand op het vrouwenveld 13a sectie B nr 1105 Henrie Victor Verstraeten kandidaat notaris te
Bottelare bood voor rekening van zijn moeder Marie Rosalie Vanden Meerschout weduwe Charles
Verstraete Gavere 530fr
8e koop
bebouwde en beplante hofstede gestaan en gelegen te Balegem ten dorp groot 16a 70 ca Sectie B nr
482,483,484 Vital Annorel Hoefsmid te Balegem bood zeven en dertig honderd fr Jan Baptiste De
Luyck Koster te Balegem bood 3800fr.
9e koop
Zaailand St Martens driesch 27 a 90ca Sectie B nr 726 en 741 Pieter Amand De Winne landbouwer
te Balegem bood voor Judoca Van Durme weduwe van Pieter Louis De Winne en Landbouwster te
Balegem, 1350fr.
10e koop
Land met boomcathiel daer opstaende 3a sectie B nr 733b Donatus Petit Landbouwer bood 50fr
Gregoire De Buck Broodbakker en herbergier gaf 300fr.
11e koop
zaailand op het ‟t Al 10 a 30ca sectie C nr 152 Celestinus Verleysen Landbouwer te Balegem gaf
130 fr.
12e koop Land, bos gelegen achter de pastorij 36 a Sectie B nr 504
Bijlage 2: Lijst van de vrijwillige financiële steun voor de bouw van de nieuwe kerk96

L.W. Vanderheyden

1000fr

Therese Eloot

50fr

F.Haegeman

500fr

P.J. Van Wynghem

50fr

Sophie Vanderheyden

500fr

Marie Therese Reyns

45fr

Weduwe De Winne

150fr

J.f De Mulder

45fr

P.J Baele

112fr

Longinus Bekaert

44fr

B.Van Durme

100fr

Ch.Louis Vande Sijpe

40fr

P.F Dierens

100fr

Virginia Van Achter

40fr

D Robijns

85fr

F. De Winne

40fr

J.B De Schinkel

80fr

August De Winne

40fr
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Ludovicus Simoens

79fr

C.L. De Mulder

40fr

B. DE Poorter

75fr

P.F. Braeckman

35fr

J.B. De Mulder

70fr

Weduwe DeVreeze

30fr

B. Leus

60fr

Rosalie De Veeze

30fr

Marie De Backer

52fr

J.B.Van Steenberge

25fr

P.Van Lierde

52fr

B.Vanden Bogaerde

25fr

F Vervust

52fr

Charles De Coninck

15fr

Joanna Marie De Mulder

52fr

J. Schockaert

10fr
3775fr

Bijlage 3: Lijst van personen die zullen instaan voor het aanbrengen van de bouwmaterialen97

LW Vander Heyden , L. Bekaert, P.J Baele, C.L. De Mulder, B.De Poorter
Sophie Vanderheyden, Virginie Van Achter, B. Leus, F. Haegeman, J.f De Mulder
B. Van Durme, Therese Eloot, Marie De Backer, J.P.De Mulder, R Van Lierde
B.Van den Bagaerde, Constanse De Mulder, J.A. De Schinkel, F. Vervust
Weduwe De Winne, P.f Braekman , P.Van Wynghem, L.Simoens, P.De Clercq
Bijlage 4: Staet der quitantien98

1 Van de wed.Maes van overneming der werken

19759

2 van Van Acker te Gent

279,13

2 van B. Castre Gent samen

1784,91

1 van L.Verstraeten

171

4 van L Van Quaille samen

5234

2 van E. Van Hoorebeke

4165,82

Van August De Loore

5267,58

1 van Van Hecke Schollaert

349,67

Van Schorisse

2160,13

De Vos

188,19

Van Houcke

155

2 Wed. Cotman samen

355

Wed. Steyaert

1806

Baillon

623

Dubois

69,82
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Martens

1909

Rollewagen

139,28

2 Verstuyft samen

373,20

3 De Maertelaere samen

1865.16

De Perre Montigny (Bouwmeester)

2977

2 E. Van Bockstaele samen

916

2 Thomas Borman samen

180

2 J. De Let samen

131,63

2 J.B. Van Steenberge

61,50

2 H. De Smet ( timmerman Balegem) samen

409,95

5 quitantien over betaling van werkvolk

8447,45

1 d‟un wagon chouse pour l‟Eglise

2114

De Cubber

2114

De Vos

3000

H. De Smet

125

P.Ledour

700
67831,42

Lucien De Smet

Sta stil bij de goede dingen in je leven, waarvan ieder er vele van heeft; niet bij
de tegenslagen uit het verleden waarvan ieder er enkele heeft.
Charles Dickens Engels schrijver (1812-1870)
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Voordracht
Hoe bewaar ik mijn familiepapieren en archief?
door Elke De Smet

Op dinsdag 21 november 2006 in het bijgebouw van het Erfgoedhuis, SintAntoniusplein, 10 te 9860 Moortsele om 20 uur.

Papier, boeken, foto‟s…allemaal zaken die niet kunnen ontsnappen aan de tand des tijds. Ook zij
takelen af door het licht, de lucht en het gebruik ervan. Toch kan hun levensduur aanzienlijk verlengd
worden door ze met de juiste zorg en aandacht te behandelen.
In deze uiteenzetting probeert Elke De Smet zowel de basis van het deontologisch als het praktisch
denken van het conserveren/restaureren aan de mensen duidelijk over te brengen.
Dit zodat zijzelf op een eenvoudige manier hun papieren schatten kunnen beschermen tegen de
rovende tijd.

Om de mensen zoveel mogelijk nuttige tips te kunnen geven en om hun specifieke vragen te kunnen
beantwoorden, stelt zij voor dat de mensen zelf hun problemen/vragen/schatten (indien mogelijk)
meebrengen. Dit maakt het geheel minder theoretisch en kunnen we op die manier samen over
sommige zaken nadenken en tot een oplossing komen.

De toegang is gratis.
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Van Balegem tot Bavegem
De pastoor
Op het ogenblik dat de lijsten moesten worden ingevuld was Albertus Joannes Saligo “pastoor” in
Balegem. Hij werd echter in Overboelare geboren in 1735 maar over zijn priesterwijding weet men
zelfs in het bisdom geen datum te vermelden. Hier moet men rekening houden met het feit dat de
parochie in die periode nog onafhankelijk was van het bisdom Mechelen.
In 1768 werd hij trouwens plebaan in Mechelen en drie jaar later pastoor te Balegem. Hier beleefde hij
een vrij angstige periode maar hij kreeg de benoeming van kanunnik en verhuisde bijgevolg naar de
Sint-Hermesparochie in Ronse.
Albert J. Saligo maakte ook de moeilijke periode mee tijdens de eerste jaren van de Franse bezetting
op het einde van de 18de eeuw. Net als zoveel van zijn confraters weigerde hij de eed van haat aan het
koningschap af te leggen in 1797 met het gevolg dat hij op 15 januari 1799 werd opgesloten in het
Rasphuis van Gent. Wegens zijn gevorderde ouderdom werd hij daarna opgesloten in het klooster van
de Alexianen van Gent en daarna werd hij in een gevangenis van Brussel ondergebracht. Gelukkig
werd hij al op 15 juni 1799 vrijgelaten waarna hij nog verschillende jaren in Aalst verbleef waar hij
trouwens op 19 augustus overleed.

De aangifte
In het edict van 26 mei 1786 verstrekt men “Instructies op de declaratien ofte denombrementen” en in
het edict van 4 januari 1787 behelst het de “overdragt van de goederen der geestelijke, en van alle
welkdaenige beneficien ende kerkelijke officien ende fondatien in de Nederlanden”.
Het invullen moest gebeuren volgens de voorgedrukte lijsten en daarbij “inhouden eene omstandige
ende regtzinnige erkentenisse van alle de inkomsten en van alle de lasten van de geestelijkeheid zoo
seculier als regulier van de verhevenste weerdigheden af tot de minste pastoors toe”.
Pastoor A.J. Saligo hield zich strikt aan de richtlijnen die de keizer in het edict had opgelegd en hij
begint met een opsomming van alle “heerelijke bezittingen”, met daarnaast de grote en kleine tienden
evenals de schoofrechten.
Zo vermeldt hij:
-

een thiende in den hof cauter tot Scheldewindeke, sijnde een deel der incomsten
van het beneficie geunieert aen de pastorije, beloopt op een gemeyn jaer van 10 ter
somme van

86-14-0

-

een thiendeken in de Schaep-velden tot Scheldewindeke

7-0-0

-

een thiendeken tot munte in den sinck

1-10-0
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-

de novael thiende door heel de parochie van Baleghem ten jaere 1755 tot groot
naerdeel der pastorije verkocht aen de werelijcke thiende effers voor 16 ponden
grooten t‟ jaers, dus

-

96-0-0

twee hondert seventigh guldens t‟jaers competentie van het capittel van onse lieve
vrouw tot Kamerijck

-

270-0-0

een cheyns boeckxken van angereels daer souden moeten missen voor geschieden
maar niet betaelt en wort dus

memorie

In een volgende rubriek volgens de lijst moest de pastoor ook aangifte doen van de “huyzen dewelke
geen deel en maeken van eenig grond- ofte landgoet, en maer houden aen eenen hof besloten in den
zelven bijvank”. Meestal betreft het de woonst van de pastoor met een tuin. In Balegem behoorde deze
eigendom aan het kapittel van O.L.Vrouw van Kamerijck en was de pastoor slechts huurder:
- het curenhuys tot last van de geestelijke thiende heffers het Capittel van onse lieve vrouw tot
Camerijck als oock de stallen en ander gebauw daer op staende, groot 94 roeden, de settinge salvo
justo 3 gulden t‟ jaers tot mijnen last.

Op het vlak van de onroerende goederen waren de pastoors eveneens verplicht aangifte te doen en
daartoe behoorden niet alleen de akker- en weilanden, maar ook de bossen en wijngaarden, tot zelfs de
wind- en watermolens, turflanden en “steenkuylen”. Van grootgrondbezit kan men niet gewagen maar
toch bezat de Balegemse kerk ook heel wat eigendommen buiten de gemeente zoals uit de aangifte van
pastoor Saligo blijkt:
-

een bosselken in den luijsbroeck, groot een daghwant 57 roeden, gewaert op negen
guldens t‟ jaers, beplant met jonge troncken opgaende jonge boomen en elsen haut
bij mij in gebruijck

-

9-0-0

een stuck landt op den grooten heucker groot 2 Daghwant een roede op een
gemeijn jaer van thien

12-18-0

-

op Baleghem velt 3 daghw. 87 roeden lant nu bij mij in gebruijck

26-4-0

-

op Baleghem velt 34 roeden lant bij mij in gebruijck

2-0-0

-

op Baleghem velt 3 daghw. 26 roeden en half, de helft bij mij in gebruijck t‟
saemen

-

26-0-0

te vrijhem 1 daghw. 24 roeden lant waer onder eenigh haut en boomkens langhst
de beke bij mij in gebruijck belast met 8 stuijvers 2 oorden aen de kercke

8-0-0

-

op den swaendaert 1 daghw. 14 roeden lant item -

-

op de zeppe 1 daghw. 81 roeden met het voorgaende en verhuert voor

22-0-0

-

op den neder steenbergh 1 daghw. 4 roeden op een gemeijn jaer van thien

7-13-0

-

op den neder steenbergh 62 roeden lant nu bij mij in gebruijck op een gemeijn jaer 2-12-0
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van thien
-

op den schijvinck 62 roeden en half lant behuijst

5-0-0

-

een meerschken opt Broeckvelt tot eysseghem, groot 60 roeden nu bij mij in
gebruijck

-

1-18-0

op het meulevelt 3 daghw. 31 roeden lant met een stuc klant op Baleghem velt
groot 1 daghw. 2 roeden uijtgegeven op cheyns voor 80 jaeren den 6 february 1716
voor veerthien guldens 8 stuijvers

-

14-8-0

een bosselken in den dieren kost groot 35 roeden beplant met elsen haut en jonghe
boomkens gewaerdeert op 2 guldens t‟ jaers

2-0-0

-

op den pijckaert 86 roeden lant op een gemeijn jaer

5-16-0

-

op den pijckaert 49 roeden lant op een gemeijn jaer

2-0-0

Daarnaast was er een niet onaardig inkomen voortspruitend uit de goederen van het beneficie, meer
bepaald de “Capellerye van Lieve Vrouwe”, die echter niet binnen de parochie van Balegem waren
gelegen maar wel “geunieert” waren aan de cure sinds 1681. Deze goederen lagen echter op het
grondgebied van de parochie van Scheldewindeke en waren belast met een wekelijkse mis, op te
dragen en het betalen van 1 schelling en 8 groten per jaar aan de kerk van Balegem. Het betrof o.a.
-

en stuckklant in t‟ cheynsvelt groot een bunder twee daghw. 85 roeden in ses
partijen verdeijlt

-

51-15-0

op het selve velt 1 bunder 1 daghw. 33 roeden Bosch bij mij in gebruijck en
beplant met elsen planten en jonghe boomen waer van den onkost van grachten en
planten heeft beloopen tpt 140 guldens soo dat den selven mij den last der
settinghe niet en heeft uijtgebracht ten sij ick nu van over ses jaeren daer eenigh
hoij hebbe uijtgebracht voor mijn peert van een streekte die onbeplant is langhst de
beke met een deeltje van het volgende stuck t‟ saemen uijtmaekende salvo jusot 1
daghw. Wort voortaen geaerdeert met eenigh haut aen de andere stucken op
dertigh guldens t‟ jaers

30-0-0

-

in het selve velt 1 bunder 1 daghw. 1 roede lant 35 guldens t‟ jaers

35-0-0

-

in d‟hettinghe 1 daghw. 7 roeden lant

39-0-0

-

op de sithaeghe 1 bunder 1 daghw. 5 roeden lant

42-0-0

-

in het cheyns 63 roeden lant verhuert en is belast met salvo justo 1 gulden 16
stuijvers t‟ jaers

4-15-0

Ingevolge een tijdelijke overeenkomst met het kapittel van O.L. Vrouw van Kamerijk beschikte de
pastoor van Balegem nog over de opbrengsten van goederen in Scheldewindeke. Het ging hier om een
jaarlijks bedrag van 12 gulden maar die moesten dienen voor het onderhoud van de “onderpastorèle
competentie”. Vervolgens spreidden zich de inkomsten nog over andere onroerende goederen wat
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bewijst dat het kapittel van Kamerijk in et Land van Rode heel wat gronden bezat, wat dan wel weer
voordelig was voor de achtereenvolgende bewoners van de pastorij en desgevallend voor de kerk:
-

één bunder 1 daghw. 43 roeden lant genaemt de planterije op een gemeijn jaer

35-0-0

-

aen de schaerbeke 78 roeden lant

5-0-0

-

aen de hauw 48 roeden lant

3-0-0

-

aen de hauwstraete op 1 daghw. 38 roeden lant voor thien gulden en twee coppels
kiekens t‟ saemen

-

-

11-0-0

aen de meerstraete 23 daghw. 56 roeden lant ende in het vlaeminckx velt 92 roeden
lant t‟ saemen op een gemeijn jaer

26-0-0

aen de hauwstraete 78 roeden lant

5-10-0

uit dese partijkens gaet jaerlijckx 9 stuijvers 3 oorden, hier op afgetrocken de twelf
guldens hier voren vermelt, treckt den pastoor drijenseventigh guldens thien
stuijvers, dus

73-10-0

en mits dese conventie dagelijckx kan gebroken worden, dient dese voor

memorie

In de aangifte werd weinig of niets over het hoofd gezien en moesten alle “casuele” inkomsten
worden gemeld. Men moest telkens de inkomsten specifiëren en de oorsprong ervan verklaren, en
indien het zaken in natura waren, diende men de gangbare tegenwaarde in te vullen. Tot deze categorie
behoorden de jaarlijkse “vaste of casuele onderstanden, de schoofregten, offeranden ende alle andere
vrijwillige ofte gewoonelijke retributien”. Alles moest nauwgezet worden aangegeven en ingevuld
maar of dit werkelijk geschiedde is toch twijfelachtig, zelfs voor een pastoor, aangezien deze taak hem
was opgedrongen door de bezettende mogendheid en deze verplichting op weinig sympathie werd
onthaald. Niettemin was de geestelijkheid plichtsgetrouw en pastoor Saligo ontsnapte evenmin aan de
opgelegde maatregelen:
-

van de uijtvaerden wasch en den offer door het jaer op een gemeijn jaer van thien

330-8-0

-

begrafenisse der kindren

7-13-0

-

hauwelijcken op een gemeijn jaer van thien beloopen ter somme van

39-4-0

-

inleidinghe der vrouwen

16-0-0

-

een wekelijckx lof en maendelijcksche misse gefondeert door josine van
steendamme, komt jaerlijckx ter somme van

24-0-0

-

seven gelesen missenmet seven loven gefondeert door Petrus van der bruggen

4-4-0

-

item het jaergetijde voor den selven

1-0-0

-

item drij andere jaergetijden tot laste van de kercke als oock die hier voor

3-0-0

-

item seven andere jaergetijden tot laste van de kercke en armen ider de helft t‟
saemen

-

7-4-0

item seven gesongen mossen ter eere van den h. joseph gefondeert door den heer
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pastoor Slegers tot last van den armen

7-0-0

-

item door den selven twee jaergetijden tot last van den armen

2-8-0

-

item ses ander jaergetijden met een lof tot last van den armen

6-6-0

-

item twee jaergetijden door d‟erfgenaemen van joannes Berlangee gefondeert tot
last van den armen

-

2-0-0

item een jaergetijde door josine Bogaert daer d‟erfgenaeme seggen vrij te sijn van
te doen daer sij willen

-

1-0-0

Item een maendelijcksche zielmis en lof t‟gene door de parochianen betaelt wort,
soo lank als sij willen, dus memorie

16-16-0

Net zoals in de huidige belastingaangifte, voorzag men in de formulieren ook andere onkosten en
lasten. In tegenstelling tot andere parochies had de pastoor van Balegem weinig lasten te dragen, wat
uiteraard positief is voor zijn netto-inkomen. Tot de posten die hij inbracht om af te trekken
behoorden:
„de settinghen van het curenhuis (3-0-0), met daarbij nog eens acht stuivers en zes oorden, en in
verband met de beneficiegoederen rekende hij 21-6-0 als lasten en voor hetzelfde item nog eens 1-160”.
Dit bracht hem op een totaal van 26-10-0 om zijn inkomsten af te trekken.
Deze laatste beliepen trouwens 1263 gulden en 2 stuivers, en aangezien de relatief weinige lasten
hield hij nog 1236 gulden elf stuivers en zes oorden over.
Pastoor Saligo bevestigde dat hij zijn “declaratie oft tabelle waerachtig, nauwkeurigh ende naer sijn
allerbeste vermogen en kennisse” had ingevuld op datum van 27 maart 1787.
Hiermee was zijn werk niet gedaan want bij de aangifte was er tevens een lijst voorzien om de
inkomsten van de kerk in te vullen, gevolgd door de uitgaven:

-

te weten “eene cheijns ofte heerlijcke rente boeck” , met verschillende posten, die
hij samenvoegt omdat de berekening moeilijk te maken was aangezien er artikelen
instaan uit “immemoriale tijden”. Hijzelf maakte dan een schatting en in alle
“eerlijkheid” gaf hij een bedrag aan van acht gulden zestien stuivers en negen
oorden.

-

item een thiende genaemt sinte martens thiende bestreckende op dese prochie van
Baleghem beloopende jaerlijckx tot

-

2-8-0

item een thiendeken hem bestreckende binnen de prochie van munte wanof de
jaerlijcksche pacht beloopt tot

1-10-0

Dit bracht de pastoor op een eerste totaal van twaalf gulden, veertien stuivers en negen oorden. In de
rubriek van de vaste goederen vermeldde pastoor Saligo een stuk land van 116 roeden, gelegen te
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Balegem op de t‟ Solendriesch wat een jaarlijkse pacht opleverde van 13 gulden 4 stuivers. Verder
waren ook nog inkomsten uit volgende onroerende goederen:
-

item 202 roeden lant gelegen als voren op de kleijvinck, court in pachte tot

24-0-0

-

item 25 roeden binnen baleghem in t‟ dal, comt jaerlijckx in pagte

1-0-0

-

item 120 roeden op den heuther, comt …

12-0-0

-

item 42 roeden in t‟ vrouwenveldeken, comt …

3-0-0

-

item 40 roeden op „t zijp, comt ...

5-11-0

-

item 101 roeden op de nieuwgragt, comt ...

6-0-0

-

item 100 roeden op de rommele beke, comt ...

3-0-0

-

item een veldeken uijtbringende in cheijns pachte jaerelijckx tot

5-0-0

-

item 166 roeden bosch gelegen binnen dese prochie wanof den jaerelijckschen
boni soo van boomen schaerhaut ende naer deductie oncosten beloopt tot

6-0-0

Dit alles bracht het totaal voor deze categorie van inkomsten voor de kerk op 79 gulden en één stuiver.
In verband met de fondatie vermeldde de pastoor een kapitaal van een obligatie van 1600 gulden aan
vier procent bezet en “gefondeert bij joosine van steene”. De intrest van 1500 gulden beliep jaarlijks
64 gulden en dit bedrag was bestemd “tot het celebreren van een eeuwige maendelijcksche zielmisse
ende een wekelijckx zaterdaegsch”.
De andere kapitalen met renten:
-

item eene rente tot last van lieven mechiels van 231 guldens courant cappitaels
beseth op des selfs gronden van erfven croiserende ten advenante van penninck 20
het capitael ... jaerlijckx crois

-

9-18-0

item eene obligatie tot laste van martinus verpoorten van 87 gulden courant
capitaels croiserende jaerelijckx 20 gelt voor gelt, comt

-

4-4-0

item eene obligatie van 210 gulden courant capitaels tot laste van lieven weijtens...
penninck 20 ...

-

9-0-0

item eene obligatie tot laste van martinus weijtens van 180 guldens
courant Penninck 20 ...

-

9-0-0

item eene rente van 210 guldens courant capitael loopende tot laste van franciscus
van herrewegen beseth op des selfs gronden van erfven croiserende ten advenante
van penninck 20 capitael comt jaarlijkss crois tot

-

item eene rente van 24 gulden capitael tot laste van mher “coene”
croiserende tot penninck sesthien

-

9-0-0

1-10-0

item eene obligatie van 175 gulden courant capitaels croiserende
penninck 25 gelt tot gelt, dus
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Dit bracht de totale inkomsten van deze rubriek op 204 gulden 5 stuivers en 9 oorden. Maar daarnaast
had de kerk zelf nog actieve schulden en lasten van te betalen intresten. Hier vermeldde men geen
afzonderlijke bedragen zodat het globaal bedrag van de uitgaven, 105 gulden 9 stuivers 6 oorden,
moeilijk te controleren was. Deze som werd uitgegeven o.a. voor het “schueren van het coperwerck,
wasschen kercken lijnwaet, te celebreren der gefundeerde diensten, te coopen cathechismus, tracteren
paters, voor de visite van den heere lantdeken, in „t visiteren kercke, missen wijn, voor het h. crisma,
vaegselen kercke, missen ende communie broot, te saemen monterende ter Somme van 109-9-6”.
Uiteindelijk is er ook voor de kerkrekeningen nog een boni van 95 gulden 16 stuivers 3 oorden. Hier is
het wel opvallend dat ook de voorzitter van de kerkfabriek, Dominicus De Mulder, de aangifte mede
ondertekende wat zeer ongebruikelijk was want in geen enkele andere parochie was de voorzitter
betrokken bij de aangifte. Daardoor was de slotclausule enigszins een weinig verschillend van alle
andere, die we tot op heden hebben onderzocht: “Wij onderschreven heer ende mr albertus joannes
Saligo pastor deser prochie ende sieur Dominics de mulder moderus Kerckmeestere der selve prochie
verclaeren dat dese tegenwoordige declaratie ofte tabelle waerachtigh nauwkeurigh ende naer onse
allerbeste kennisse ende wetenschap gestelt te sijn om to voldoen aen sijne majesteijts oercont van den
22 ende 27 meije lest leden alhier overgesonden ter welcke effecte wij dese hebben onderteekent
desen 27 maerte 1787”.

A.J. Saligo pastor tot Baleghem
Dominicus De Mulder
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Julien De Vuyst, Mere

Le romancier est l'historien du présent, alors que l'historien est le romancier
du passé.
Georges Duhamel uit: Le notaire du Havre (1933)
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Het witloof
De bakermat van de witloofteelt in Zuid Oost-Vlaanderen ligt in Morelgem, een wijk van Vlierzele,
met als pionier en eerste teler Jan-Baptist De Pauw, beter gekend als “JANTJE WITLOOF”.
Jan-Baptist Eduard De Pauw werd geboren te Vlierzele op 12 oktober 1861, als tweede zoon uit het
talrijk boerengezin van Petrus en Emilie Blom.
Als jongeling hielp hij thuis op de boerderij en ging in het zomerseizoen de campagne doen (“bieten
zetten”) in Frankrijk. Rond 1900 vond hij ook werk in het winterseizoen bij een witloofkweker in
Evere, voor het rooien van de chicoreiwortels.
Jan kon noch lezen of schrijven, maar wel goed rekenen en beschikte over een grote dosis gezond
boerenverstand.
Jan huwde op 26 april 1906 in Sint-Lievens-Houtem met Stephanie De Vos en woonde voorlopig bij
zijn schoonouders in de Mussenhuisstraat (nu Doelstraat) in Sint-Lievens-Houtem.

Rond 1906 hadden de Brabantse witlooftelers een grote tegenslag. Een plotse strenge vorst bevroor al
hun chicoreiwortels en werden alzo onbruikbaar voor de witloofteelt en de chicoreibranderijen Die
konden alleen maar dienen als vee- en paardenvoeder.
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Jan kon die gratis krijgen, het vervoer per spoor zou 170 fr per wagon kosten. Vader Petrus vond dit
interessant en Jan mocht een wagon suikereiwortels bestellen. Het was wel een grote hoeveelheid,
maar zij kregen ze toch gratis! Die kwamen per spoor tot in het station te Burst. Daar werden zij
afgehaald met vier driewielkarren en hotsend en botsend langs de hobbelige Vlaamse kasseibaantjes
naar Morelgem gevoerd
De eerste winter waren deze nog niet allemaal opgegeten en in de volgende maanden kwamen er op de
minder bevroren wortelen toch nog scheuten.
Jan zocht deze uit en zette deze in een uitgegraven bedje in de ouderlijke lochting en dekte ze toe met
paardenmest en stro. Na enkele tijd had hij een vijftal kilo witloof! Het 1ste witloof in onze streek.
Want in 1910 was er weliswaar reeds in Evere witloof gekweekt maar tot hier nog niet doorgedrongen.
Voor de plaatselijke boeren leek het hun onmogelijk om dit loof hier te kweken
Intussen had Jan in Evere nog meer kennis en ervaring opgedaan over de teelt van het nieuwe gewas.
Hij bracht ook een beetje zaad mede om een plekje te zaaien, voldoende om met de peeën een bedje
van ca 5. m2 op te zetten.
Het volgende jaar kochten zij het zaad in de tuinbouwschool Sint-Barbara van “Scheppers” op
Beirstoppel te Wetteren.
Nadien met de hulp van zijn broers Achiel en Aloïs kweekten zij zelf het zaad en het minibedrijfje
nam uitbreiding.
Maar met de afzet was het al even moeilijk als met de teelt. Op den buiten werden geen groenten
gekocht, men kweekte die zelf in eigen lochting. In Aalst was er een groentewinkel in de
Stationsstraat.
Moeder Emilie ging het daar eens proberen. Mw. Haerens kocht na lang overleg de 5 kilo witloof
tegen 25 centiemen de kilo.
De latere kweek op grotere schaal gebeurde met medewerking van de gezinsleden en vereiste speciale
inspanningen. De nodige geschikte gronden verwerven of huren en voor de bemesting zorgen, was een
zware opgave.
Het paardenmest werd wekelijks gehaald in de Leopoldskazerne te Gent met twee driewielkarren,
getrokken door een paard. Op de terugweg stond een familielid te wachten met een “trekkoe” om te
helpen en de zware inspanningen van het paard wat te verlichten.
De 1ste partij witloof werd gezaaid op Morelgem aan de “Zuurmeersch” grenzend aan Letterhoutem,
met als gunstig resultaat zo'n 200 kilo schoon witloof. Waar zou men dit nu kwijt geraken?
Broer Aloïs en zuster Melanie, vergezeld van de jongere broer Achiel, als paardewacht, trokken ermee
per ressortskar naar de Vrijdagmarkt in Gent. Daar ontmoetten zij “Adèle Bloemkool” die 150 kilo
kocht tegen 25 centiemen de kilo. Blijgezind kwamen zij fier met de 37,50F. naar huis. Zij waren toch
150 kilo kwijt!
Maar nu? Waar met resterende 50 kilo naar toe? Zij vertrokken onmiddellijk naar Zottegem en gingen
ermee leuren van deur tot deur.
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Met veel geduld en een bijzondere prijsaanbieding van 3 kilo voor 1 frank ging toch alles van de hand
en konden zij vermoeid maar opgewekt en gelukkig huiswaarts keren.
Na verloop van enkele maanden hadden zij in Gent vaste klanten en goede afnemers.
Het waren Jan en broer Achiel die regelmatig hun klanten op de Vrijdagmarkt in Gent gingen
bedienen. Zo vertrokken zij ook in de vroege morgen van een ijskoude winterdag met een lading
witloof, goed afgedekt met oude dekens en baalzakken, want het vroor stenen uit d‟aarde. Zo
bemerkten zij aan “Thijsken Dieckens” ( Benidict Tavernier), in Letterhoutem dat de wilgen langs de
weg met luide knallen openbarstten. “Het vroor dat het kraakte”.
Ook hun ganse lading witloof was bevroren. En de verkochte waar moest de week nadien als
schadevergoeding, gratis, vervangen worden.

Letterhoutem ca 1960: Jantje met zoon Petrus bij een uitzonderlijke oogst: zeer grote koppen, zelfs twee op een
wortel. (Foto: Verzameling Frans Duquet uit “Zo was Letterhoutem”, 1978).

Na enkele jaren werden met veel geduld en volharding al de moeilijkheden overwonnen en kon Jantje
mooi en degelijk kwaliteitswitloof voortbrengen.
Als een welverdiende blijk van hulde voor deze pionier en met dank van de vele latere kwekers, die
hun broodwinning en welvaart aan de witloofkweek in onze streek te danken hebben, mogen wij
gerust getuigen: “Jantje leerde het volk witloof kweken!”.
De kenmerken van 1ste kwaliteitswitloof zijn: goedgevormde spierwitte kroppen, met fijn generfde
bladeren, goudgeel afgeboord, die vast aan elkaar zitten en tot aan de top gegroeid zijn en er een
slanke puntige kop vormen.
De juiste Latijnse benaming van de tweejarige chicoreiplant is CICHORIUM INTYBUS.
Huidige gebruikte namen:
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In Vlaanderen: witloof.
In Brussel, Wallonië en Frankrijk: chicoree, endives de Bruxelles, chicoree de Bruxelles en chicons.
In Nederland: Brussels lof of witlof.
In Duitsland : Brusseler weisse Chicorei, Zickoriensalat.
In Groot-Brittannië : Brussels chicory.
Bron: Jan De Pauw, kleinzoon van “Jantje Witloof”

Frans Duquet

Cultuur is wat overblijft, wanneer men alles vergeten is wat men geleerd
heeft.
Selma Lagerlof
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22e OOST-VLAAMSE ONTMOETINGSDAG
Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor FAMILIEKUNDE OostVlaanderen

ZONDAG 15 OKTOBER 2006
te
LAARNE (KALKEN)
Zaal Breughel, Kalkendorp 28 te Kalken
doorlopend van 10 tot 16 uur
THEMA “Een KWARTIERSTAAT,
ideale start voor STAMBOOMONDERZOEK “

Volgende organisaties zijn aanwezig met een info-, software- of boekenstand:
Heraldisch College VVF
Oost-Vlaamse VVF-afdelingen: Aalst, Deinze, Dendermonde, Gent (met Digitaal Archief),
Land van Waas, Meetjesland en Vlaamse Ardennen
VVF-Genealogie & Computer - infosysteem Ariadne
Genealogische software: Haza-Data, Pro-Gen, Stam, TMG en Reunion
Genealogie en heraldiek in Nederland - Rob Meijerink, Bathmen
Heemkundige kring “Land van Rode”
Heemkundige kring Melle “De Gonde”
Heemkundige kring Laarne “Castellum”
“Westhoek” geschiedenis en genealogie in de Vlaamse en Franse Westhoek
“Geschiedkundige Heruitgeverij” vzw, Gent
Genealogische boeken - Flor Nachtergaele, Ronse
Office Généalogique et Héraldique de Belgique “Le Parchemin”
Tentoonstelling van Oost-Vlaamse kwartierstaten
Inlichtingen bij de provinciale secretaris Felix Waldack
Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Laarne
Tel: 09.367.80.92 – e-mail: felix@waldack.be
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Land van Rode actueel

De Beiaard 07/04/2006
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De Beiaard 14/04/2006

De Beiaard 26/05/2006
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De Beiaard 28/04/2006
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De Beiaard 09/06/2006

Land van Rode – jaargang 34 nummer 135

108

september 2006

De Beiaard 30/06/2006
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Firma

Rupast

Dakwerken – Sanitair - Gevelwerken

Jules de Saint-Genoisstraat 147
9050 Gentbrugge
Tel: 09 231 09 54
GSM: 0475 601 879

VDK spaarbank n.v.
Agentschap Scheldewindeke
Verzekeringen De Groote n.v.
Marktplein, 2
Tel. 09 363 04 00 - fax 09363 03 73
Openingsuren: ma: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
woe: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
vrij: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
en na afspraak

9860 SCHELDEWINDEKE
E-mail: scheldewindeke@vdk.be
di: 9.00 - 12.00 / do: 9.00 - 12.00 / za: 10.00 - 12.00 / -

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

België-Belgique
P.B.
9820 MERELBEKE 1
3/7186

LAND van RODE
HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP
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Voorwoord
Zojuist hebt u het laatste nummer van de jaargang ontvangen.
Het is passend dat wij bij deze gelegenheid onze medewerkers aan ons tijdschrift van
harte danken. Onze dank gaat naar: Julien De Vuyst, Frans Duquet, Lucien De Smet,
Noël Callebaut, Dr. Thérèse de Hemptinne.
Samen stonden zij in voor 142 bladzijden lokale geschiedenis uit het Land van Rode.
Mijn bijzondere dank gaat ook naar onze secretaris Françoise Verhoosele die instond voor
de lay-out en het versturen van het tijdschrift. Wij koesteren de hoop dat wij voor de
nieuwe jaargang opnieuw op hen een beroep kunnen doen.
Mijn dank gaat tevens naar de leden van het bestuur om hun inzet en de goede
samenwerking 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.
Beste leden, in bijlage vindt u het formulier waarmede u uw lidmaatschap voor het
komende werkjaar kan vernieuwen. De bijdrage als gewoon lid bedraagt 10 Euro. Net als
vorig jaar rekenen wij op de steun van leden die spontaan meer willen betalen dan het
lidgeld en zich voor 15 euro laten inschrijven als steunend lid, waarvoor onze hartelijke
dank.
Hebt u er al eens aangedacht het om het tijdschrift uit te lenen aan vrienden of familie?
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
2006 was het jaar van de grote verhuis. Sinds deze maand zijn wij huisvest in de
prachtig gerestaureerde pastorij van Moortsele, het Erfgoedhuis. Vanaf volgend jaar zal
dan ook ons documentatiecentrum voor iedereen toegankelijk zijn.
Het statuut van de kring veranderde van VZW naar een feitelijke vereniging.
Na de zeer geslaagde infoavond door Elke De Smet met als onderwerp: Hoe bewaar ik
mijn familiearchief?, sluiten wij ons werkjaar af met de uitgave van zes postkaarten.
Voor de prijs van 5 euro ontvangt u 6 prachtige pentekeningen van de gemeente
Oosterzele getekend door de intussen ons veel te vroeg ontvallen vriend de heer Nolle
Versyp.
Er was de tentoonstelling en de uitgave van de brochure ‘Van bron tot de monding
Molenbeek-Gondebeek’; ook de tentoonstelling met de uitgave van de brochure ‘De Kleur
van Scheldesteen’ in Melsen.
Het komende werkjaar wordt heel wat tijd gestoken in het toegankelijk maken van ons
documentatiecentrum en de voorbereiding van 40 jaar heemkundig genootschap. In
2008 organiseert ons genootschap de heemdag waarop zullen vertegenwoordigd zijn alle
heemkringen uit Oost-Vlaanderen en de uitgave van een herdenkingsboek. Samen met
de schrijfgroep Balegem hopen wij volgend jaar u het boek “Balegem na 1946” voor te
stellen.
Tot slot, beste vrienden, danken wij u om uw trouw lidmaatschap en wensen wij u bij
deze jaarwisseling van harte een gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid.
Namens het bestuur
Lucien De Smet
Voorzitter
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In memoriam Nolle Versyp
Arnold (Nolle) Versyp werd geboren op 31 mei 1936 in Gent. Na een hogere grafische
opleiding en moderne talen begon hij als teletype bij De Standaard (1957-1958), nadien
was hij onder meer corrector, illustrator en bedrijfsleider bij Snoeck-Ducaju (1958-1963).
In 1959 was hij samen met zijn jongere broer Oswald één van de stichters van het
Gentse Theater Vertikaal waar hij zowat alle hoofdrollen voor zijn rekening nam. Van
1975 tot 1996 was hij verbonden aan het NTG. Daarnaast deed hij gastoptredens in de
KNS, het Raamtheater, de KVS, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en voor de
toenmalige BRT en NOS. Zo presenteerde hij ook school uitzendingen op radio en
televisie.
Als acteur behaalde hij in 1989 de De Gruyterprijs voor zijn vertolking van “De Vrek” van
Molière. Verder was Nolle Versyp actief als vertaler van toneelstukken en boeken, maar
werkte als tekenaar ook aan reeksen tekeningen over Gent en Oost- en WestVlaanderen, waar hij woonde (Merelbeke).
Sinds 1996 was hij verbonden aan de VRT, wat resulteerde in rollen in tv-reeksen als
‘Langs de kade’, ‘Flikken’ en ‘Alfa Papa Tango’, maar vooral als dokter Dre in de Een-soap
‘Thuis’. Daarin was hij ook voor het eerst samen te zien met zijn jongere broer Oswald.
Door gezondheidsproblemen werkte hij al enige tijd niet meer. Nolle Versyp sukkelde met
reuma. Wegens de longfibrose die daaruit voorvloeide onderging hij op 5 mei een
longtransplantatie.
In mei 2005 heeft het Heemkundig Genootschap Land van Rode, samen met Nolle en zijn
vrouw Yo, een tentoonstelling georganiseerd in Balegem: “Nolle Versyp tekent het Land
van Rode”. Daarin stelde Nolle de tekeningen tentoon, die hij van de 17 gemeenten van
het Land van Rode gemaakt had. Wij moeten toegeven dat de tentoonstelling een
daverend succes was.
De laatste tentoonstelling waarop de werken van Nolle te zien waren, vond plaats in
Gentbrugge in oktober 2005.
Nolle Versyp is overleden op 5 oktober jongstleden.
Het moet gezegd worden dat zijn overlijden een groot verlies is, niet alleen voor de
theaterwereld, maar ook als mens. Tijdens de tentoonstelling in Balegem, hebben wij
Nolle en zijn vrouw van dichtbij kunnen meemaken. Altijd met een vriendelijk woord,
stond hij de bezoekers te woord en antwoordde hij geduldig op al hun vragen. Wij zullen
je missen, Nolle!

Wij verkopen tekeningen van Nolle op postkaartformaat. De postkaarten zijn verkrijgbaar
per pakket van 6 postkaarten, één uit elke deelgemeente van Oosterzele en kosten 5
Euro voor het ganse pakket.
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Heemkundig Genootschap
Land van Rode
Nolle Versyp
Tekent Oosterzele

Een reeks van 6
postkaarten

Verkoopspunten: Secretariaat Land van Rode, Rollebaan, 101 Moortsele – Dagbladhandel Joki, Houte, 28
Balegem – De Ganzeveer, Dorp, 60 Oosterzele – Fidesca, Gootje, 24 Balegem – Supermarkt Cado,
Rooigemstraat, 42 Balegem – Verzekeringen De Groote N.V., Marktplein, 2 Scheldewindeke.
De verkoopprijs van een pakket van 6 postkaarten is 5 Euro.
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Toelichting bij de postkaarten
De "Guillotinne" Molenstraat
Deze impressionante stenen korenwindmolen werd in 1798 op de wijk Balegemveld
gebouwd, in opdracht van Jean Baptist Platteau, brouwer te Balegem. Oorspronkelijk
waren hierin een korengemaal met oliestampkot in onder gebracht. Op de romp, boven
de inrijpoort ziet u in verticale lijn aangebracht, het opschrift: ‘L'An VII de la
R(épublique) Anno 1798’. De molen ontleent zijn naam aan een ongeval aan 1798
waarbij Francies De Groote door de slag van de molenwieken om het leven kwam. Mulder
Lodewijk Honoré was de laatste molenaar. Hij legde in 1955 de molen stil. Op 18.3.1975
werd de molen een beschermd monument. In 1987 kocht de gemeente de molen
aan en op de monumentendag van 1991 werd hij plechtig in gebruik genomen.
U kan de molen bezoeken door dit vooraf aan te vragen bij het gemeentebestuur.
Het Hof Langestraat nr 19
Via een smal pad bereikt u een uitzonderlijk boerenhuis dat in zijn oorspronkelijke staat
bewaard is. Het hof is Z.O georiënteerd. In de gevel steken drie zandstenen
kruiskozijnen en groen geverfde halve luiken. Een zeer interessant interieur met elf
deuren. De binnendeur naar de pronkkamer is in een bakstenen omlijsting. In de centrale
woonkamer de traditionele openhaard met ingewerkte broodbakoven. Tegenover de
achterdeur is er een nis in de wand met Heiligenbeeld in een groen geschilderde
baksteen omlijsting. Beschermd monument 22/09/1997
De Sint-Agathakerk Bakkerstraat
De kerk van Landskouter is een typische kleine plattelandskerk in overgangsstijl van
Romaans naar Gotisch. In de toren, uit de 12e eeuw en de zijgevels van het schip is
materiaal aanwezig dat herbruikt werd en afkomstig is van de vroegere oorspronkelijke
kapel. De oudste vermelding van deze laatromance kerk gaat terug tot 1155.
Aanvankelijk was zij toegewijd aan de H. Blasius maar sinds het bezoek van een Franse
prinses in de XIe eeuw die er genas van borstkanker werd de H. Agatha vereerd. De
overwegend in witte zandsteen opgetrokken eenbeukige kruiskerk, werd in 1980 grondig
gerestaureerd. Beschermd monument 28/12/1936
Meubilair
Het interieur is overwegend uitgevoerd in rococostijl.
De muurbeschotten werden in 1768 door Domien Cruyt vervaardigd. Boven het
hoofdaltaar, uit de 18e eeuw dat toegewijd is aan
O.L.Vrouw, hangt een 18e eeuwse schilderij van de Brugse meester Jacob Van Oost dat
de verrijzenis voorstelt. De zijaltaren zijn van gemarmerd hout uit de 18e eeuw met 16e
eeuwse beelden van de H. Agatha en de H. Blasius. De eiken communiebank uit 1750 is
met vijf gesculpteerde cartouche uitgevoerd voorstellende het laatste avondmaal,
St.Agatha, St.Blasius, het Manna en de Troonbroden zijn van de hand van Frans
Hebbelinck.
De biechtstoel is 18e eeuws. De preekstoel werd in 1752 vervaardigd. De gesculpteerde
kuip staat op een witgeschilderd beeld dat de goede herder voorstelt. Het eiken doksaal
werd in 1768 door Domien Cruyt vervaardigd. In de kerk bevind zich nog een 15e
eeuwse in hardsteen uitgevoerd wijwatervat en een houten calvariegroep uit het begin
van 17e eeuw. Het kerkorgel van een anoniem meester uit 1768 is afkomstig zijn uit de
kerk van Maldegem.
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Watermolen Watermolenstraat nr 1
De molen is van het bovenslagrad type, de oudste vermelding gaat terug tot 1474. De
molen was toen eigendom van de Gentse familie Van Der Sage. De molen en het hof
waren een afhankelijkheid van de vroegere heerlijkheid “Hof ter Lo”.
Het maalwerk is nog intact. Er zijn twee steenkoppels en een graankuiser. In de
maalderij die met een dieselmotor wordt aangedreven staan enkele cilindermolens.
De molenaarswoning is een laag typisch en landelijk gebouw met houten ramen en
luiken. Beschermd dorpsgezicht KB 21.4.1993.
Voor bezoek vragen naar de eigenaar Willy Docker, Watermolenstraat 41 Moortsele.
De Sint-Christoffelkerk

Marktwegel

Van de oorspronkelijke éénbeukige Romaanse kerk uit de XIIde eeuw, opgetrokken in
Balegemse steen is weinig overgebleven.
De kruisbeuken en de ronde okseltoren zijn 13de eeuwse. In die zelfde periode werd in
het noordelijk transept de koortribune voor de heer gebouwd.
In 1877 werd naar het ontwerp van de architect A. Van Assche het driebeukige
neogotisch schip, in ongekapte hardsteen en veldsteen, gebouwd. De kerk is, met
uitzondering van het schip en zijbeuken, sinds 26.8.1947 beschermd.
Meubilair:
De kerk bezit een gepolychromeerd beeld van de H.Christoffel in 1663 door Antoon
Marchant vervaardigd.
Het draagkruis, deels in bergkristal en deels in hout, belegd met verguld koper en
emailwerk, versierd met zilveren ringen, filigraanwerk en edelstenen ( Maasland ca.11701180) werd in 1902 verkocht aan de kon. Musea voor kust en Geschiedenis te Brussel.
De kruisweg werd in 1893 vervaardigd door Beernaert.
De kerk beschikt over twee XVIIIe eeuwse, zwart en wit gemarmerde zijaltaren
afkomstig uit de abdij van Affligem. De altaren zijn versierd met het medaillon van de H.
Ursula en de H. Petrus.
In de doopkapel staat een in marmer uitgevoerde 17e eeuwse doopvont.
Het neogotisch eikenhouten koorgestoelte en de preekstoel zijn XIXe eeuwse.
Het neogotisch stenen hoofdaltaar werd in 1875 vervaardigd.
De Sint-Gangulfuskerk
Na het instorten van de toren in 1723 werd onder leiding van J. Motte de toren herbouwt
en de kerk aangepast. In opdracht van burgemeester de markies Rodriguez, werd de
huidige driebeukige hallenkerk naar het ontwerp van L. Minard, gebouwd. De toren uit
1778 werd behouden. De kerk werd in 1994 grondig geressorteerd.
Meubilair:
Het meubilair is 19de eeuwse. De biechtstoelen zijn uit de 18e eeuw. De preekstoel in
empirestijl is een gift uit 1830 van de barones de Draeck. In 1789 plaatste L.B. Van
Peteghem in de kerk van Oosterzele een Orgel. Het werd bij K.B. van 4.3.1980
beschermd. In de kerk staat een 17e eeuwse eikenhouten beeld van O.L.Vrouw. De
Glasramen in het koor werden in 1914 door de Gentse kunstenaar Ganton vervaardigd.
De glasramen in de beuk werden er na de tweede wereldoorlog geplaatst.
Het schilderij op het zijaltaar stelt de H. Rochus voor. Het is een 19e eeuw werk van
Johannes De Loose. Het tweede schilderij uit 1890 stelt de patroon de heilige H.
Gangulfus voor.
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De markt te Oosterzele
De boerenmarkten
Tot het begin de 19de eeuw waren de lokale markten voor de landelijke bevolking
economisch zeer belangrijk. Wat zij haalden uit de opbrengst van de landbouwactiviteiten
en hun aanvullende huisnijverheid brachten zij op de lokale markt aan de man.
Begin de 19de eeuw raakte de landelijke huisnijverheid haar zelfstandig karakter kwijt.
De landelijke boerenfamilies werden afhankelijk van de linnenkooplieden. Het was de
koopman die voor hun producten een afzetgebied vond op de gewestelijke of nationale
markten.
De huisnijverheid, die oorspronkelijk een aanvulling op het werk op het veld was, gaat
midden de 19de eeuw een zware crisis tegemoet.
Binnen de grenzen van het oude Land van Rode werd begin 19de eeuw de wekelijkse
markt georganiseerd op maandag te Oosterzele en op dinsdag te Bottelare. Na 1834
komt de wekelijkse markt van Bottelare niet meer voor in de “Wegwyzer der stad Gend”.
Op de beide locaties was er ook een jaar- en paardenmarkt. Volgens dezelfde bron werd
sinds 1841 in de maand oktober te Oosterzele een tweede jaar- en paardenmarkt
gehouden1.
De wekelijkse markt te Oosterzele
De oudste ons bekende vermelding van een wekelijkse markt te Oosterzele gaat terug
tot mei 1825. Het gemeentebestuur legde toen de voorwaarden vast van de wijze
waarop de wekelijkse en de jaarlijkse paardenmarkt diende georganiseerd te worden2.
Door de wet op de afschaffing van de feodaliteit kwamen de rechten op het meten en
wegen toe aan de plaatselijke overheid3. Het KB van 27/04/1822 bepaalde dat de
organisatie en het verloop van het marktgebeuren plaats had onder het toezicht en op
aanwijzing van het plaatselijk bestuur.
Wijzigen van de marktdagen was de bevoegdheid van de voogdijoverheid die hierover
het bevoegde ministerie informeerde en voorstellen deed. Nieuwe week- of jaarmarkten
werden niet toegelaten zonder dat hiervoor speciale autorisatie verleend werd4.
De gemeenteraad te Oosterzele keurde op 16/05/1825 een reglement goed dat
toepasselijk was op de plaatselijke week en jaarmark5. Wanneer te Oosterzele de markt
werd ingesteld is ons niet duidelijk. Bij gebrek aan duidelijke informatie op dit ogenblik
nemen wij aan dat de markt te Oosterzele werd opgericht na 1822 en voor 18256.
Op de lokale weekmarkt werden hoofdzakelijk landbouwproducten als graan,
aardappelen boter en eieren verkocht. Tot midden de 19de eeuw werd ook het eigen hand
gesponnen garen verhandeld7. Paarden kregen een nieuwe eigenaar op de jaarlijks
terugkomende jaar- en paardenmarkt.
1

“Wegwyzer der stad Gend en van de provincie Oost-Vlaanderen”, uitgaven 1829-1853 (Archief Verhoosele
Françoise).
2
RAG provincie Oost-Vlaanderen 4425.
3
Verzameling van de besluiten der commissarissen van het Frans Gouvernement. Wet op de afschaffing van de
feodaliteit. .. “wat betreft de publieke plaatsen en markten daar zal in voorzien worden door de municipaliteyten
der plaatsen, die onder de autorisatie der administratieve vergaderingen zulle bepalen den regtmaetigen en
gemodereerden loon der personen tot het meten en wegen gebruykt.”
4
Memoriaal Administratief 1822
5
RAG provincie Oost-Vlaanderen 4425: geldig afschrift uit de notulen van de gemeenteraad.
6
De autorisatie van de oprichting van de markt te Oosterzele hebben wij alsnog niet terug gevonden.
7
GAO notulen van het college Oosterzele 1861.
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Uit een onderzoek in 1830 van de districtcommissaris bleek dat de inkomsten van de
rechten op de markt te Oosterzele verpacht werden voor een termijn van 15 maanden
beginnende vanaf 1/10 volgens een tarief dat werd vastgelegd in een beslissing van de
gemeenteraad genomen op 16/5/1825. De aanbesteding en toewijzing gebeurde
mondeling te overstaan van de burgemeester 8.
In mei 1831 bracht men de arrondissementcommissaris in kennis dat toewijzing van de
plaatsen op de markt niet volgens de wettelijke procedure verliep. De goedkeuring van
het desbetreffende lastenboek was ten gevolge de revolutie bij de lokale administratie
niet terug te vinden. De aanwijzing gebeurde mondeling en bracht op dat ogenblik 74
BEF op. Eind oktober zou een nieuw lastenboek opgemaakt worden9. Uit de twee
bewaard gebleven akten blijkt dat de verpachting van de weeg en plaatsrechten nl. die
van 1838 en 1844 openbaar gebeurden ten overstaan van een notaris. 10
De aanbesteding van 08/04/ 1838 kohier opgemaakt op 03/03/1838
Joannes Angelus Van Innis en Pieter Joseph De Raedt Schepen
Notaris Jacques Bernard Van Caneghem
• De weegrechten: Charles van Bockstaele, herbergier-slachter te Oosterzele:
pachtsom 130 fr.
• De meetrechten: Pieter Jan Baeyens: som 0,50 fr per jaar boven de lasten.
• Plaatsrechten: Pieter Dobbelaire, landsman te Oosterzele: 28 fr boven de lasten.
• Plaatsrechten: Pieter Jan Baeyens: 35 fr boven de lasten.
• Plaatsrechten: Charles Gillis, herbergier: 15 fr boven de lasten.
De verpachting bracht 208,50fr op.
De aanbesteding van 29/10/1844 kohier opgemaakt op 180/9/1844
Burgemeester Joannes Angelus van Innis11.
Schepen: Augustin Lenssens
Notaris Charles Henry Van Caneghem
• Weegrechten: Livinus De Raedt, particulier en Felix Bombeke, herbergier
Oosterzele: jaerlijkse pachtsom van 152 fr.
• Meetrechten: Pieter Jan Baeyens, herbergier Oosterzele: 0,10 fr boven de lasten.
• Plaatsrechten: Pieter Dobbelaere, landbouwer Oosterzele: 28 fr boven de lasten.
• Plaatsrechten: Piet Joannes Baeyens, herbergier Oosterzele: 35 fr boven de
lasten.
• Plaatsrechten: Charles Gillis, landman Oosterzele: 19 fr. boven de lasten.
De verpachting bracht 234,10 fr op.
Midden de 19de eeuw was de wekelijkse markt te Oosterzele minder populair geworden.
In 1876 had het college het over “de minder belangrijk geworden markt waarop boter en
eieren verkocht werden”12. Dat het niet zo goed meer vlotte op de boerenmarkt te
Oosterzele lijkt ons niet zo verwonderlijk. Vlaanderen verkeerde vanaf 1840 in een
catastrofale situatie. Er was de moordende concurrentie van het kwaliteitsvolle
gemechaniseerde Engels linnen. De werkloosheid bedroeg 60%, 1//4 tot 1/3 was
behoeftig. Daarbovenop kwamen de misoogsten in de landbouw. De rogge en
aardappelen brachten niet de helft op, met een massale verpaupering tot gevolg. Wij zijn
in de tijd van “de vier weverkers die ter botermarkt gaan en de boter die was er zo
diere”. Later herstelde wekelijkse markt te Oosterzele zich niet meer ook al omwille van
de meer populaire markt in het naburige Zottegem.

8

RAG provincie Oost-Vlaanderen 4425: brief 22/9/1830.
RAG provincie Oost-Vlaanderen 4425: brief van 8/5/1831.
10
RAG provincie Oost-Vlaanderen 4425: afschrift noot akten 1838, 1844.
11
Joannes Augustinus van Innis was geneesheer te Oosterzele.
12
GAO notulen van het college.
9
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Vanaf 1869 tot 1892 werd in de begroting jaarlijks 78 fr. ingeschreven als de opbrengst
van de verpachting van de boter wegschaal op de markt te Oosterzele13, wat erop duidt
dat de wekelijkse markt te Oosterzele naar het einde van de 19de eeuw beperkt bleef tot
het verhandelen van boter.
Hoe belangrijk was nu de markt te Oosterzele?
Niet enkel dat de plaatselijke bevolking er zijn producten aan de man bracht maar even
belangrijke was het bepalen van de broodprijs. Het brood was het basisvoedsel waaraan
ook de lonen gekoppeld waren. De grootgrondbezitters hadden er alle belang bij dat de
graanprijs zo hoog mogelijk werd houden en dat in tegenstelling met wat de industriëlen
verlangden. Vanaf 1845 kwam hierin verandering toen ingevolge de crisis de invoer van
graan vrij werd en de uitvoer van aardappelen verboden werd.
Een besluit van 20/04/1828 bepaalde dat het max. prijs voor het brood zou worden
vastgelegd en dat de lokale besturen hierop zouden toezien. Minstens 4 maal per jaar
zouden er onaangekondigde controles plaats vinden14. Samen met Nevele en Slijdinge
was Oosterzele de plaats in het district Gent waar de broodzetting plaats vond. Zo
hadden er in 1830 te Oosterzele proefbakkingen plaats om hieruit te bepalen hoeveel
ponden brood gebakken kon worden uit een mudde graan uit de oogst van 182915.
Voor de vaststelling van de geldende broodprijs op de gemeente kozen de gemeente vrij
voor een termijn van een jaar de marktplaats uit volgens welke de max. prijs van het
brood werd vastgelegd. In 1828 kozen de gemeenten Oosterzele, Balegem, Gijzenzele en
Landskouter voor de markt van Oosterzele. Scheldewindeke daarentegen richtte zijn
broodprijs op de markt te Gent waar de prijs voor het graan makkelijk 1 gulden hoger
lag16.
De prijzen per mudden van de broodzetting op de markt te17
Oosterzele
1828

1829

1830 september

1831december

witte tarwe
rode tarwe
rogge
witte tarwe
rode tarwe
rogge
witte tarwe
rode tarwe
rogge
witte tarwe
rode tarwe
rogge

Gent

11 gulden 03 cent
5 gulden 70 cent
10 gulden 50 cent
5
9
9
4

gulden
gulden
gulden
gulden

57
05
05
70

cent
cent
cent
cent

9 gulden 77 cent
6 gulden 70 cent

11 gulden 12 cent
10 gulden 62 cent
5 gulden 60 cent
9 gulden 12 cent
4 gulden 82 cent
10 gulden 25 cent
10 gulden 12 cent
7 gulden 25 cent

Het tarief voor de zetting van de prijs voor het roggebrood werd in 1852 berekend op
een opbrengst van 98,5 kg brood per hl. In evenredigheid werd 3 fr gerekend voor de
onkosten en de winst van de bakker.
Prijs van de rogge
Per hl.
6,85

prijs van het brood
Per kg

Prijs van de rogge
Per hl.

prijs van het brood
Per kg

10 cent

18,67

22 cent

13

GAO notulen van het college.
Memoriaal Administratief provincie Oost-Vlaanderen nr 23 blz 361.
15
Memoriaal Administratief provincie Oost-Vlaanderen.
16
Memoriaal Administratief provincie Oost-Vlaanderen.
17
Memoriaal Administratief provincie Oost-Vlaanderen.
14
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7,83
8,82
….
12,76

11 cent
12 cent
….
16 cent

19,65
20,64
….
21,62

23 cent
24 cent
….
25 cent

De jaarlijkse jaar- en paardenmarkt.
De jaarlijkse jaar- en paardenmarkt had plaats op dinsdag na Pinksteren18.
In tegenstelling met de wekelijkse markt kende de jaarmarkt te Oosterzele een groter
succes ook al werden in de buurt dergelijke markten georganiseerd te Bottelare en te
Zottegem.
Op 12/05/1838 besloot de gemeenteraad van Oosterzele om bij de reeds 10 geplaatste
arduinstenen waaraan het vee werd vastgebonden, er nog eens 5 extra arduinen zuilen
bij te plaatsen samen met de nodige kettingen om er het vee aan vast te binden19. In
1841werd in de maand oktober reeds een tweede jaar- en paardenmarkt gehouden20.
Volgens het verslag van het college werden in 1876 op de jaarmarkt niet enkel paarden
verhandeld, maar er werd ook handel gedreven in runderen, melkkoeien, vaarzen en
biggen21. De jaarmarkt had toen plaats op 18 mei en op 4 oktober. Onder jaarmarkt
dient men te verstaan een jaarlijkse veemarkt.
De locatie van de markt te Oosterzele.

Uittreksel uit de 18de eeuwse kaart Oosterzele (RAG kaart uit 1733 door P. en J. Mote)

Het document uit 1825 laat ons toe om ook de plaats van de week- en jaarmarkt te
bepalen.

18

“Wegwyzer der stad Gend en van de provincie Oost-Vlaanderen”, uitgaven 1829-1853 (Archief Verhoosele
Françoise).
19
RAG provincie Oost-Vlaanderen 1418 4418/7.
20
“Wegwyzer der stad Gend en van de provincie Oost-Vlaanderen”, uitgave 1841 (Archief Verhoosele
Françoise).
21
GAO notulen van het college 23/3/1876.
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De wekelijkse markt had plaats in de omgeving van de kerk en de weg naar
Scheldewindeke, nl.. “Binnen de omtrek van de waterloop en de straat vanaf de muur
van het kerkhof tot aan de steenweg naar Scheldewindeke”.
De jaar- en paardenmarkt werd gehouden in dezelfde buurt en op het plein waarop de
“gaeyperse” stond nl. van “de waterloop en de straat naar de Voordries. De wederzijsche
kerken uitplanten tot aan de hofstede van wed. Benedictus De Bruyker met het plein van
de Gaeypersse”.
De markt werd tegen mogelijke concurrentie beschermd. Zo was er het verbod om in de
onmiddellijke omgeving van de markt goederen te verhandelen zowel in het openbaar of
in de huizen. De inwoners van Oosterzele waren vrijgesteld op de rechten op paarden en
vee22.
Het document uit 1825 bevat eveneens de door het gemeentebestuur vastgelegde
tarieven op de weeg-, meet- en plaatsrechten, tarieven die zelfs bij de aanbesteding van
1844 nog van toepassing waren.
De toegepaste tarieven op de weeg-, meet- en plaatsrechten.
•

Meet- en weegrechten

Boter

Granen
Aardappelen
•

Weging boter per stuk onder de drie ponden
nedelerlands
Boven de drie tot negen ponden
Boven de negen ponden
Meten voor alle soorten granen zonder onderscheid
per mudde
Aardappelen per mudde

2 cent
4 cent
6 cent
4 cent
4 cent

Plaatsrechten

Kramen

Paarden
Vee
Varkens

Voor elk kraam op schragen onder drie ellen lang
4 cent
Daarboven
8 cent
Kramen op de grond tot drie ellen
2 cent
Daarboven
4 cent
Voor elk paard of veulen
8 cent
Voor ieder koe of kalf
4 cent
Voor ieder varken onder de 8 stuks v.d. zelfde 2 cent
eigenaar
20 cent
Daarboven

Regelement23
Kohier van lasten en voorwaerden opgemak door den gemeenteraet van oosterzeele,
ingevolge welke ten overstaen van de heeren Jean A. van Innis burgemeester en
Augustin Lenssens schepen te Oosterzele.
Door het ministerie van den notaris Van Caneghem Charles Henry ter residentie van
oosterzele, tot de verpagting der meet en weegregten, zegge loonen mitsgaders der
plaetsregten op de wekelijkssche en jaerlijksche merkten binnen dit gemeente geregeld
bij tarief onder letters AB van date dertigsten decembre achttienhonderd zevenendertig
goedgekeurd door de permanente deputatie van den provincialen raed van
oostvlaenderen in date twintigsten january achttienhonderd achtendertig hieraen bij copij
gevoegd zal voords gegaan worden.

22
23

RAG provincie Oost-Vlaanderen 1418.
RAG provincie Oost-Vlaanderen 1418
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1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°
8°

9°
10°

11°

12°

de verpagting zal geschieden aen de meest biedende de naeste en laetsten
verhooger met keersbrandinge en bij opbod en zal maer definitifelijk verblijven na
dat eene laetste keers zal ontstoken en uytgegaen zijn zonder verhoogenissen.
de geboden en hoogenissen van persoonen welke in staet van dronkenschaep zijn,
alsmede der gonne onbefaem of onbekwaem zijn tot den ontfang en beperkingen
waerover de verpagting geschied zullen verworpen worden.
de pachters zullen hun getrouwelijk moeten schikken na regeling en inhouding bij
gezeyde tarif vastgesteld alsmede hunne bemerkingen vreedzaem en getrouwelijk
uytoefenen.
de aenkomende pachters zullen hun moeten verstaen met de afgaende tot het
aenveerden op prijsij de maten en gewichten ter merkt benoedigt ten eijndigen
van den pagt zal daer van weder prijsij gedaen en ook door de nieuwe pachters
aenveerd worden hun door andere doen vervangen zonder toestemminge van het
gemeentebestuer.
De pachters zullen hun moeten voorzien van behoorlijke kraemen tot gemaek der
kooplieden ende gelast zijn de zelve opterichten op de plaetsen door het
gemeentebestuur aentewijzen zonder iets te mogen eysschen boven de regten bij
het bepaelende tarif vastgesteld.
Voor alle de overtredingen ende gebreken van te voldoen aen de artikels dry vier
en vijf zullen zuldanige pachters door het gemeentebestuer in opschorting ofte
afstelling mogen gesteld en ten hunnen koste vervangen worden.
Deze verpagting woord aengegaen voor den termijn van zes achtereen volgende
jaren te beginnen met eersten mey achttien honderd een en vijftig.
De pachters zullen gehouden zijn hunne borgtsom te voldoen inhouden in kantore
van den gemeente ontvanger van zes tot zeven maenden oppenen van daer toe bij
dwangschrift vervolgt te worden.
De pachters zullen niet vermogen in hunne bedieningen hun door andere doen
vervangen zonder toestemming van het gemeentebestuer.
De pachters zullen gehouden zijn te stellen goede zeker en borge solidairelijk
verbonden met de pachter, zoo tot het voldoen der pacgten alsvoor het uytvoeren
van den gehelen inhoud dezer memorie van lasten op pene dat er ter hunne koste
tot de erverpagting zal voordgegaen worden.
De onkosten afhangende van deeze verpachting zoo over stellen voorwaerden,
zegels afkondigingen registratie regten en andere daer toe betrekkelijk zullen door
de pachters moeten bekostig ende betaeld worden ingevolge den staet van
onkosten behoorlijk goedgekeurt.
Deze verpachting zal maer definitief wezen naer de goedkeuring van de
permanente deputatie van den provincialenraed van oostvlaanderen

Gedaen in zitting van den achtiende septembre achtienhonderd vier en veertig
Waer en getekent. JB Vande Velde, A. De Gussens, P. Simoens, P.J. De Raedt. A.
Simoens Ferd. Bemorij. A.Van Innis
Gezin door ons commissaris van het arondissement te Gent den 7 october 1844,
getekent A.De Moerman de Harelebeke.
Gezien en goedgekeurd door de permanenten deputatie van den provincialenraed te
Gend den 12 octobere 1844 getekend Montigny als griffier en Desmaisieres als president
Data van de wekelijkse en jaar- en paardenmarkten te Oosterzele en Bottelare
volgens de wegwijzer der Stad Gend24
•

De wekelijkse markt

24

De tabel is onvolledig. Wij beschikken niet over alle uitgaven van deze wegwijzer. Alvast onze dank aan
Françoise Verhoosele wiens exemplaren wij hebben mogen inkijken.
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1825
1829
1833
1834
1838
1841
1844
1853
•

wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks

Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

Bottelare
Bottelare

dinsdag
dinsdag

De jaar- en paardenmarkt

1ste maal
09/06/1829
28/05/1833
20/05/1834
01/06/1841
28/05/1844
17/05/1853

2de maal
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele

10/06/1829
29/05/1833
21/05/1834
02/06/1841
29/05/1844
18/05/1853

Bottelare
Bottelare
Bottelare
Bottelare
Bottelare
Bottelare

04/10/1841
07/10/1844
03/10/1853

Oosterzele
Oosterzele
Oosterzele

Lucien De Smet

∞∞∞∞∞∞∞

Voor het derde jaar op rij wordt op zaterdag 3 februari 2007 de Heusdense ruildag voor
verzamelaars georganiseerd.
Deze gaat door in zaal Taverne Britannia, Heusdendorp 10, 9070 Heusden O.-Vl. van
8.30u tot 16.00u.
Geïnteresseerden om een stand te hebben op deze beurs wachten best niet te lang meer,
want de meeste tafels zijn reeds besproken.
Bezoekers zijn steeds van harte welkom en zullen er voor de ingangsprijs van 1 euro een
gamma van kwalitatief hoogstaand verzamelmateriaal vinden, zoals postzegels,
rouwkaarten, postkaarten, sigarenbanden, munten, oude affiches, oude papieren,
militaria enz…
Verdere inlichtingen vindt U op de website http://users.telenet.be/kareldecaluwe/.
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Verkoop van de herberg “Den Hert” te
Gentbrugge.
In de wettelijke passeringen van Gentbrugge25 zien we dat op 15 juli 1662 de verkoop
genoteerd staat van de herberg “Den hert” of ook nog “Het Penhuys” genoemd. De
toenmalige eigenaar Pieter Roscam verkocht ze aan een zekere Joos Bracke.
In genoemd jaar verkeerde de herberg in een vervallen toestand. Ze lag buiten de SintLievenspoort tussen de Hundelgemsesteenweg en aan de rand waar Ledeberg en
Gentbrugge de grens vormden.

Naast “Den hert” bezat de eigenaar nog 30 à 40 roeden land aan de “Rodschenheirweg”.
De herberg en het land paalden ten oosten aan Jan Cruyl, ten zuiden en ten westen aan
de Gontrodeheirweg. Joos Bracke kocht dit alles voor 36 £ gr. En de verkoper diende de
heerlijke renten te zuiveren tot aan de dag van de definitieve aankoop.
De verkoopakte luidt als volgt:
“Compareerde voor bailliu en schepenen van de prochie van Ghentbrugge in persoon Pr.
Roscam den welken kende, lyde ende verclaerde wel ende deugdelyck vercocht te
hebben zo hy doet by desen an Joos Bracke die wel bekende by ghelycken ghecocht t’
hebben een huus ende erfve wesende een vervallen herberghe so de selve ghestaen
ende gheleghen is buyten de Sinte-Lievenspoort van oudts ghenaempt den Hert
sorterende onder de prochie van Ghentbrugghe met noch dertich ofte veertich roeden
erfve ligghende neffens den voorseyden huuse op den Rodtschen herwech oost Jooris
Cruyl suudt ende west den selven herwech metten cheyns daerneffens ligghende die
belast is met eenen levenden cappoen tsrs.
Desen coop is ghedaen voor zessendertich ponden grooten boven alle d’herelycke renten
daervuytgaende die den vercooper sal suiveren totten daghe van erffenisse ende boven
dien noch belast met xxx s.tsrs. die hem sal valideren op de voorseide coopsomme dus is
den vercooper ghehouden desen coop te garranderen op parsinel doen ghebruycken
jeghens elcken op het verbondt van haeren persoon goedynghe present ende
25

RAG Melle & Gentbrugge nr. 96 2f
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toecommende. Aldaer ghedaen ende ghepresentert ter manynghe van Frans Aernault
Meyer midts d’absentie van de bailliu ende kennisse van Jan de Vijlder burgmre. Pr. De
Mey ende Jan de Wilde fg. Joos schepenen den XVe July 1662.”
Ruim een jaar later, op 20 november 1663, zou Joos Bracke “de Hert” opnieuw verkopen
en ditmaal aan een zekere Cornelis De Deurwaerder.
De herberg werd niet meer beschreven als zijne ‘in vervallen toestand’. Mogelijks werden
enkele herstellingen aangebracht en dit zou ook kunnen blijken uit de verkoopprijs die er
voor gevraagd werd en die bijna het dubbele bedroeg van de oorspronkelijke. De tekst
was de volgende:
“Op den xxe November 1663 heeft Joos Bracke wel ende deuchdelyc vercocht aen
Cornelis de Deurwaerder bailliu van Ledebergh, die insghelyckx vande voornoemde
Bracke kent gecocht t’ hebben sijn huys stede ende erfve soo het selve ghestaen ende
gheleghen is binne de prochie van Ghentbrugghe datte met de boomen enden catheylen
daerop staende van oudts ghenaempt Penhuys ofte Hert abouterende suyt west den
Rotschen herwich noort het straettien leedende naer Brusselschen herweech oost dhoirs
vanden secretaris Cruyl groot in lande ontrent een dachwant ofte bet met de groote ende
ghelegentheyt van welcken den coopere hem tevreden haut, welcke coop is ghedaen
omme ende voor de somme van dryentseventich ponden grooten, twee ponden grooten
voor een hoofdebet ende 20 sch. Gr. Tsrs ten ghelaegte met conditie dat den
voornoemde coopere tsijnen laste van Pr. Roscam ten welcke effecte de clachte die den
coopere daeroppe gaende hheft sal blijfven vergare synde oock d’intentie van de
vercoopere daer den coopere moet t’recht van erfven ende onterfven midtsgaeders
s’heren marcgelde betaelen behoudens dat den vercoopere verobligiert blijft den
voorschreven huys ende erfven te doen ontlasten van lasten, clachten ende opdracht ofte
renten die daerop souden worden moghen beset syn, den cooper sal van de voornoemde
huyse ende erve in t’ghebruyck commen ten deghe van den erfvenisse emmers
prouffieteren de pachten soo int regaert van Pieter Weytens als van N. Gryp, ’t welcken
ande coopere sal overleveren de voorwaerden darroff synde den vercoopere verclaerthen
desen ooc te renunchieren aen trecht van den coop te moghen ophouden voor erfvenisse
behaudens dat hij sal hebben tijt van acht daeghen omme van desen coop te moghen
penetreren hoe wel hij in cas van penetratie bij vercoopen verobligiert is te betaelen
aenden coopere twee ponden grooten.
Actum data als vooren present P. de Scheppere, Andries van Overloop, Gillis de Ruyck
ende Pr de Clippel t’oorconden bij mij Jooris Bracke.”
Hoogstwaarschijnlijk is “de Hert” een voorganger van de latere herberg “In t’Fort
Chabrol”, gevestigd op de hoek van de Walstraat en de Gontrode heirweg, en die
verdween na WOII.
Woordverklaring:
abouterende
bet
cappoen
catheylen
compareren
ghelaeghte
goedynghe
grooten
lyde
manynghe
mercgeld
renunchieren

grens, belanding
ongeveer, meer dan
gesneden haan
roerend goed
verschijnen
vertering
vaste goederen
munteenheid
belijden, zijn woord gestand doen
dagvaardiging
deel van de prijs van een verkocht goed verschuldigd aan de heer
afstand doen

August De Baets
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Vreugde over de Brabantse omwenteling
(1790) in het Land Van Rode
Onder het Oostenrijkse bewind kende onze bevolking een uitzonderlijke vorm van vrede
dat slechts onderbroken werd door de Successie oorlog (1744-1748). Met de
oorlogsverklaring van de Franse Republiek aan Oostenrijk werd gans Europa
meegesleurd in een wervelstroom van agressie. Twee maatschappijen en staatsopvattingen stonden lijnrecht tegenover elkaar.
Op het einde van de vorige eeuw maakten onze gewesten een metamorfose door van
eenmaking, centralisering, modernisering en rationalisering.
De Brabantse omwenteling26
In 1789 kwamen de zuidelijke Nederlanden in opstand tegen Keizer Jozef II, “verlicht
despoot”, wiens radicale hervormingswoede (op institutioneel, juridisch en kerkelijk
gebied) een groeiende weerstand opriep. De opstand werd geleid door de conservatieve
Brusselse advocaat Hendriek vander Noot, leider van de klerikale “statisten”, en door de
Baardegemse advocaat Jan Frans Vonck, progressist en democraat.
Op 24 oktober 1789 doet een vrijwilligersleger, onder leiding van generaal Vander
Meersch, een inval vanuit Breda in de Kempen. In Hoogstraten proclameert Vander
Meersch het “Manifest van het Brabantse volk” opgesteld door Vander Noot en de
Antwerpse kanunnik Van Eupen. Keizer Jozef II wordt vervallen
verklaard van alle soevereiniteit.
De patriotten slagen er, mede door de hulp van lokale opstanden
her en der, geleidelijk in heel België te veroveren. Gent wordt
bezet midden november. De Oostenrijkers moeten het land
verlaten: op12 december 1789 ontruimen ze Brussel.
Op 11 januari 1790 wordt door de Staten-Generaal der Zuidelijke
Nederlanden, die op eigen gezag in Brussel vergaderen, het
“Congrès Souverain des états Belgiques Unis” benoemd.
Deze “Verenigde Belgische Staten” (duidelijk geïnspireerd door het
voorbeeld van de U.S.A. 1716) roepen hun onafhankelijkheid uit.
Er is vreugde alom over de “Verlossinge der Nederlanden”. Ook in
het Land van Rode wordt de onafhankelijkheid uitbundig gevierd.
Het relaas van één van die festiviteiten lezen we in de “Gazette
van Gend” van 28 januari 179027 die we hier in extenso letterlijk
citeren, omdat de geest van die tijd er zo onmiddellijk en zo
voortreffelijk wordt in weergegeven.

Jozef II van Oostenrijk, medekeizer
met zijn moeder Maria Theresia 1765-1790.

Onder het Markizaat van Rodes
Munte, den 23 january

26

Ons medegedeeld door Dr. Paul Huys
Te vinden in het stadsarchief van Gent ( Verz. Gazette van Gend) en in de Centrale Bibliotheek van de
Rijksuniversiteit Gent nr J-1. Gelijkaardige berichten over dergelijke vieringen in talrijke andere steden en
dorpen in Oost-Vlaanderen zijn opgenomen in de Gazette Van Gent van O.M. 4 febr.1790 (Over Overmere en
Eeklo) 11 febr. St Lievens Houtem, 15 gebr. Sleidinge en Exaarde, 22 febr Voorde, 1 maart Aalst en Baaigem, 4
maart Hansbeke, 11 maart Etikhove, 18 maart Destelbergen, 8 juli Zingem, 29 juli Kruishoutem, 2 augustus
Oudenaarde, 9 september Melden enz enz.
27
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Dezen
morgen
om
acht
uren
verzamelde alhier eene Compagnie
van 70 waere Vaderlanders ,inzetene
dezer prochie, ten uytersten wel
uytgedost, voor Kapiteyn hebbende
den ieverigen en dapperen Judocus
Goossens, voor Lietenant N.
Rutsaert,
en
voor
Adjudant
N.Boxstaele de welke hun om thien
uren
met
hunnen
Standaerd,
voorgegaen
door
hun
musicael
Gespel, hebben begeven naer het
Huys van den Eerw. Heer Pastoor,
alom
bekend
door
zynen
Vaderlandschen iver, de welke hem,
benevens de heren Wethouders, vele
Heeren Pastoores der omliggende
dorpen
en
vele
voornaeme
Persoonen, op deze plechtigheid
verzocht, onder het luyden van de
Klokken hebben vergeleyd nae de Parochie-Kerke, alwaer door den Almogenden te
bedanken over zyne zienelyke bescherminge en verlossinge der Nederlanden, gevolgd
door den Te Deum Laudamus, onder het luyden der klokken en het losbranden van de
Musquetterye der voorzeyde Compagnie Vaderlanders, die tot dien eynde zig geplaetst
had voor de Kerke, en het gedurig geroep van Lang leve de Vryheyd! Lang Leve
Mynheer van der Noot! Lang leve Minheer van de Meersch! Lang leve den heer
Marquis de Rodes! Naer het eynd van alle welke de gemelde Compagnie Vaderlanders
heeft vergeleyd tot in de Pastorye den Eerw.Heer Pastoor met het voorzeyd Gezelschap,
alwaer voor hun opgedischt was eene prachtige Maeltyd; 's naer-middags om dry uren
quam vergaderen de boven gezeyde Compagnie Vaderlanders op de Basse Cour van de
Pastorye, om den Eerw. Heer Pastor en zyn Gezelschap, die aldaer ter tafel genood
waeren, te vereeren met een dryvuldig geschut van het Kanon, het losbranden van de
Musquetterye en een herhaeld geroep van Lang Leve enz. de welke alle op de
minzaemste wyze van den Heer Pastor zyn onthaeld geworden; daer naer heeft de meergezeyde Compagnie, om te betoonen haeren Vaderlandschen iver, van in de Pastorye
vergeleyd tot op zyn Kasteel Mijnheer Jacques François Adrianus van den Bemden, Heer
van Rasselaere, Koning van het oud Souvereyn Ridderlijk Hoofd Gilden van den Ards
Engel Michael en lid van het Committé der vier geoctroyeerde Hoofd Gildens der stad
Gend, en hen op zyn vertrek vereert met eene dryvoudige losbrandinge van de
Musquetterye en een gedurig geroep van Lang Leven de heeren Staeten! Lang Leve de
Vryheyd! Enz. waer naer zy hun begeven hebben nae hunne Vergaderplaetse en hun
gediverteert hebben tot diep in den nacht; zynde alle deze plechtigheden geschied in de
alderbeste order.
Scheldewindika, den 20 january
Heden is alhier door ozen Eerw.Heer Pastor J.C. van der Perre, naerdien wy hem met
eene Compagnie vrywillige en wel geexerceerde onzer Mede Borgers, voorzien van een
geel Krygs-Vaendel, Waer op in het midden was geplaetst eene zwarten Leeuw, op welk
Vaendel
ook
stond
het
volgende
Jaer-schrift:
JUgo
fUgato
aUstrIaCo
SChelDeWIenDekanI gaUDentUr er IgebatUr
Uyt zyne Wooninge triumphantelyk hadden gehaelt En geconduiseert tot in de kerke,
gecelebreerd eene Solemneele Misse, gevolgd door den Te Deum Laudamus.
Ten bywezen van vele iverachtige Heeren Postores en Priesters van hier ontrent, alsmede
van een ontelbaere menigte Volks, om de Alderhoogsten te bedanken over de spoedige
en gelukkige verlossinge onzer Provincie van Vlaenderen, waer in door den Eerw. Pater
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Vicaris van het Klooster der Paters Carmeliten tot
Bottelaere
eene
zielroerende
redevoeringe
is
uytgesproken, waer door alle de aenhoorders zoodanig
beweegd zyn geweest, dat'er verscheyde waeren, de
welke men met de tranen in de oogen heeft gezien; naer
alle welke Plechtigheden en onder het schoon accord
onzer Klokken, het Beyaerd spel, het losbranden onzer
grf Geschut en Musquetterye is afgekondigd het Manifest
der Hoogmogende Heeren Staeten van Vlaenderen,
insgelyks ten bywezen van eene ontelbaere menigte
Volks dezer en omliggende Plaetsen, die met een gedurig
geblyken; zynde alzoo den zelven dag door een
continueel geschut en Krugs-Exercitien, tot vergenoegen
onezer inwoonders en de menigvuldige vremdelingen,
zonder eenige de minste wanorders overgebracht.

JUgo fUgato aUstrIaCo
SChelDeWIenDekanI gaUDentUr er IgebatUr
Balegem den 26 maerte
Een tweetal maanden later, verschijnt alweer een ander bericht in de “Gazette van Gend”
van 29 maart 1790, ditmaal over een plechtige rouwdienst in het dorp Balegem, dat we
hier ook nog even willen citeren.

Jan-Frans Vonck 1735-1792

Henri Vander Noot 1787-1792

Alhoewel en ingevolge de omstandigheden des tyds op den 3 en 4 maerte des jaers 1790
door Heer ende Meester Albertus Joannes Saligo, Pastor dezer prochie, is gecelebreerd
geweest, gelyk ook alle donderdagen gedurende den Vasten word gedaen, eene
solemeele Misse met het uytstellen van het aldeheyligste Sacrament des Autaers, om van
den Hemel af te smeeken den volkomen Vrede over onze Nederlandsche Wapenen, is
alhier op den 21 dezer naer het eyndigen der Vespers op het aldersolemneelste gezongen
de Vigillen, en des anderdags met Heer ende Meester Van den Perre, Pastor der Parochie
van Scheldewindeke, en Heer ende Meester Joannes Van Cuyck, onder Pastor dezer
Parochie, gecelebreerd geworden de Uytvaert tot Laevenisse van die, de welke hun bloed
voor het Vaderland hebben ytgestort, ten welken eynde den hoogen Autaer en de
lykbaere op het alderprachtigste is verçierd geweest, zoo van Krygs-Wapenen met eene
menigte Keirsen, bekled met Patriotique Cocarden, als Lauwer Kransen; aen de Pilaeren
van den hoogen Autaer hebben geplaatst geweest op het hoogste verçierd de portraiten
van onze manhaftige Voorstaenders van der Meersch en Van der Noot; onder welken
dienst onze Heer Onder Pastor heeft uytgesproken eene zeer treffeleyke lyksoratie, ter
materie dienende op de tekst Dedit se ut liberaret Populum suum & acquireret sibi
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nomen aeternum, I Mach.6:vers 44 zynde dezen dienst bygewoond geweest door het
magistraet dezer prochie in corpore, alsmede door eene talryke Compagnie vrywillige,
alle onder de Wapen, wel geëxerceerd en uytgedordt onder het losbranden van hunne
Musquetten en van het grof Geschut, midsgarders door het Gilden van den H.
Sebastiaen, insgelyks met Wapenen en teeken van Eere, alsmede door de Notabele en
inzetene dezer parochie, die alle door hunne milddaedigheid hebben uytgeschenen in
eene buytengewoone Aelmoesse voor de Arme, waer aen alhier is uytgedeeld eene
menigte Brood ende Geld.
Veel commentaar vergen deze teksten wel niet. Het relaas van de lokale gebeurtenissen
wordt levendig verteld en evoceert op een beeldrijke wijze hoe de “festiviteiten”
verlopen.
Van de politieke of de militaire gebeurtenissen zelf wordt niets rechtstreeks meegedeeld.
Eén en ander wordt blijkbaar als voldoende bekend geacht (o.m. via de dagelijkse
berichtgeving in de “Gazette van Gend”, die goed ingelicht ruim informeerde). Wat we
wel uit deze stukjes vernemen is de gezindheid, de atmosfeer onder de bevolking. Het
blijkt overduidelijk hoe iedereen, zonder uitzondering, zich betrokken voelde bij wat
gebeurde.
Wat er opvalt, is in elk geval de intense betrokkenheid van de clerus. Zoals ook elders in
het land zijn het in veel gevallen de lokale geestelijken die de ziel van de opstand
uitmaken, die ze dan ook met alle mogelijke middelen steunen (o.m. door het
organiseren van geldinzamelingen). Het Oostenrijkse juk (het Latijnse jaargedicht in
Scheldewindeke heeft het daar uitdrukkelijk over) moest afgeworpen worden om het
herstel van de vroegere toestand mogelijk te maken. De geestelijkheid had daar immers
alles bij te winnen!! Vandaar ook de talloze kerkdiensten (dankmissen, rouwmissen, Te
Deumplechtigheden) in de rijkversierde kerken, waar de nationale symbolen (de tekenen
van ere, de vaderlandse wapenen, de nationale kokardes, de standaarden met de
Vlaamse Leeuw enz…) zo nadrukkelijk een plaats kregen.
Maar heel lang heeft de euforie niet geduurd. Daarvoor moeten we tot slot nog even
terug van de ‘lokale’ naar de ‘nationale’ geschiedenis. We weten hoe die Brabantse
Omwenteling afgelopen is. Zeer kort na de uitroeping van de onafhankelijke “staeten”
kwam er onenigheid tussen de opstandelingen, tussen enerzijds de Statisten en
anderzijds de Vonckisten (of Patriotten). Intussen was Keizer Jozef II op 20 februari 1790
gestorven en werd hij opgevolgd door zijn broer Leopold II, die onmiddellijk de meeste
verordeningen introk.
De Vonckisten bleken bereid, Leopold II opnieuw te erkennen, maar de Statisten dachten
daar anders over. Bijgevolg waren talrijke Vonckisten, waaronder hun leider, verplicht te
vluchten en kwamen in Rijsel terecht.
De Belgische onafhankelijkheid bleek evenwel van zeer korte duur. Tussen 24 november
en 7 december 1790 heroverden de Oostenrijkers ons land, wat meteen het einde
betekende van de Brabantse Omwenteling en van de zelfstandigheid van de Verenigde
Belgische staten.28
De patriotten legden hun eed van trouw aan de staten af juli 1790
Na de plattelandsopstand in Zuid-Vlaanderen op 31 mei – 1 juni 1790 werd de bevolking
massaal verplicht trouw te zweren aan de Staten.
In alle dorpen van het Land van Rode werd een vrijwilligerskorps opgericht en werden er
geldinzamelingen verricht.

28

Ons medegedeeld door Dr. Paul Huys
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Het korps van Balegem legde onder de naam van “De Patriotten” op 15 juli 1790 de eed
af aan de staten op de grote markt te Oudenaarde. Onder de bevolking werd 314 gulden
18 stuivers en 3 deniers als patriottische gift ingezameld.
Die van Scheldewindeke waren eveneens te Oudenaarde aanwezig. Onder de bevolking
van Scheldewindeke werd niet minder dan 965 gulden van patriottische gift ingezameld.
Kort nadien vertrokken zij ten strijde onder het mom van “niet weder te keeren ten zy
het land zal vrygevochten zyn”.
Het korps van Oosterzele daarentegen legde de eed af aan de staten op de vrijdagmarkt
op 12 juli1790.
De korpsen van de naburige gemeenten Landskouter en Moortsele, samen met Bottelare,
Melsen, Gontrode, Munte en Schelderode legden ook die dag de eed af. De eerste dorpen
brachten een gift van 95 gulden 13 stuivers 3 deniers samen. De laatste 5 gemeenten
zamelden een patriottische gift van 2700 gulden in, waarvan 450 gulden geschonken
werd door de markies en 300 gulden door de pastoor.
Op 15 juli 1790 was het de beurt aan Gijzenzele met een gift 99 gulden 1 stuiver 1
deniers. Vlierzele schonk een patriottische gift van 520 gulden 11 stuivers.

De Brabantse leeuw verdrijft de Oostenrijkse arend

De eerste Franse bezetting (1792-1793)
Op 20 april 1792 verklaarde Frankrijk de oorlog aan de koning van Bohemen en
Hongarije. Frans II was toen nog geen keizer. Onvermijdelijk werd de plattelandsbevolking door de vijandelijkheden getroffen (opeisingen).
Nadat generaal Dumouriez op 6 november 1792 de Oostenrijkers bij Jemappes
(Henegouwen) had verslagen bezetten de Fransen onze gewesten.
Op 15/12/1792 werd een decreet van kracht dat inhield enerzijds de afschaffing van de
gevestigde overheden en van alle bestaande grondwetten en anderzijds de
inbeslagneming van alle goederen van de fiscus, van de vorst, van de kerk en de
burgerlijke organisaties.
Frankrijk liet de bevrijde gebieden meebetalen wat de kosten die oorlog voeren nu
eenmaal met zich meebracht.
De tweede Oostenrijkse restauratie (1793 - 1794)
Vooraleer de Fransen er in 1792 in slaagden een behoorlijk bestuursapparaat uit de
grond te stampen, dwongen militaire gebeurtenissen hen tot de terugtocht.
Na het verpletterend verlies te Neerwinden in maart 1793 moesten de Fransen onze
gewesten opnieuw aan de Oostenrijkers laten. Op 25/3/93 deed aartshertog Karel, broer
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van de Oostenrijkse keizer, zijn intrede in Brussel. De Republikeinen legden zich daar
evenwel niet bij neer. De oorlog bleef voortduren langs de Franse grens. Aan de
opeisingen kwam voorlopig ook geen einde.
Er werden tellingen gedaan van alles wat kon opgeëist worden.
Na het bezoek van de keizer aan Brussel op 23/4/1794 was het voor hem duidelijk:
België was voor hem een verloren zaak. Enkele dagen na zijn vertrek weerklonk opnieuw
het gebulder van de Franse kannonen en werd er definitief een punt gezet aan het
Oostenrijks bewind in de Nederlanden.
Lucien De Smet

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

De Beiaard 01/12/2006
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Op bedevaart in het Land van Rode: Pastoor
E.J. Anseau en de Rots te Vlierzele
De Rots is een Vlierzeels heiligdom, gelegen in een uniek natuurkader aan de rand van
het dorpscentrum. Jaarlijks komen nu nog honderden bezoekers om er tijdens bezinning
en gebed troost en hulp te zoeken of gunsten af te smeken bij O.-L.-Vrouw van de Rots.
Vooral gedurende de meimaand, wanneer op de dag van O.-L.-Heer Hemelvaart de
kaarskensprocessie plaats vindt, komt een massa gelovigen devotie betuigen. Hetzelfde
beeld kan men meemaken op Sacramentsdag wanneer de Rotsommegang doorgaat.

De rots te Vlierzele

De grot werd in 1875 gebouwd op initiatief van pastoor Edward Joseph Anseau29. In
aanwezigheid van ruim vijfduizend bedevaarders werd op zondag 23 mei 1875 het beeld
van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis na de vespers van de kerk naar de pas
gebouwde grot gebracht. Uiteraard gebeurde dit traditiegetrouw in stoet, die
samengesteld was “uit de congregatie van Vlierzele en die der omliggende parochiën,
lofzangen zingende ter eere van Maria. Aan het hoofd van den stoet bevond zich de
Harmonie der H. Cecilia van Oordegem, die de plechtigheid veel luister bijzette.Aan de
grot gekomen heeft de Z.E.H. Deken van Wetteren het beeld van O.-L.-Vrouw gewijd en
daarna eene treffende aanspraak gericht tot de geloovigen”30. Na de plechtigheid ging
men in stoet terug naar de kerk voor het bijwonen van een solemneel lof dat met een Te

29

Pastoor Edouardus Josephus Anseau werd te Oordegem geboren op 14 oktober 1812 en op 25 mei 1839 tot
priester gewijd. Kort daarna, op 17 januari 1840 werd hij onderpastoor te Sint-Maria-Oudenhove en nog vier jaar
later, op 25 september 1844 in Lochristi waar hij elf jaar verbleef. Zijn benoeming tot pastoor van Vlierzele
volgde pas op 5 december 1855 en verbleef er dertig jaar tot aan zijn eervel ontslag op 8 mei 1885. Hij ging op
rust te Moerzeke waar hij echter nog de functie van aalmoezenier uitoefende tot aan zijn overlijden op 11 januari
1892.
30
De Godsdienstige Week van Vlaanderen, 28 mei 1875, p. 31.

Land van Rode – jaargang 34 nummer 136

131

december 2006

Deum werd besloten en dankzij burgemeester Verstraeten was “alles in de beste orde
afgeloopen”.
Dit was de aanzet voor een jarenlang en massaal bezoek aan de grot waar een jaarlijkse
Rots-Ommegang, in de meimaand, aan gekoppeld werd. Van heinde en ver kwamen de
gelovigen sindsdien de gunsten van O.-L.-Vrouw afsmeken. Maar ook op alle mogelijke
tijdstippen kwam men van overal naar Vlierzele bidden: “De Maandag verledene week
kwam de congregatie der jonge dochters van Hofstade, het gewoel der kermis
ontvluchtende, ons nieuw heiligdom bezoeken en er de hulde hunner kinderlijke liefde
voor het beeld der machtige Beschermster nederleggen. Alle dagen merken wij vreemde
bezoekers op, die afzonderlijk of bij talrijke groepen
hulp en bijstand in hunne
noodwendigheden van de Moeder Gods komen afsmeeken. De rots is geen oogenblik
alleen”31.
De grot is bovendien zeer gunstig gelegen: goed bereikbaar voor elke bezoeker, in een
rustige omgeving waar de bedevaarders ongestoord kunnen bidden. Iedereen sprak vol
lof over de grot, die veel gelijkenis vertoont met die van het Franse Lourdes, een
vergelijking ook gesteund op de aanwezigheid van een bron: “De rotssteenen, waarmede
zij opgebouwd is, zijn opzettelijk uit de omstreken van Dinant herwaarts gebracht en in
hunnen ruwen staat aangelegd. Bij de delvingen, welke tot het leggen der grondvesten
geschiedden, heeft men eene ader ontdekt, die de waterbron overvloedig bevoorraadt”32.
Naderhand werd de grot tijdens de zomermaanden een plaats van samenkomst voor de
buren, die er godvruchtig kwamen verpozen.
Elk jaar, op Sacramentsdag, organiseerde de geestelijkheid een grootse plechtigheid, die
de geloofsbelijdenis tot op heden levendig heeft gehouden, zij het dan ook in mindere
mate.
Sinds begin juni 1876 nam de wateropstoot van de bron toe, vergelijkbaar met de
fontein in Lourdes. Het volk bleef toestromen en de toeloop naar de Rots in Vlierzele nam
uitzonderlijk toe op zon- en heiligdagen. Er werden talrijke offeranden door bedevaarders
achtergelaten uit dankbaarheid over bekomen weldaden of om nieuwe af te smeken:
“Men bemerkt er o.a. twee schoone kandelaren met vijf takken, gegeven door de
Congreganisten van Sint-Lievens-Houtem; twee zilveren herten enz…”33. Op 15 juli 1876
begon de plechtigheid om 15 uur en tijdens het lof dat daarop volgde, werd de menigte
toegesproken door E.H. d’Hont, pastoor van Sint-Lievens.
De eerste jaren na de bouw van de grot bleef het volk onverminderd toestromen en
vooral tijdens de hoogdagen werd Vlierzele door bedevaarders overspoeld die uit alle
dorpen van het omliggende kwamen: “De naburige parochiën van Bavegem, Borsbeke,
Letterhoutem, Sint-Lievens-Houtem en Westrem zullen, te zamen met die van Vlierzele,
hunne gebeden aan de H. Maagd opdragen tot verlossing der Kerk en het heil van ’t
Vaderland”34. Op tweede Pinksterdag waren ze massaal aanwezig want tientallen
gelovigen uit andere dorpen woonden de plechtigheid bij: “Een dichte en lange stoet
samengesteld uit de congregatiën en genootschappen der bedevarende parochiën met
hunne geestelijke herders trok onder het zingen van lofzangen ter eer van Maria naar de
rots. Al de huizen op den doortocht waren alderschoonst bevlagd en versierd. Aan de
rots, zoo schilderachtig en voor de plechtigheid zoo gunstig gelegen, was een predikstoel
opgetimmerd, van waar de E.H. Vydt, pastoor van Borsbeke,
het woord tot de
vergaderende menigte stuurde”35. Tot slot zongen allen samen de lofzang Magnificat.
Op Sacramentsdag beleefde men in Vlierzele telkens het hoogtepunt van het jaar. De
bevolking was overal nog diep gelovig en een bedevaart betekende voor velen een
31

Idem, 3 sept. 1875, p. 141.
Ibidem.
33
Idem, 9 juni 1876, p. 47.
34
Idem, 24 mei 1878, p. 30.
35
Idem, 21 juni 1878, p. 62.
32
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uitstap in een tijd toen ontspanning nog niet aan iedereen werd besteed. Men schrikte
niet terug voor een urenlange voettocht want weinigen konden rekenen op enig
vervoermiddel. Niettemin kwamen in 1880 opnieuw ongeveer vierduizend bedevaarders
naar de rots om er hun geloof te belijden en hulde te brengen aan O.-L.-Vrouw. Zoals
steeds trok ook toen de stoet van de kerk naar het heiligdom en de geestelijken met hun
onderscheiden congreganisten werden zelfs aangevuld met “de kinderen der katholieke
school en der Zondagschool”. Aangezien men in volle schoolstrijd was, zette men nog
meer kracht bij om het katholiek openbaar vertoon te belichten Pastoor Anseau was een
felle bestrijder van de officiële gemeentescholen en hij vroeg de steun van de leden van
kerk- en gemeenteraad evenals van het katholiek schoolcomité. Er werd bijgevolg nog
meer aandacht besteed aan de plechtigheid, die duidelijk in het teken stond van de toen
heersende schoolstrijd. Ook het traject van de optocht van de kerk naar de rots was
feestelijk getooid: “De weg naar de rots was ten beste versierd, maar inzonderheid de
rots, alwaar een welgepaste en beteekenisvol dicht de aandacht van het volk opwekte.
Dit plechtig feest werd bekroond door eene hertroerende aanspraak van den E.H. Vydt,
pastoor van Borsbeke, die onder eene algemeene stilte de aandacht zijner toehoorders
boeide. Tenslotte deed hij op indrukwekkende wijze uitschijnen de belooning door Maria’s
tusschenkomst op Vlierzele bekomen, nl. de vrije katholieke school op de schoonste en
verhevenste plaats, dank aan de milddadigheid der weldoeners, prachtig opgebouwd”36.
Daarna trok de menigte terug naar de kerk om er deze editie van de rotsommegang af te
sluiten met het traditioneel plechtig lof en nog een lofzang uitgevoerd door de
congreganisten van Sint-Lievens-Houtem.
De schoolstrijd speelde in elk dorp een belangrijke rol en dit fenomeen liet zich voelen bij
elke katholieke manifestatie. De rotsommegang bleef er evenmin van gespaard want de
aankondiging van de processie op 27 mei 1880 werd aangegrepen om de tussenkomst
van Maria te vragen in de “gevaarlijke omstandigheden” waarin het vaderland verkeerde.
In die zin werden de bedevaarders al verwittigd dat “de plechtigheid zal binnen kort
gevolgd worden door eene ander: de wijding der schoone, nieuwe katholieke school,
welke welhaast zal voltrokken zijn”37. In de oproep om op 24 mei 1883 deel te nemen
aan de jaarlijkse processie naar de rots rekent men er op de voorspraak van de H.
Maagd om “van God te bekomen de zegepraal der H. Kerk en het geluk van ons
Vaderland.” Dit was reeds een vingerwijzing naar de verkiezingen van het jaar daarop.
Elk jaar volgde men ongeveer hetzelfde stramien en in hoofdzaak primeerde telkens de
processieommegang naar de rots. Het was als het ware een jaarlijkse samenkomst van
congregaties uit verschillende dorpen uit de omgeving. Af en toe waren er uitschieters
zoals in 1904 toen er de dekanale bedevaart werd georganiseerd. Die eer viel Vlierzele te
beurt ter gelegenheid van het jubileumjaar van de Verklaring van de Onbevlekte
Ontvangenis. Er was wel een kleine tegenvaller want wegens het slecht weer had men de
ommegang een week moeten uitstellen. Niettemin was de belangstelling er op 12 juni
niet minder om: meer dan vierduizend vlaggen en wimpels versierden het dorp, en
bijzonderlijk de dreef die naar de Rots leidt. De stoet was ongemeen talrijk: men zal er
een gedacht van hebben als men weet dat ruim twintig congregatiën met over de
tweeduizend leden er deel aan namen. Aan de rots werd door de talloze menigte een
jubelzang ter ere der Onbevlekte Ontvangenis uitgevoerd. Daarna trok men terug naar
de kerk – veel te klein om die talrijke scharen te bevatten - en de Z.E.H. Deken van
Wetteren deed er een prachtig sermoen dat de aanwezigen innig roerde. Het feest
eindigde met de benedictie van het H. Sacrament38.
Aan de zuidkant van de grot werd intussen een predikstoel gebouwd en aan de
noordelijke zijde een crypte, die ingericht werd om de bedevaarders de mogelijkheid te
bieden een offerkaars te branden. Op het terrein voor de grot zijn zitbanken aangebracht
36
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en in 1954 werd het bos tegenover de grot gerooid en onder impuls van toenmalig
pastoor Antoon Sabot (° Meerdonk 12 juni 1905 - † Antwerpen 11 juni 1984), die in
Vlierzele van 1951 tot 1961 verbleef, werden zeven bakstenen kapelletjes gebouwd rond
de weide. Zij symboliseren de Zeven Blijdschappen van Maria: de boodschap van Maria,
de bezoeking van Elisabeth, de geboorte van Christus, de aanbidding van de wijzen, de
verrijzenis van Christus, de neerdaling van de H. Geest en de kroning van Maria.
Toen in 1988 de dekanale bedevaart plaats vond, was een duizendtal gelovigen uit
dertien parochies aanwezig. Tijdens het stormweer van midden december 1993 werden
grot en omgeving zwaar gehavend: bomen werden uitgewaaid, banken weggerukt en
een gedeelte van de rotsmuur stortte in. Maar bereidwilligen herstelden zo vlug mogelijk
de schade en meteen werd ook het Mariabeeld gerenoveerd. Talrijke Mariavereerders
komen ook op andere tijdstippen naar de grot maar het hoogtepunt blijft nog steeds de
vermaarde Rots-Ommegang met de daaraan verbonden traditionele geplogenheden.
Initiatiefnemer pastoor Anseau
Pastoor Ed. Jos. Anseau lag aan de basis van de grottenbouw en de ontwikkeling van
Vlierzele tot bedevaartsoord. Hij werd in Oordegem op 14 oktober 1812 geboren en op
28 mei 1839 tot priester gewijd. Men benoemde hem op 17 januari 1840 tot
onderpastoor in Sint-Maria-Oudenhove en op 25 september 1844 verhuisde hij in
dezelfde functie naar de parochie van Lochristi. Elf jaar later, op 5 december 1855, werd
hij tot pastoor benoemd in Vlierzele waar hij gedurende dertig jaar zou verblijven. Na zijn
eervol ontslag op 8 augustus 1885 maakte hij zich nog nuttig als aalmoezenier te
Moerzele waar hij op 11 januari 1892 overleed.
Tijdens die lange periode in de Sint-Fledericusparochie heeft hij bewezen sterk begaan te
zijn met het zedelijk welzijn van zijn discipelen. Uitschieter van zijn ijver was
ontegensprekelijk de bouw van de grot, die als de Rots een ruime faam verwierf ver
buiten de gemeentegrenzen. Hij voelde zich op elk moment geroepen om het geloof te
verspreiden en door zijn ongebreideld enthousiasme om zijn parochianen voor alle
zedelijk bederf te behoeden, belandde hij zelfs in de gevangenis. Zoals velen van zijn
confraters gebruikte hij de kansel om zich tijdens de schoolstrijd te verzetten tegen de
zogenoemde geuzenscholen. Maar alles wat hem heilig was, mocht niet geschonden
worden en daar hield hij zich onvoorwaardelijk aan met alle gevolgen van dien.
Vooral tijdens de zondagsmis nam hij geen blad voor de mond en bekampte de
tegenstanders van zijn godsdienstig ideaal. Hij was niet bang om zijn sermoen in die zin
aan te passen en op de actualiteit in te spelen: “Sommigen roemen zich de naam te
dragen van Vrijmetselaar; de naam van liberaal heeft voor hen geen betekenis meer,
want zij hebben geen liberteit of vrijheid om het goed te doen, en zo zijn zij geen
liberalen maar alleenlijk in den waren zin werktuigen van den duivel. Om u daarvan te
overtuigen, ziet wat er gebeurt bij de zgz. Liberalen die de hand boven ’t water hebben,
t.t.z. die om gekozen te worden geene schepen van religie moeten hebben. Zeg mij,
hebben deze die voorgedragen worden om schepen te worden, hebben zij nog de liberteit
of de vrijheid van eenig goed te doen? Mogen zij nog zelf van verre luisteren naar God of
zijn gebod; mogen zij nog iets gemeen hebben met de wetten van de kerk; mogen zij
hunne kinderen laten doopen; hun eerste communie doen, in een geestelijk gesticht hun
opvoeding doen, trouwen voor de kerk, een priester ontvangen op hun sterfbed! En voor
zulk een wetgever zouden een christen zonder zich plichtig te maken aan een doodzonde
mogen kiezen? Willen wij dus christen zijn en zeggen of peizen; wij moeten met wettige
macht en kracht ons tegen zulke bestierders verzetten”39.
Dit is een fragment uit het sermoen van pastoor Anseau in 1878 en hij beperkte zich niet
eenmalig tot die opmerkingen want week na week raadde hij de kiezers aan, tenminste
degenen die toen mochten gaan stemmen, om niet onverschillig te staan tegenover de
39
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feiten en gebeurtenissen van die periode. Dat hij niet bevreesd was voor strenge
maatregelen of zelfs celstraf zou later blijken want overtuigd als hij was, bleef hij
hardnekkig de rol van de kerk verdedigen ook al
was dit tegen de zin van de wereldlijke overheden.
Hij werd door het Hof van Beroep in Gent tot drie
weken gevangenis veroordeeld “om zijnen plicht
volbracht te hebben inzake van begraving. Hij had
het gewijd kerkhof zijner parochie vrij willen
houden van onteering, en eene civiele begraving
belet”40.
Na de veroordeling had men hem wel aangespoord
om gratie aan te vragen maar de pastoor weigerde
deze stap te zetten omdat hij volgens zijn geweten,
niet wenste ontlast te worden van een straf die hij
niet verdiende. Minister Bara zelf wilde nochtans de
straf matigen en zonder het medeweten van de
pastoor,
op
verzoek
van
vooraanstaande
parochianen, werd zijn straf tot één week
teruggebracht. Het moment om zijn straf uit te
zitten was echter slecht gekozen aangezien hij
moest vertrekken op de dag van de viering van het
zilveren jubileum van het genootschap van de H.
Vincentius a Paulo. Hij was trouwens medestichter
van deze instelling te Vlierzele en na het opdragen van de geplande dankmis, met
sermoen door pater Boogaerts S.J., begeleidde men hem richting Dendermonde om zijn
straf te gaan uitzitten. In die tijd was dit voor het dorp een wereldschokkende
gebeurtenis en het was bovendien een oneerlijke en schandelijke beslissing die alle
medeleven genoot bij de parochianen: “Onze brave herder is naar den kerker vertrokken,
het hert vol vreugde, omdat het hem vergund werd voor de rechten van de H. Kerk te
lijden. Hij heeft een vaderlijk afscheid van zijne parochianen genomen. Dezen waren
talrijk hem komen groeten, en bewezen door hunne tranen welke innige droefheid hunne
herten vervulde bij zijn afreizen”41.
De jubileumviering werd, onder voorzitterschap van Arthur Verhaegen en senator Leirens
verder gezet, maar dan wel in een minder feestelijke stemming dan oorspronkelijk was
voorzien. Maar zijn terugkeer, een week later, was des te triomfantelijker. Het was meer
een blijde intrede van de dorpspastoor wiens christelijke daad blijkbaar ook in andere
parochies de sympathie van de bevolking had verworven “Niet alleen al de deftige
inwoners dezer parochie, maar al de naburige gemeenten, hunne burgemeesters aan ’t
hoofd hebben willen bewijzen dat zij het gedrag des Heeren Pastoors goedkeuren. Een
plechtige stoet van vijftig tot zestig ruiters en een dertigtal rijtuigen, gevolgd door het
katholiek muziek van Oordegem en eene ontelbare menigte, waren Zondag den
kloekmoedigen Herder te gemoet gereden, om te ontvangen op het uiteinde zijner
parochie. Op alle wijken werden schoone triomfbogen opgericht en versierd met
jaarschriften; op elke wijk werd aan den vromen pastoor een welkomgroet en geschenk
opgedragen. Aan de deur der kerk gekomen, werd de geloofsbelijder ontvangen door de
Heeren Pastoors der gebuurte, die het als een plicht aanzagen den achtbaren voorzitter
hunner conferentie geluk te wenschen over zijne kloekmoedigheid in de beproeving”42.
Na een Te Deum in de kerk werd E.J. Anseau, begeleid door het Oordegemse
muziekkorps, naar zijn pastorie geleid.
Julien De Vuyst
40
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Oude grafzerken voor de kerk van SintLievens-Houtem
Beschrijving volgens gegevens van Frans Duquet en voor meer bijzonderheden, zie
zijn boek “Het oude Sint-Lievens-Houtem”.
Victoria Maria Van Den Bulcke x Edmond Van Steenberge (° Grotenberge
08.10.1841 - † 18.06.1924), dokter, en zoon Albert, verongelukt in Parijs.
Een andere zoon Leo Van Steenberge, ook dokter en oogarts en schepen, was hier
na WOII burgemeester tot 1958. Dankzij zijn heldhaftige tussenkomst bij de
Duitsers, tijdens de oorlog in 1940, werd Sint-Lievens-Houtem van een grote ramp
gespaard. De Duitser zouden gans Sint-Lievens-Houtem platschieten.
Constant Van Den Bossche, lid van de kerkraad. In 1900 kocht hij het huis voor
de onderpastoor op het marktplein voor de som van 8000 goudfrank en schonk het
aan pastoor Blaton, mits, als vergoeding 9 jaargetijden aan 10fr per mis, “Ter
verschillige intenties”. Hij kocht ook Heiligenbeelden voor de Kerk.
Honoré Van Impe x Coralie Van Den Bossche (twee zerken). Hij was een
handelaar in kolen en kalk, leverde steenkool aan de kerk en noteerde de bestelling
op de muur van de kolenkelder (crypte van de kerk). Woonden in de
Paardemarktstraat met een snoepwinkel en een herberg “In de Appel” genaamd,
naast de oude gemeenteschool. In 1940 werd hun huis opgeblazen door de
Belgische genietroepen om de opmars der Duitsers te vertragen.

Viktor Brackenier x Maria Tiré. “Brackeniers oud hof” in het begin van de
Kapellekouter, opgericht rond 1770. In de “besloten tijd” van de Franse Revolutie
werd daar in het geheim mis gelezen. De gebouwen werden in 1978 gesloopt43.
Jan-Baptist Broekaert (° 30.09.1809 - † 25.012.1905) x Maria-Theresia Leus.
Hij was gedurende 70 jaar 1 ste schepen van Sint-Lievens-Houtem. Vereerd met het
burgerkruis van 1 ste klasse, woonde hij in de Mgr. Meulemanstraat, nu nummers 911-12. Zijn nazaten zijn eigenaars van de koekjesfabriek Victoria.

43

Zie ook “Het oude Sint-Lievens-Houtem, blz. 19: Joannes De Cock x Thecla De Taeye ° 02.02.1802.
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Hortensia Broekaert x Hieronimus Dierickx. zij was dezuster van Jan-Baptist.
Marie Leonie De Cock x Remi Osselaere. hij was een grote persoon van 2,06 m.
lang en woog 116 kilo. Welstellende landbouwers zonder kinderen, namen zij een
nichtje aan, als hun erfgename.
Karel-Lodewijk (Charles-Louis) Verbrugghen (° 22.07.1790 - † 28.02.1855) x
Eugenia-Bernarda Van De Velde (° Moortsele 15.04.1792 - † Sint-LievensHoutem 02.06.1876). Hij was notaris en burgemeester in Sint-Lievens-Houtem
vanaf 1816 en ook enkele jaren van Letterhoutem, was Hollands gezind en
gebruikte zijn Nederlandse naam.
August-Louis Verbrugghen (° Sint-Lievens-Houtem 21.02.1829 - † 23.10.1901) x
M.S. Van Steenkiste, xx M.Hamelinck. Hij was burgemeester, notaris en enkele
jaren senator, en was één van de rijkste mensen van Sint-Lievens-Houtem. Voor
zijn zielenzaligheid kocht hij de Sint-Lievenskapel op de Kapellekouter en schonk
deze in het geheim aan pastoor Blaton, die beloofde ze aan de kerk te geven. Bij
zijn overlijden bezat hij 178 eigendommen, waaronder 27 huizen en ook nog 52000
Goudfrank, geplaatst geld in n hypotheken.
Raymond Carnewal (° Velzeke) x Theresia Van Steenberghe (° Grotenberge
16.12.1845). Hij was schepen en gezworen landmeter. Zij hadden 6 kinderen
waarvan er 2 zonen naar Amerika geweest waren en na verloop van tijd
terugkwamen. De familie Carnewal was de 3de grootste grootgrondbezitter van SintLievens-Houtem en hij woonde op het Marktplein waar nu de optiek Van Den
Bossche is.
Alphonse Brulée x Hortense Gobin.
Alberta Blondeel x Camiel Braeckman. Hij was postbode in Bavegem. Tijdens een
winteravond, op zijn terugweg langs de verboden trambaan, is hij in Letterhoutem door
de stoomtram overreden met dodelijk gevolg.
Antoni De Backer (° Denderhoutem) x Philemon De Ridder. Haar broer Gaston De
Backer (° Denderhoutem 18.12.1886 - † 10.09.1930) was hier in 1920 tot 1930 een
bekwame, geliefde huisarts en liberaal gemeenteraadslid die vroegtijdig overleden is.
Cyriel Van De Vijver x Mathilde Bauwens. Hij was kuiper en hield de herberg “In het
Tonneken” open op het Marktplein.
Marie-Adèle (° 11.12.1867) en Clothilde Buyse, kinderen van Eduard Buyse (°
Balegem 1830) x Adelaide Goossens (° 1832). Eduard was veehandelaar en hield de
herberg “In de bonte koe” open. Nadien werd de herberg eigendom van en bewoond door
burgemeester Roger Otte x Thérèse Lorré.
Emiel Buyse, zoon van Seraphien (° 1850) x Marie-Valerie De Smet (° 1854),
Hauwerzele.
Luc De Vos, zoontje van Victor en Anna De Neve, kleinkind van “Gust Neve”.
Richard Landuyt (° Baarle-Drongen 12.08.1875 - † 28.12.1936) x Emma Van
Waeyenberghe. Hij was fabrieksdirecteur van de weverij François Saey.
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Joannes Van Nuffel, lid van de kerkfabriek en schatbewaarder.
Felix Joseph Tiré x Adele De Taeye, smid en dochter Clarisse Tiré.
Camiel De Swaef, pastoor (° Lede 24.06.1852, hier benoemd op 17 april 1901 en hier
overleden op 13.07.1919).
Theophiel Van Den Bossche (° 09.03.1879), zoon van Franciscus ex Leeuwergem x
Coralie Lievens (° Velzeke), in haar 2 de “kinderbedde” overleden.
Charles Henri Droeshaut, gemeenteraadslid. Zijn zoon Eduard was schepen.
Pieter Livinus De Landsheer (° 19.06.1828 - † 1900) x Anna-Maria Coupé (°
01.05.1817) met de ouders van Florimond De Landsheer (° 02.03.1875 - †
11.06.1944) x Clara Hanus, brouwer en burgemeester van 1920 tot 1940
Leo Fosselle x Rasschaert. Hun twee kinderen waren non en onderwijzeres: Gabrielle
in de gemeenteschool en Elisa in het klooster van Sint-Lievens-Houtem.
Leonard De Doncker (° Merelbeke 09.05.1809 - † 1880) x Rosalie De Suffer (°
Merelbeke 12.03.1807. Rood marmeren grafzerk. Zij woonden in het oud hof van de
Aalmoesenije van de Sint- Baafsabdij, toen Donckershof genoemd. Zij hadden zeven
kinderen, allen geboren in Erondegem. Zij hadden veel werkvolk in dienst om het groot
landbouwbedrijf te runnen, gelegen in de Dreef, nu Kloosterstraat genoemd. Twee zonen
Alfons en Francies hebben nog de brouwerij van Verbrugghen in de Paardemarktstraat
uitgebaat.
Marie-Sidonie De Man x Andre De Smet (“Drieskes” op ’t Hoeksken), landbouwer.
Victor De Cooman x Vitalia D’Hauwers, landbouwers op het Hoeksken.
Edward De Canck x Blondine Van Der Goten. Hun zoon Arthur x Maria Schockaert
(° Erondegem) was hier postmeester en drukker.
Edmond Thienpont (° 15.05.1843) x Marie-Stephanie Buyse (° Balegem 1848) van
de windmolen op Bruisbeke. De vader van Edmond , Ferdinand (° Merelbeke1801 - †
03.10.1875) heeft de molen opgericht.
Jules Clemmen (° Semmerzake 24.09.1874), pastoor in Sint-Lievens-Houtem van
1935 tot 1951 en er overleden 29.10.1952. Graf aan de zuidkant van de kerk.
Philippe De Cock x De Vos, “camslager van sijnen stile”. Onleesbare grafplaat op
zuidelijke muur van de kerk, met opschrift “HODIE MIHI, CRAS TIBI” (Heden mijn
morgen dijn).
Desiré De Mulder (° Sint-Lievens-Houtem 27.12.1932 - † 27.12.1943), zoontje van
Victor x Maria De Meerleer. Verongelukt op zijn elfde verjaardag.
Frans Duquet
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Land van Rode actueel
Het Erfgoedhuis valt in de prijzen.
De vzw Erfgoedhuis werd opgericht in 2005 als een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Oosterzele en enkele sterke erfgoedfactoren uit de gemeente. De leden van de
vzw zijn de ‘bewoners’ van de voormalige pastorie van Moortsele, nu ‘erfgoedhuis’
genoemd. De bewoners zijn actief in de sector gemeentearchief, levend erfgoed,
talenerfgoed en volkskunde. Het is de bedoeling dat ze het erfgoedhuis gebruiken als
uitvalsbasis voor hun eigen activiteiten en tegelijk meewerken aan de uitbouw van de
site als een platform voor lokale en regionale erfgoedprojecten. Ze doen dit door,
enerzijds, gebruik maken van de expertise binnen de vzw en, anderzijds,
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Momenteel wordt er door een tiental vrijwilligers
in het Erfgoedhuis gewerkt aan een dialectenwoordenboek, onder coördinatie van Johan
Taeldeman, en in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur start in 2007
een uitgebreid project mondelinge geschiedenis. Daarnaast zijn er in 2007 activiteiten
rond
levend
erfgoed,
religieuze
volkscultuur,
pré-cadastrale
cartografie,
landschapsgeschiedenis en onroerend erfgoed gepland.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen koos de vzw Erfgoedhuis als laureaat van de
Provinciale prijs voor Cultureel Erfgoed 2006. Uit het juryverslag: “In de reeds
afgewerkte programma's hebben de initiatiefnemers bewezen dat zij tot een hechte
samenwerking kunnen komen tussen de verschillende partners die deel uitmaken van het
Erfgoedhuis. Die partners zijn van verschillende aard, zodat dit project zeker iets heel
bijzonders heeft. Er blijkt een grote gedrevenheid te zijn bij de trekkers en de aanwezige
coachen. De werking tot op heden en de inzet van de initiatiefnemers lijken een
waarborg te zijn voor een duurzaam voortbestaan van dit Erfgoedhuis.”
De provinciale prijs is een aanmoediging om de komende jaren het cultureel erfgoed van
onze regio zichtbaar te maken door ondermeer het organiseren van tentoonstellingen,
studiedagen en lezingen, het uitgeven van boeken en het lanceren van websites. Al deze
plannen kosten veel geld en alleen met de geldsom verbonden aan de provinciale prijs
zullen we het uiteraard niet redden.
Bart De Nil
Voorzitter Erfgoedhuis vzw
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De Beiaard 27/10/2006

Informatie voor de leden
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De wet op het vrijwilligerswerk
Identificatie van het Heemkundig Genootschap Land van Rode:
Het Heemkundig Genootschap is een feitelijke vereniging met zetel te OosterzeleMoortsele
Het bestuur van de vereniging is samengesteld als volgt:
Voorzitter: Lucien De Smet Sportlaan 83 9880 Aalter
Secretaris - penningmeester Françoise Verhoosele Rollebaan 101 9860 Moortsele
Bestuursleden: Noël Callebaut, Werner Callebaut, Lieve De Cocker, Danny De Lobelle.
Rose Vindevogel.
Doelstellingen:
- het ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor het cultureel,
landschappelijk, bouwkundig en historisch patrimonium van de regio Land van Rode;
- het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere
aspecten van de heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie, volkskunde,
industriële archeologie op het regionale vlak;
- het aanleggen van een documentatie en het beheren van een documentatie centrum
over de geschiedenis van de eigen regio;
- aandacht hebben en opkomen voor het behoud en de bescherming van het
landschappelijk erfgoed in het werkgebied;
- het organiseren van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen en allerhande initiatieven
over feiten, gebeurtenissen, figuren, .... in verband met het werkgebied;
- het publiceren van de resultaten van opzoekingen, onderzoeken en navorsingen over
het werkgebied in periodieke en/of gelegenheidsuitgaven;
- het verzamelen en/of verwerven door schenking, aankoop of anderszins van
documenten, voorwerpen, publicaties,... over de eigen regio, in de ruimste zin van het
woord;
- het veilig stellen van onze stoffelijke cultuur
- samenwerken met andere verenigingen met een gelijkaardig doel, om. voor activiteiten
buiten het werkgebied;
Juridisch statuut:
Het Heemkundig Genootschap is een “feitelijke vereniging van vrijwillig toegetreden
leden”. De vereniging wordt geleid door de raad van bestuur dat door de algemene
vergadering voor een termijn van vier jaar verkozen word. Deze bestuursleden zijn
herkiesbaar.
Verzekering:
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode is een “feitelijke”vereniging, met als gevolg
dat de leden en niet Het heemkundig genootschap Land van Rode persoonlijk
aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van vrijwilligerswerk.
Gekoppeld aan het lidmaatschap is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
voor alle activiteiten die het genootschap in de loop van 2007 organiseert.
Afhankelijk van de aard van activiteit wordt voor alle deelnemers een eenmalige
afzonderlijke ongevallen verzekering afgesloten.
Vergoedingen:
De toegetreden leden, de leden van de algemene vergadering, de leden van de raad van
bestuur en occasionele vrijwilligers zetten zich onbaatzuchtig in om de doelstellingen van
de vereniging te behartigen en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun prestaties.
Geheimhoudingsplicht:
Art 458 van het strafwetboek in verband met de geheimhoudingsplicht is van toepassing.
Bijvoorbeeld dat één van de leden om de één of andere reden kennis krijgt van geheimen
waarop vernoemd artikel van toepassing is.
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Firma

Rupast

Dakwerken – Sanitair - Gevelwerken

Jules de Saint-Genoisstraat 147
9050 Gentbrugge
Tel: 09 231 09 54
GSM: 0475 601 879

VDK spaarbank n.v.
Agentschap Scheldewindeke
Verzekeringen De Groote n.v.
Marktplein, 2
Tel. 09 363 04 00 - fax 09363 03 73
Openingsuren: ma: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
woe: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
vrij: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00
en na afspraak

9860 SCHELDEWINDEKE
E-mail: scheldewindeke@vdk.be
di: 9.00 - 12.00 / do: 9.00 - 12.00 / za: 10.00 - 12.00 / -

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

