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Voorwoord 
 
Dat ons erfgoed vandaag ooit dan voorheen in de belangstelling staat is ons niet 
ontgaan. 
Verheugend en bemoedigend is het te ervaren dat alle lokale politieke partijen de zorg 
voor het landelijk erfgoed als een bijzonder waardevol beleidsonderdeel beschouwen. 
 
Het verdient onze waardering dat de schepenen van cultuur zowel te Oosterzele, 
Merelbeke en Melle uitpakken met nieuwe initiatieven inzake het behoud en de 
herwaardering van ons landelijk erfgoed. Als heemkundig genootschap willen wij binnen 
de mate van onze mogelijkheden hieraan onze medewerking verlenen. Het ambitieus 
plan van schepen Cottenie inzake monumentenzorg is ons daarbij niet ontgaan. Proficiat. 
 
Zorg dragen over onze waardevolle monumenten is niet enkel een zorg van de overheid. 
Ook de burger die eigenaar is van waardevol erfgoed heeft de morele plicht het 
monument in stand te houden. Zeker wanneer dit bij wet als monument beschermd 
werd. 
 
Met pijn in het hart stellen wij vast hoe sommige van deze monumenten verwaarloosd 
achtergelaten worden en het privaat initiatief schromelijk tekort schiet. Een frappant 
voorbeeld is het “Waterhof” te Balegem. In het nr 132 van ons tijdschrift hebben wij dit 
historisch waardevolle hof uitvoerig besproken en de verwaarlozing ervan aan de kaak 
gesteld.  
 
Vandaag vroegen wij aan de schepen van Cultuur te willen onderzoeken welke wettelijke 
middelen voorhanden zijn om dit bedreigde erfgoed van verder verval te vrijwaren en de 
nog overgebleven bouwelementen tegen instorting te beschermen. In zake de 
beteugeling van misdrijven inzake monumenten en landschappen  verwijzen wij naar de 
omzendbrief van 5/10/1984 en de omzendbrief ML/9 van 6/04/1998 betreffende de 
problematiek rond verwaarlozing, verval en sloping. Het lijkt ons tevens nuttig de 
bezitters van beschermde monumenten te informeren over de financiële steun die zij van 
de overheid kunnen ontvangen voor het in stand houden van het gebouw.  
 

 
 

Het Waterhof te Balegem met monumentale inrijpoort uit 1675 werd op 2/03/1983 als 
monument beschermd (zie staatsblad van 19/05/1983 dossiernummer DO00704). 
 
Schril daar tegenover staan dan de initiatieven die wel onze waardering krijgen als: de 
restauratie van de Sint-Antoniuskapel te Oosterzele, de bakoven te Balegem, het 
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opknappen van de huisgevel op het Gootje te Balegem en de restauratie van de pastorij 
te Moortsele. 
Het bestuur van het heemkundig genootschap heeft deze initiatieven genomineerd en 
voorgedragen om te worden geplaatst op de lijst van geslaagde restauraties 2007.  
 
Tot slot willen wij langs deze weg onze leden danken die reeds hun bijdrage voor het 
lidmaatschap voor het 2007 gestort hebben. Zij die dit nog moeten doen vragen wij zich 
zo snel mogelijk in orde te stellen. Van onze adverteerders hopen wij dat wij opnieuw op 
hun steun kunnen rekenen. Samen met de bijdragen het lidmaatschap zijn wij in de 
mogelijkheid u dit tijdschrift aan te bieden. 
 
In dit nummer vindt u een bijdrage over pastoor De Geeter van Scheldewindeke (blz. 3), 
het eerste deel over de Sint-Eligiusparochie te Gentbrugge (blz. 6), een bijdrage over de 
oprichting van de stokerij Van Damme (industrieel erfgoed) op blz. 12, tijdens het 
Livinusjaar een bijdrage over de heilige Livinus (blz. 21) en een korte bijdrage over de 
houten korenwindmolen op de wijk Hauw te Scheldewindeke op blz. 27. 
Op blz. 19 kunt u bekijken waar u kunt naartoe gaan op Erfgoeddag. 
 
 
 
Lucien De Smet  
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In memoriam Pastoor De Geeter 
 
Parochie neemt afscheid van E.H. Lucien De Geeter 
  
Familie, kennissen en veel parochianen hebben 
zaterdag 3 februari afscheid genomen van E.H. 
Lucien De Geeter (86j), emeritus pastoor van 
Scheldewindeke. De rouwdienst verliep stijlvol en 
ingetogen. In de kerk werd terug geblikt op het 
levenswerk van de voormalige pastoor van 
Scheldewindeke. Hij zette zich met hart en ziel in 
voor de parochie. Hij werd geboren te Opbrakel op 
14 mei 1920. Priester gewijd te Gent op 21 mei 
1944. Op 3 januari 1980 werd hij pastoor van 
Scheldewindeke. Hij was ook directeur van de 
Zusters Sint-Franciscus, aalmoezenier van het RVT 
De Zilverlinde Schelde-windeke, (ere)voorzitter 
van het schoolbestuur Katholieke Scholen 
Scheldewindeke, stichter van Ziekenzorg Schelde-
windeke, gewezen proost van alle katholieke 
verenigingen. Hij werd op rust gesteld op 20 juni 1998. Hij overleed in Scheldewindeke 
op 25 januari 2007.  

“Menier de paster,  'k en al sebiet gezien da ge ne tic nerveu hebt: ge duwt altijd uw bril 
omhoog”. In ongeveer die bewoordingen (want hoe spel je het windeekse dialect?) sprak 
ere-burgemeester Dr. De Ganck in 1980 de nieuwbakken pastoor aan. De nieuwe dorps-
herder gaf hem echter een passend antwoord: “Ze hebben mij gezegd dat er in 
Scheldewindeke een dokter was die mij zou kunnen helpen”. En daarmee was de toon 
gezet voor 18 jaar priesterschap op de parochie Sint-Christoffel te Scheldewindeke. 

Pastoor De Geeter omschrijven is 
niet eenvoudig, telkens wanneer 
men hem probeerde in de 
schijnwerper te zetten, wist hij de 
dans te ontvluchten. Een pastoor 
dient niet om zichzelf in de kijker 
te stellen, maar om dienstbaar te 
getuigen van Christus. Dat moet 
zowat zijn motto geweest zijn. 
Toch willen we proberen, op 
voorhand wetende dat we daar 
niet zullen in slagen, een beeld te 
scheppen van de laatst 
residerende pastoor van 
Scheldewindeke die, in alle stilte, 
zijn stempel heeft gedrukt op de 
parochie Sint-Christoffel.  

Bij zijn aanstelling kreeg hij een 
brommer om zijn nieuwe parochie 
te doorkruisen. Een parochie die 
hij zelf omschreef als een lange 

worst. Overal ging hij op huisbezoek en zo moet ongetwijfeld bij hem het besef gegroeid 
zijn hoe belangrijk dit contact tussen parochie en de mensen was. Het hoeft ons dan ook 
niet te verwonderen dat er in Scheldewindeke onder zijn priesterschap een groep van 
ziekenzorg is opgericht. Niet met veel lawaai, maar door enkele mensen aan te spreken 
is hij er aan begonnen. En zo is hij met verschillende dingen begonnen: een groep 
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lectoren, misdienaars die na verloop van tijd jonge lectoren werden, groep catechisten, 
groep communiedragers, de parochie-ploeg, ... Hij kwam bij je aan de deur, nodigde je 
uit, verplichtte je nooit maar zei altijd iets in de zin van: “Ik denk dat jij dat goed zou 
doen”. Dat grote vertrouwen in mensen, in leken is een ander iets waar deze priester het 
initiatief in nam in ons dekenaat. Op het einde kwam hij er zelfs voor uit dat hij het zijn 
taak vond om de parochie in handen te geven van bekwame mensen die de 
gemeenschap kunnen animeren en dragen, samen met de priester die hier komt 
voorgaan in de vieringen. En de priesters die na hem kwamen, ondervonden hoe de 
parochie Scheldewindeke gedragen werd door een groep mensen.  

 

Maar een pastoor blijft de mensen meestal het meest bij als voorganger in de vieringen. 
Hoewel hij een Bijbelfanaat was, vond hij het zijn plicht om de liturgie zo eenvoudig 
mogelijk te maken. Voor de echte fans richtte hij Bijbelavonden in. Maar de meeste 
mensen herinneren zich waarschijnlijk zijn eenvoudige, korte preken die iedereen 
begreep met steeds die oproep aan de gelovigen om zich op elk moment van de dag af 
te vragen “Wat wil God nu dat ik doe?” Nog voor men in het Vaticaan op het idee kwam 
om kanttekeningen te zetten bij vrouwelijke misdienaars, waren ze in Scheldewindeke al 
in schwung. Idem dito met leken die de communie uitdeelden. De pastoor gaf nooit 
commentaar op het Vaticaan, hij was een priester, maar in wat hij deed toonde hij ook 
dat hij niet altijd akkoord ging met wat er aan de top beslist werd. Aan zijn naaste 
medewerkers gaf hij wel eens toe dat Rome verkeerd zat en als de Kerk een van zijn 
medewerkers kwetste, was hij het die zich in naam van de Kerk verontschuldigde, zelfs 
als hij op pensioen was. Wat ik me ook nog herinner van de pastoor is dat zijn stoel in de 
kerk achter het altaar stond, daar ergens in de diepte. Typisch pastoor De Geeter, het 
ging niet om hem, hij zou zichzelf bijna weggemoffeld hebben. Overdreven 
bescheidenheid of een teken van zijn eenvoud? Want eenvoud, dat was ook zijn 
handelsmerk. Hij had een hart voor mensen in nood en steunde hen door zijn eenvoudige 
levenswijze. De missionarissen kunnen daar waarschijnlijk het best van getuigen. 

Toen hij op rust ging, bleef hij tonen hoe godgeworteld hij was. Zelfs toen het wat 
moeilijk werd, heeft hij, zolang hij enigszins kon, de mis lezen voor de zusters. De 
discipline die hem eigen was, maande hem ook aan om dagelijks zolang hij kon, te gaan 
wandelen. Hoewel hij goed wist wat er op de parochie gebeurde, heeft hij er zich niet 
meer mee gemoeid. Ook een staaltje van discipline. 
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We kunnen nog veel vertellen over onze pastoor ... Marc, die hij adopteerde, zou 
waarschijnlijk veel kunnen vertellen over hem en over zijn huishoudster Irène ... maar 
misschien moeten we hem vooral herinneren zoals hij was: eenvoudig als het evangelie 
zelf. 

Toen ik de eerste keer in de kerk kwam nadat ik gehoord had van het overlijden van de 
pastoor, bedacht ik dat die tapijten in de kerk er ook gekomen zijn door hem. Hij wou 
niet dat de mensen koude voeten hadden in de Kerk ... Een warmmenselijke Kerk, 
gedragen door velen, dat is de Kerk waar hij zich voor ingezet heeft en waarvoor wij hem 
eeuwige dankbaarheid en erkentelijkheid verschuldigd zijn. Wanneer wij onze laatste 
residerende pastoor uit handen gaven op 3 februari, mochten we dat doen met twee 
woorden die ook spreken over zijn bestemming: à Dieu !! 

 
Marcel Van de Vijver (overgenomen uit De Beiaard van 9 februari 2007) 
Fotos: Danny De Lobelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPROEP VAN KRAEL SCHELSTRAETE: 

 

Mijn moeder was Marie Judith Ernestine Van Damme, ° Zottegem 21 jan. 1895, + 
Gent 30 jan. 1977. Haar ouders waren Pieter Johannes  Van Damme, ° Zottegem 19 
maart 1854, + Zottegem 28 nov. 1929,  en  Louise Marie De Pelsmaeker , ° 
Scheldewindeke 18 mei 1854 en + Zottegem 15 dec. 1926; zij waren gehuwd te 
Zottegem op 12 aug. 1889. 
Louise Marie was de dochter van Livinus De Pelsmaeker, onderwijzer te 
Scheldewindeke, en van Pelagie De Mulder. Over hen zijn mij geen andere gegevens 
bekend, behalve het feit dat Livinus nog in leven was in 1879, aangezien ik een boek 
bezit met zijn handtekening en het jaartal 1879. Wel wordt er nog ergens een Polydore 
Sylvain De Pelsmaeker vernoemd, maar het is niet duidelijk of dit een grootvader, oom 
of  broer zou zijn. 
  
Ook zou Livinus De Pelsmaeker gouden kruis en zilveren medaille van burgerlijke 
decoratie voor trouwe dienst aan de administratie ontvangen hebben zou willen weten of 
deze informatie correct is? 
 
 
Antwoord karel.schelstraete@skynet.be 
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De Sint-Eligiusparochie te Gentbrugge 
 
Toen Henri Bouckaert in 1877 werd benoemd als pastoor van Gentbrugge kreeg deze 
man een parochie in volle expansie. 
 
De komst van de grote ARBED fabriek aan de Sas en Bassijnwijk  en de werkhuizen van 
de NMBS aan de Brusselsesteenweg hadden er voor gezorgd dat de bevolking op twintig 
jaar tijd was verdrievoudigd. 
Door deze groei was het Bouckaert algauw duidelijk dat zijn kerk gelegen in het centrum 
van Gentbrugge onmogelijk al deze mensen zou kunnen bedienen. 
 
Toen in 1878 de Van Houttestraat werd aangelegd kocht de pastoor een stuk grond 
gelegen in deze straat  en bouwde er een kapel en school op, Sint-Antonius van Padua of 
het kappeleke was een feit.  
Gesterkt door dit eerste succes ging pastoor Bouckaert op zoek naar een geschikte plaats 
om een kapel te bouwen in de buurt van het Arsenaal. 
Bouckaert maakte zich ernstig zorgen over de normen en waarden die er heersten, het 
ruige arbeidersvolk had naar zijn aanvoelen dringend herderlijke begeleiding nodig. 
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Eert dacht de pastoor een geschikt stuk grond te vinden in de buurt van “de heide” maar 
deze koop liep uit op een sisser. 
In 1884 viel zijn oog op een stuk grond “over de steenweg” op de Keiberg. 
Het terrein werd aangekocht voor 62.000 Fr waarvan 44.000 Fr vooraf werden betaald, 
een aardige som geld als men weet dat “De Keiberg” amper bewoond was en de grond 
een slechte reputatie genoot, het gezegde het mag hier alle dagen regenen en de zondag 
twee keer geeft ons een idee van de vruchtbaarheid. 
 
In 1883 was er een merkwaardig figuur op de parochie verschenen, Antonius Geltmeyer 
werd er onderpastoor. 
Deze man geboren in Waasmunster kwam uit een molenaarsgeslacht en wist dus zeer 
goed hoe men handel moest drijven. 
Hij was een figuur waar men niet langs kon, een grote man die dankzij de zwarte 
soutane nog groter leek en bovendien gekend was voor zijn opvliegende karakter en een 
grote fysieke kracht. 
“De Sperre” was een onderpastoor met een reputatie dat konden de pastoors van 
Steendorp, Vlierzele, Petegem Deinze en Herzele getuigen, stuk voor stuk waren ze 
gelukkig toen hij werd overgeplaatst. 
Geltmeyer was 43 jaar en aan zijn vijfde parochie toe, toen hij in 1883 in Gentbrugge 
onderpastoor werd. 
 

 
 

Pastoor Bouckaert schatte de capaciteiten van zijn onderpastoor zeer goed in toe hij deze 
de verantwoordelijkheid gaf voor het bouwen van een kapel op De Keiberg. 
Alleen had hij geen rekening gehouden met het moeilijke karakter van “De Sperre” wat 
er voor zorgde dat beide herders regelmatig in serieuze conflicten lagen, soms zo erg dat 
het Bisdom moest tussen komen. 
Anderzijds was de realisatie van de kapel eigenlijk volledig op rekening van Geltmeyer 
die zijn eigen enthousiasme blijkbaar goed kon overbrengen op de bewoners van De 
Keiberg. 
Hij zette zowat iedereen aan het werk, de boeren voerden stenen aan uit de 
steenbakkerijen in de Gentbrugse meersen, het hout werd gehaald aan de dokken in 
Gent en de leien kwamen toe in het Station Gentbrugge-Noord. 
Niet verwonderlijk dat Dr Leon Elaut in zijn boek “Mijn memoires van Keiberg tot 
Blandijnberg” tot de conclusie komt dat de Bouckaertstraat veel beter de Geltmeyerstraat 
was geweest, niet dat de pastoor geen verdienstelijk man zou zijn maar wat Sint Eligius 
betreft gaat hij lopen met de pluimen die Geltmeyer toebehoren. 



Land van Rode – jaargang 35 nummer 137                                                                             maart 2007 8 

 
Kapelaan Geltmeyer ondernam in oktober 1885 reeds een poging om van de 
“hulpparochie” een volwaardige parochie te maken, van op de preekstoel riep hij zijn 
gelovigen op om een aanvraag gericht aan het bisdom te ondertekenen. 
Dat de man een gezond inzicht had als het ging over zoveel mogelijk mensen te bereiken 
is te merken aan de plaats waar hij de lijst ter ondertekening liet liggen, “in de houten 
barak, of café Den Berlen Jan” 
 
Op dat moment vond Burgemeester De Guchteneere, die niet direct bekend stond als 
iemand die hoog opliep met het gewone volk, getuige daarvan zijn antwoord aan de 
landbouwers van “den bosch” toen deze vroegen om een wegverharding, jullie rijden al 
honderd jaar over die wegel, jullie kunnen er nog wel eens honderd jaar over rijden, dat 
het tijd werd om persoonlijk tussen te komen. 
 
Het Bisdom kon en wou wellicht niet anders dan te reageren op de brief van de 
burgemeester. 
Begin november 1885 kreeg kapelaan Geltmeyer een bevordering, hij werd pastoor te St 
Maria-Latem vlakbij Zottegem. 
Geltmeyer heeft nog enkele boze brieven naar het bisdom geschreven maar de rangen 
sloten zich en er restte hem niets dan zijn koffer te pakken, de Gentbrugse periode van 
deze Don Camillo was afgesloten. 
De man is pastoor van St Maria-Latem gebleven tot aan zijn dood in 1919. 
 
Pastoor Bouckaert werd in 1888 pastoor te Maldegem, ver genoeg van zijn voormalige 
onderpastoor waaruit we kunnen concluderen dat het nooit meer tot een zeer innig 
contact is gekomen tussen beide zieleherders.  
Geltmeyer werd vervangen door onderpastoor De Decker. 
 
Hoe klein menselijk ook deze historie men mag niet vergeten dat beide pastoors zeer 
harde werkers waren die door middel van hun engagement en inzet het verschil gemaakt 
hebben voor de verwezenlijking van de parochie St Eligius. 
Wat door kapelaan Geltmeyer werd gezaaid, namelijk de wil om een eigen parochie te 
worden los van “het centrum” werd enkele jaren later geoogst. 
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Op 15 november 1891 werd er een verzoekschrift gericht aan de leden van de kerkraad 
St Simon en Judas, de gemeentelijke overheden en het bisdom, met als vraag om de 
hulpkerk St Eligius te herkennen als Parochiekerk, dit verzoekschrift werd ondertekend 
door een aanzienlijk aantal mensen: 
 
J.de la kethulle de Ryhove, kasteelheer. 
Ph Blancquart, landbouwer. 
Ch Vermeire, bloemist. 
Ch Vermaercke-Everaert, brouwer. 
D.De Nayer, notaris. 
B.Meigroot, kolenhandelaar. 
G. Gentier, haarkapper, timmerman. 
E.De Smet, wagenmaker, koetsier. 
P.Fiermans, voerman, paardensmid. 
D.De Munter, eigenaar. 
P.Elaut,landbouwer. 
P.Groverman, kasteelheer, vrederechter. 
J.Van Oostende, landbouwer. 
A.Van Oostende, landbouwer. 
Wed P.Snoeck, bloemist. 
E.Buysse, rentenier. 
H.Billiet, electriciën. 
P.lanksweert, bloemist. 
Wed De Keukeleir, landbouw en huurhouderij. 
P.Vermeulen, Smid. 
V.De Stercke, caféuitbater. 
P.Vervaene, Bloemist. 
J.Funiére, koetsier, gemeenteraadslid. 
Ch.De Munter, eigenaar. 
L.Van Daele, mand en zetelvlechter. 
J.De Bosschere, aannemer (bouwde de pastorij) 
 
Op 8 mei 1892 verscheen een koninklijk besluit die erkenning gaf aan de Parochie St 
Eligius. 
Éénentwintig dagen later werd in de kerken van Ledeberg en Gentbrugge een 
bisschoppelijke brief voorgelezen (bewerkte tekst): 
 

Antonius Stillemans, 
Door de barmhartigheid gods en de genade van de Heilige apostolische stoel 
Bisschop van Gent, 
Aan allen die deze brief zullen lezen zaligheid en zegen van de heer. 
 
Gezien de vurige wens van de gelovigen wonende in de wijk “het arsenaal” gelegen in de 
parochie van Gentbrugge en de aangroeiende bevolking van deze gemeente, 
Met oog op de meerdere eer gods en het geestelijke welzijn van onze Diocesanen. 
Gebruik makende van onze Bisschoppelijke macht, volgens de voorschriften van het 
heilige concilie van Trente, 
Nadat we onze Sinodale raad, de eerwaarde heer pastoor van Gentbrugge en de Zeer 
Eerwaarde Heer Pastoor-Deken van Ledeberg gehoord hebben, 
Hebben wij besloten de Parochie van Gentbrugge in twee te splitsen. 
 
Wij stellen vat dat de parochianen, die wonen op de wijk “het arsenaal”en de aanpalende 
straten deel zullen uitmaken van de nieuwe parochie, geplaatst onder de bescherming 
van de heilige Eligius. 
Deze parochie die op ons verzoek door de burgerlijke macht erkend is zal als grenzen 
hebben de linietrekking, door dezelfde macht op onze aanduiding voorgeschreven en 
reeds genoeg gekend, 
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Wij gebieden dat de inwoners van de opgerichte parochie voortaan als geestelijke vader 
en herder zullen aanzien de Eerwaarde Heer Mauritius Karel Marie van Pottelsberghe de 
la Potterie en als zijn wettelijke opvolgers. 
 
In de nieuwe parochiale kerk zullen de kinderen gedoopt worden, in hun plichten worden 
onderwezen en tot de eerste communie worden aangenomen, ook zullen de huwelijken 
volgens het Heilige concilie van Trente plaatsvinden, er zullen lijkdiensten en alle andere 
kerkelijke plechtigheden gedaan worden en de inwoners zullen er ook hun paasplicht 
vervullen. 
Dit besluit zal afgelezen worden op zondag 29 mei 1892 tijdens de hoogmis, in de 
parochiale kerken van St.Eligius,Gentbrugge en Ledeberg. 
 
Gegeven te Gent onder onze handtekening, ons zegel en de tegentekening van onze 
secretaris de 28 ste mei 1892 
 
Getekend, Antonius, Bisschop van Gent 
 
Op bevel van Z.D Hoogwaardigheid de Bisschop, 
Getekend, Arthur De Meester, secretaris.               
     

 
 

De parochiegrenzen werden als volgt vastgelegd: 
 
De Nayersdreef, de huidige Land van Rodelaan, ten zuiden van het Braemkasteel, 
Grietgracht, ten oosten het Ooievaarsnest, einde bruiloftstraat, Weverbosdreef, ten 
Zuiden de grens met de gemeente Melle en Merelbeke, ten Westen de Hundelgemse 
steenweg, de Vervaenestraat en de Moriaanstraat. 
 
Het gaat hier vaak om toenmalige gemeentegrenzen maar zoals Clemens Brantegem 
terecht opmerkt in zijn boek “100 jaar Sint Eligiuskerk”, is het wel zeer opvallend dat 
bijna alle kastelen mooi binnen de grenzen van de St Simon en Judas parochie bleven. 
Zo hadden “die van het Center” nog een reden meer om neer te kijken op “die van 
t’arsenaal”. 
Clemens Brantegem merkt op dat de Grietgracht en De Schelde een veel natuurlijker 
begrenzing zouden zijn geweest. 
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(Wordt vervolgd) 
 
Noël Callebaut 

 
 
Geraadpleegde bronnen: 

 
- Gentbrugge 8 eeuwen geschiedenis, Marcel De Bleecker, Wilfried Patoor. 
- Mijn Memoires, van Keiberg tot Blandijnberg, Dr Leon Elaut 
- 100 jaar Sint Eligiuskerk, Clemens Brantegem. 
- Eigen opzoekingen en interviews 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Land van Rode – jaargang 35 nummer 137                                                                             maart 2007 12 

De stokerij Van Damme  1865 
 
Inleiding 

 

Toen ons land onafhankelijk werd, werd in 1831 de invoer van Hollandse jenever 
verboden. 
Tegelijkertijd kreeg de Belgische jeneverindustrie de wind in de zeilen dankzij de 
algemene verlaging van de accijnsrechten. 
Het aantal stokerijen steeg in 4 jaar tijd van 599 naar 1092. Oost-Vlaanderen spande de 
kroon maar begin de 19e eeuw waren de bestaande installaties sterk verouderd en werd 
er op een laag pitje gestookt. 
Omdat de restafval van de stokerij de landbouw ten goede kwam werd in 1842 de accijns 
op de producten van jenever in landbouwbedrijven met 15% verminderd. 
De crisisjaren, waarin Vlaanderen zich toen bevond, waren de oorzaak dat de productie 
sterk was gedaald. Men had het graan in de periodes van hongersnood broodnodig. Het 
is pas na 1850 dat er enig herstel vast te stellen was met een hoogtepunt in 1912. 
 
Het jenevergebruik in België: 
 
1810 5,8 l per inwoner 
1850-1870 9,5 l per inwoner 
1900 9,5 l per inwoner 
 

Het begon in 1865 op de boerderij  van Henri De Backer. 

 
Het is in de periode van na de crisis van 1840-45 dat landbouwer Henri De Bakker in 
1864 een aanvraag indiende om op zijn bedrijf een landbouwstokerij in te richten1. 
 

 
Het hof van Henri De Backer,  de huidige stokerij Van Damme te Balegem. 

                                                           
1RAG provincie Oost Vlaanderen 1851-1870 nr 1508/1. 
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De familie De Backer  

 
In de 18e eeuw was het hof te Issegem bewoond door Joannes Baptiste De Backer 
gehuwd met Marie Louise De Winne. Hun kinderen waren Adriaan Francies, molenaar te 
Elene, Dominique Franciscus, landbouwer te Balegem, Dominique Baptiste De Backer, 
molenaar te Melsen en Josephus De Bakker, landbouwer te Balegem2.  Na het overlijden 
van beide ouders verkochten de kinderen op 14/08/1841 de ouderlijke hofstede aan hun 
mede-erfgenaam en broer Josephus De Backer, gehuwd met Maria Theresia Eloot. 
 

Henri De Backer 

 
Henri werd te Balegem geboren op 26/12/18293. Hij was de zoon van Josephus De 
Backer en Maria Theresa Eloot. Hij huwde met Coleta Boxtaele, dochter van Jan Baptist 
en Victorina Jansegher, te Balegem. Coleta had nog twee intussen overleden zusters 
Marie Hortense en Marie Delpine en twee broers: Leonard, landbouwer te Oosterzele en 
Louis Napoleon, wagenmaker te Sint-Lievens-Houtem. Coleta overleed te Balegem op 
19/07/1881 en liet drie minderjarige kinderen na. Henri overleed te Balegem op 
10/04/18834. Behalve het feit dat hij landbouwer-stoker was, weten wij dat hij van 1872 
tot zijn overlijden zetelde in gemeenteraad. 
 
De drie kinderen uit het gezin waren: 
- Sidonie De Backer: geboren te Balegem op 31/03/1864 en overleden op 20/12/1930. 
Zij was gehuwd te Balegem op 9/05/1885 met de uit Oosterzele afkomstig Gustaaf Van 
Damme, zoon van Charles en Constance Stevens. Haar echtgenoot Gustaaf was de zoon 
van Charles Louis en Rosalia Briket. 
 
- Prosper De Backer: geboren te Balegem op 27/02/1868, bleef ongehuwd en overleed te 
Balegem op 8/021898. 
 
- Cyrille De Backer: geboren te Balegem op 3/10/1873. Ook hij was ongehuwd en 
overleed te Balegem op 18/03/1936. Cyrilus volgde de middelbare school te Braine le 
Conte5 en net als zijn vader trad hij in de lokale politiek Hij was achtereenvolgens 
gemeenteraadslid en schepen van de gemeente. 
 

Na het overlijden van Josephus en diens echtgenote verkochten de kinderen Adriaan 
Francies, Dominique, Franciscus en Joannes Baptiste het hof op de wijk Issegem met de 
erbij horende goederen aan hun broer Henri. De behuisde hofstede met land en 
“meersch” had toen een totale oppervlakte van 2 ha 60 aren. De verkoopsovereenkomst 
werd gesloten op 8/08/18416. 
 
De landbouwstokerij Henri De Backer 1865-1885 

 
Op 13/10/1864 vraagt de heer Henri De Bakker de toelating om op zijn hofstede een 
“jenever branderij” op te richten.7  
 
Mijne heeren, 
 
Vertoond eerbiediglijk, Henri De Backer, landbouwer te Baelegem dat hij voornemens is 
eene genever branderij opterigten, ter door hem bewoonde hofstede gestaan in 
voormelde gemeente, wijk Issegem en bekend ter kadaster nummer 99 sectie A. 
Deze oprichting zou geschieden onder de volgende voorwaarden: 
                                                           
2 Archief stokerij Van Damme, verkoopsovereenkomst 1841: in dit document schrijft men “De Bakker” i.p.v. 
“De Backer” De ondertekenaars schrijven “De Backer”. 
3 Familiearchief Stokerij Van Damme, huwelijksactie notaris De Wilde Moortsele. 
4 GAO Balegem registers overlijden. 
5 Familiearchief stokerij Van Damme: deze nota staat vermeld op de kaft van een oud schoolschrift. 
6 Archief stokerij Van Damme: compromis van verkoop. 
7 RAG provincie Oost-Vlaanderen 1851-1870 nr 1508/1. 
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1e Het lokaal geschikt tot de branderij is gelegen op 28m van den gemeente weg des 
wijks,heeft eene lengte van 8m25 op 3m05 breedte, waarvan het dak is verveerdigt 
met pannen. 

2e De te plaetsen beslag kuipen, aengeduid onder de letter A op het hier nevens 
gevoegd plan, zijn voor het oogenblik ten getalle van drij, inhoudende te samen 900 
liters. 

3e De stookketel met toebehoortens, aengeduid onder letter B is verveerdigt in koper 
en bevat  ongeveer 300 liters inhoud. 

4e De pijp der schouw zal eene hoogte hebben van 10meters, te rekenen van de 
grondlijn of basis. 

5e Eijndelijk de jaerlijksche hoeveelheid te stoken genever zal de 15.000 liters niet te     
bovengaen. 

Deze interigten branderij zich op 90m van de naest bijgelegen gebouwen bevindende, en 
dus aen niemand nadeel kunnende toebrengen, durft vertooner hopen dat U zult gelieven 
zijne vraeg gunstig intewilligen. 
Aenveerd Mijnheeren de verzekering zijner hoogachting. 
Baelegem den 13/10/1864 
Henri De Backer.” 
 

 
Situatieplan 1864  (RAG provincie Oost-Vlaanderen1850-1870 nr 1508/1) 

  

De lokale overheid start hiervoor op 16/11/1864 met een openbaar onderzoek. Hiertegen 
had niemand een bezwaar ingediend. 
Het schepencollege van 16/11/1864 gaf hiervoor een gunstig advies8. Het dossier werd 
op 8/12/1864 aan de heer gouverneur toegezonden die nog dezelfde maand nl. op 
24/12/1864 aan Henri De Backer een vergunning van 30 jaar verleende om een 
jeneverbranderij op te richten. In een schrijven van 29/12/1864 werd het advies van de 
gouverneur en de er aan verbonden voorwaarden aan de lokale overheid overgemaakt9. 
Het advies van de gouverneur werd op 7/01/1865 in het register van het college 

                                                           
8 RAG provincie Oost-Vlaanderen 1851-1870 nr 1508/1: afschrift beslissing van het college 16/11/1864. 
9 RAG provincie Oost-Vlaanderen 1851-1870 nr 1508/1: brief 29//12/1864 nr 7463. 
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ingeschreven10. Op 3/02/1865 stelt de arrondissementscommissaris de gouverneur in 
kennis dat de lokale overheid de beslissing van de gouverneur aan Henri De Backer heeft 
overgemaakt. 
 
Henri De Backer begon met het stoken van jenever, niet louter met de bedoeling om 
jenever te produceren, maar omwille van de voedingswaarde van het restant, de 
spoeling. De spoeling werd gebruikt om dieren snel vet te mesten en om met de door de 
dieren geproduceerde mest de akkers te bemesten. 
In een vorige bijdrage vermelden wij reeds dat een gemiddelde Oost-Vlaamse 
landbouwstokerij over voldoende hoogwaardige mest beschikte om hiermede 60ha 
landbouwgrond te bemesten. 
 
Henri was naast landbouwer ook slachter, vandaar dat het snel vetmesten van zijn 
runderen voor hem economisch niet onbelangrijk was. In die zelfde periode werden er 
trouwens in onze provincie door heel wat landbouwers om dezelfde reden aanvragen 
ingediend om op hun hof een stokerij op te starten. Als reden wordt steevast vermeld: 
“voor het voederen van zijn beesten en mesten van zijn landen”11. 
 
Conclusie 
 
 

 
 

Het briefhoofd, oorzaak van de misvatting over de datum van oprichting (Achief stokerij van Damme) 

 
Uit wat voorafgaat is ontegensprekelijk aangetoond dat de stokerij van Henri De Backer 
ten vroegste in het begin van 1865 werd opgestart. Dat betekent dat het tot op heden 
aangenomen oprichtingsjaar, nl.1862, een misvatting is. 
De familie Van Damme had destijds, zonder verder onderzoek, op de zakenpapieren van 
zijn bedrijf laten drukken “Stoomstokerij gesticht in 1862”12. Het is op basis van 
dergelijke documenten dat men aannam dat de stokerij destijds in 1862 werd opgericht. 
Een tweede misvatting is, dat bij de oprichting geen sprake kon zijn van een 
stoomstokerij. De eerste stoomketel werd er pas in 1898 geplaatst13.  
 
De Stokerij  
 

De stookplaats bevond zich tussen het woonhuis en de aanpalende varkensstallen, 
gescheiden door een gang. 
Het stooklokaal was 8.5m lang en 3.5m breed. Er stonde 3 kuipen met een inhoud van 
elk 300 l  
De stookketel had een inhoud van 900l en was uit koper vervaardigd. De er op 
aangesloten schoorsteen had een hoogte van 10m. De maximum capaciteit van de 

                                                           
10 GAO gemeentearchief Oosterzele Balegem: notulen van het schepencollege. 
11 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 nr 2164/1. 
12[11] Archief stokerij Van Damme:  briefhoofd gebruikt door Gustaaf Van Damme. 
13[12] GAO  Balegem: notulen schepencollege 17/12/1898. 
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stookinstallatie te Balegem bedroeg 15 000 l.per jaar. Dit getal werd zeker nooit gehaald. 
Gustaaf Van Damme produceerde in 1886 100 hl.  
 

 
Uittreksel uit het plan van het bedrijf met het grondplan van de eerste stokerij(RAG provincie Oost-

Vlaanderen1850-1870 nr 1508/1) 
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De landbouwstokerij van Gustaaf Van Damme 1885-1929 

 

  
Gustaaf Van Damme Sidonie De Backer 

 

Na het overlijden van Henri De Backer in 1853 werden de onroerende goederen onder de 
drie kinderen verdeeld14. Sidonie De Backer erfde de hofstede en de stokerij te Balegem.  
Door het huwelijk van Sidonie op 9/05/188515 met Gustaaf Van Damme ging de stokerij 
over naar de familie Van Damme die van dan af hun naam aan de Balegemse jenever 
verbonden hebben. 
 
Gustaaf overleed te Balegem op 13/02/1929 en diens echtgenote op 20/12/1930. 
De stoomstokerij kwam er ten tijde van Gustaaf, die in 1898 de volledige stookinstallatie 
vernieuwde en meteen ook de toelating vroeg om een stoomketel en stoommachine te 
mogen oprichten16. Het college van Burgemeester en Schepenen gaf op 17/12/1898 de 
toelating om het stoomtuig op te richten. 
 
 
 
Lucien De Smet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Archief Stokerij Van Damme. Verdeling van de goederen Henri De Backer notaris De Wilde Gent 
15 GAO Register geboorten Balegem. 
16 GAO Balegem notulen van het schepencollege 17/12/1898. 
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Erfgoeddag 2007 op zondag 22 april 
 

 
 

Melsen: De arbeid in de veldovens aan de Schelde 
 

In het HUYS DE COCKER Gaverse Steenweg, 716 9820 Melsen – Merelbeke 
 

 
 
10 tot 18 
uur 

Tentoonstelling en praatcafé met projectie van foto's en oude films. 

14.00 uur Prof. Dr. J. Taeldeman belicht het taalgebruik op de veldovens aan de 
Schelde. 

15.00 uur Demonstratie van het steenvormen door Fernand Danneels uit Eke, laatste 
artisanale steenbakker uit de streek. 

16.00 uur Voorstelling van “Zand, klei en zweet”, videofilm van Eugene Prove uit 
Beervelde. 

 
Een organisatie van het HUYS DE COCKER, in samenwerking met de werkgroep “Veldovens 
aan de Schelde” en met steun van het Gemeentebestuur van Merelbeke, het Heemkundig 
Genootschap Land van Rode en VDK Spaarbank Melsen-Schelderode. Website: 
www.huysdecocker.be. 
 

 
*************************************** 

 
 

Melle: Tentoonstelling: 
Tram 20 te Melle (1912 tot en met 1973) 

 
 

Van 10 tot 18 uur in het Gemeentelijk 
Museum, Brusselsesteenweg, 395, 9090 
Melle (info: 09.252.26.47, e-mail: 
museum.melle@skynet.be) 

Organisatie: het Gemeentelijk Museum 
Melle, de Heemkundige Vereniging De 
Gonde, Erik De Keukeleire alsook 
verscheidene andere privaatverzamelaars. 
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Deze tentoonstelling kan na de Erfgoeddag nog bezocht worden tot en met 19 mei 
eerstkomend, dit tijdens de openingsuren van het Gemeentelijk Archief en 
Documentatiecentrum, aanbellen op het nummer 393 van de Brusselsesteenweg te 
9090 Melle. 
 

********************** 
 
 

Munte: Tentoonstelling: 

‘Heilige Huisjes in Merelbeke’ in de Sint-Bonifatiuskerk 
 
Overal langs onze weden komt men kapelletjes tegen. Ze zijn alomtegenwoordig in ons 
landschap. Veel van deze kapellen hebben een heel ‘leven’ achter de rug. De meeste 
bedehuisjes werden opgericht om hoop en houvast te vinden in onzekere en angstige 
tijden. 
 
Ze werden ook dikwijls gebouwd uit dankbaarheid voor een bekomen gunst of 
genezing. Aan de hand van foto's, documenten en weetjes werden oorsprong, 
geschiedenis en gebruiken van deze volksdevotie in Merelbeke, Lemberge, Bottelare, 
Schelderode Melsen en Munte belicht. 
 
Beeldmateriaal gezocht: Iedereen die beeldmateriaal bezit over dit onderwerp en 
bereid is om het voor deze tentoonstellingen ter beschikking te stellen, vragen wij 
contact op te nemen met:  
De Muntenaar p.a. Jos Ottermans Torrekensstraat 48 9820 Merelbeke-Munte tel. 09 
362 70 43 
gsm 0475 856 356 
e-mail: jobeka@skynet.be 
Alvast bedankt voor uw medewerking 
 
 
http://www.erfgoeddag.be 
 
 

******************* 
 
Tentoonstelling Won. Schuttersmaatschappij ‘Ons Vermaak – Munte’ Zondag 6 mei 
2007- voormalige pastorij Munte 
De Kon. Schuttersmaatschappij ‘Ons Vermaak – Munte’ viert dit jaar zijn 75 jarig 
bestaan. 
Daarom richt De Muntenaar ter gelegenheid van zijn 6° Reuzenmeifeest een 
tentoonstelling in over deze boogschuttermaatschappij. 
 
Beeldmateriaal gezocht: Iedereen die beeldmateriaal bezit over dit onderwerp en 
bereid is om het voor deze tentoonstellingen ter beschikking te stellen, vragen wij 
contact op te nemen met:  
De Muntenaar p.a. Jos Ottermans Torrekensstraat 48 9820 Merelbeke-Munte tel. 09 
362 70 43 
gsm 0475 856 356 
e-mail: jobeka@skynet.be 
Alvast bedankt voor uw medewerking 
Voor deze tentoonstelling wordt gezocht naar foto's, documenten, krantenknipsels en 
dgl. over deze vereniging. 
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HENRI DE COCKER 
 
 
 
  

- AQUARELLEN UIT DE BLAUWE PERIODE - 
 
 

 
 
 

TENTOONSTELLING 

 
In gc ’t GROENENDAL 

Brandegems Ham 5, 9820 Merelbeke 
 
 
Op zondag 13 mei 2007 
Op donderdag 17 mei 2007 (Hemelvaart) 
Op zaterdag en zondag 19 en 20 mei 2007 
 
Telkens doorlopend open van 11 tot 17 uur 

 
 

www.henridecocker.be 
 

Deze tentoonstelling is een organisatie van de Stichting Henri De Cocker met medewerking van het 
Gemeentebestuur van Merelbeke. 
 
Vrij van zegel       V.U. Lieve De Cocker, Gaverse Steenweg 716, 9820 Melsen 
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De Heilige Livinus: Van Edelman tot Martelaar 
 
 
De heilige Livinus is niet de enige edelgeboren persoon die het tot hoogwaardigheids-
bekleder van de Roomse Kerk bracht. Of dit betrekking had op het fortuin laten we in het 
midden maar onafgezien van een voorkeursbehandeling werd hij door Augustinus van 
Canterbury tot priester gewijd om daarna als missiebisschop in zuidelijk Brabant en 
Vlaanderen het geloof te verkondigen. Op welke manier deze man uit Ierland zich in onze 
streken verstaanbaar maakte op het platteland is toch op zijn minst raadselachtig want 
Latijn verstond de gewone man niet en nog minder het Iers. Laat ons hierbij 
veronderstellen dat de geestelijkheid voor de nodige toelichting zorgde om als 
tussenpersoon de boodschap over te brengen. 
 
Feit is dat zijn route naar Gent doorheen Sint-Lievens-Esse en Sint-Lievens-Houtem liep 
en hij in 657 de marteldood stierf. De legende wil laten aannemen dat zijn handen en 
voeten werden afgesneden en zijn tong met een tang uitgerukt. Door deze laatste twee 
attributen wordt zijn beeltenis trouwens herkenbaar gemaakt zonder daarbij de mijter te 
vergeten als teken van zijn bisschoppelijke waardigheid, o.a. van Gent. Maar ook dit 
wordt wel eens in twijfel getrokken: “Het is ook nog moeyelyk te begrypen, hoe men den 
heilige Livinus den titel van aertsbisschop van Gent en van patroon des bisdoms heeft 
kunnen geven, daer iedereen weet, dat de bisschoppelyke stoel van Gent slechts eerst 
onder Filips II is opgeregt en nooit aertsbisschoppelyke zetel geweest is”17. 
 
In elk dorp waar Livinus op doortocht was, verzamelde hij telkens een grote groep 
mensen rond zich wat het geloof hoe dan ook aanwakkerde en leidde tot kerkenbouw, 
o.a. te Sint-Lievens-Houtem, waar hij relatief vrij lang zou verbleven hebben, en te Sint-
Lievens-Esse “hetwelk hy door zyn dierbaer bloed geheiligd had”18. Uiteraard zullen dit 
met stro bedekte houten gebouwen – kapellen - geweest zijn. Deze werden later door 
stenen kerken vervangen en volgens de bouwstijl was de kerk van Sint-Lievens-Houtem  
vrij vroeg herbouwd. Op ongeveer één kilometer van de kerk is een kapel gebouwd, die 
vooral op 12 november werd bezocht door ontelbare bedevaarders en nu nog is de 
devotie er nog levendig maar komt men er niet meer massaal de gunsten afsmeken. Ze 
kunnen er in de bron altijd een flesje heilzaam water meenemen, zelfs tijdens perioden 
van lange droogte is dit mogelijk. “Sedert dry maenden is er niet één druppel regen 
gevallen, en het water der fontein van den heiligen Livinus loopt altyd met dezelfde 
klaerheid en met denzelfden overvloed”19. 
 
Aan de ingang van het koor van de kerk is een praalgraf opgericht door toedoen van de 
abt Jacobus van Brussels. Het bevat een levensgroot beeld van de Heilige Livinus in 
liggende houding,met alle attributen die verwijzen naar zijn bisschoppelijke status en 
uiteraard met de nijptang waarmee hij gefolterd werd. In de deksteen van het graf  zijn 
een paar raadselachtige verzen, in het Latijn, gegraveerd. Vrij vertaald luidt de inscriptie: 
“O Livinus, onze vader, die, verlost van dit lichaam van slijk en naar de ziel zuiver van de 
minste vlek, met de hemelse geesten verenigd zijt, gij rust, in uw stoffelijk overschot, 
onder den steen van deze grafstede en wacht er voor hetzelve de heerlijkheid des 
hemels af. De handen der engelen hebben voor u, in het jaar 630, dit praalgraf gemaakt 
hetwelk een rampspoedige oorlog geheel en gans vernietigd heeft, maar de uitstekende 
godsvrucht van enen man die iedereen  moet eerbiedigen, van een verdienstvolle 
prelaat, van Jacobus, abt van de H. Bavo te Gent, heeft het in zijn eerste schoonheid 
hersteld. Stuur uit liefde tot hem gebeden tot de almogende”20. 
 
 
                                                           
17 J.J. De Smet: Leven van den H. Livinus, Gent, 1857, dr. Vaneyckegem-Lepère, pag. 104. 
18 Idem, pag. 106. 
19 Idem, pag. 109. 
20 Idem, pag. 139-140. 
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Graftombe van de Heilige Livinus in de kerk van Sint-Lievens-Houtem (Foto Julien De Vuyst) 

 
Op een andere zijde van het graf kan men een korte tekst, in het Nederlands, lezen: 

“Den paus Clemens III heeft gegeven 
Tot sinte-Lieven’s grave 

Aen die het heiligdom zal eeren 
Aflaet van veertig dage.” 

 
Het graf van de heilige Livinus werd jaarlijks door honderden bedevaarders bezocht om 
er genezing of enige andere gunsten af te smeken. Vooral de Gentenaars bezochten op 
zijn feestdag, 27 juni, de kerk van Sint-Lievens-Houtem om tevens aan de processie deel 
te nemen: “Te dien einde waren er twee broederschappen ingesteld, het eene voor de 
stad en het andere voor de dorpen der omstreken van Hauthem. De leden des 
broederschaps waren verpligt de jaerlyksche processie van Gent naer Hauthem en van 
Hauthem naer Gent, in behoorlyke kleeding, te volgen. Opdat de orde op dezen nog al 
langen weg niet gestoord wierd, vergezelden twee schepenen te peerd den stoet, en 
bezette de baljuw van het land van Aelst, Hauthem met eene sterke bende ruiters”21. 
Men kon immers niet altijd voorkomen dat er soms wanorde heerste onder de 
processiegangers van alle slag  vooral als ze massaal langs de wegen trokken. 
 
Jubilea van de Heilige Livinus 

 
Om de vijftig jaar wordt ter ere van de H. Livinus een jubelviering georganiseerd, zowel 
in Sint-Lievens-Esse als in Sint-Lievens-Houtem. Dergelijke gebeurtenis bracht telkens 
duizenden bedevaarders naar deze twee dorpen om er de processie en de stoet bij te 
wonen. Ondanks de moeilijke verplaatsingen in het verleden, beleefde vooral Sint-
Lievens-Houtem feestelijke dagen met de aanwezigheid  van talrijke leden van de hogere 
geestelijkheid. De bisschoppen kregen trouwens onderdak in fraaie woningen als o.a. het 
kasteel van Herzele en Leeuwergem. 
 
Bij de viering van 1857 was E.H. F. Cobbaut22 pastoor van de parochie en hij ontving 
enorm veel giften om de feestelijkheid te bekostigen. Dank zij een legaat van een 
inwoner, J.F. Van  Heddegem, die op 30 december 1855 overleden was, kon hij nog voor 

                                                           
21 Idem, pag. 144-145. 
22 Franciscus Cobbaert werd op 26 januari 1792 te Lovendegem geboren en in Doornik tot priester gewijd op 19 
december 1818. Hij was onderpastoor te Melden (12-1-1819) en te Laarne (11-12-1821). Eerst was hij pastoor 
in Yzendijke (1-6-1829) en in Sint-Lievens-Houtem vanaf 31-3-1834 tot 10-10-1875. 
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de feesten een nieuwe vloer in de kerk laten aanleggen. De kerkfabriek kreeg echter de 
opdracht om vijfentwintig jaar lang een solemneel jaargetijde voor deze weldoener te 
laten celebreren. 
 

 
Een andere zijde van het graf van de Heilige Livinus (Foto Julien De Vuyst) 

 
Voor de luisterrijke processie, die op maandag 29 juni 1857 plaats vond, waren groepen 
uit alle dorpen uit de omgeving aanwezig om in de stoet te gaan.  Vaak vergezeld van 
een eigen dorpsfanfare, trokken zij door de versierde straten en droegen het beeld van 
hun patroonheilige mee. Confrérieën en broederschappen stapten in de optocht achter 
hun vaandel, koor- en zangverenigingen luisterden de kleurrijke stoet op met 
godsdienstige gezangen. 
 
Het 1200-jarig jubelfeest was ongetwijfeld een unieke viering in de geschiedenis van 
Sint-Lievens-Houtem: “Verleden Maendag hebben wy het geluk gehad dees godsdienstig 
feest bij te wonen, ’t welk nooyt meer uyt ons geheugen zal gaen. Den aenblik van de 
parochie was treffend:- de huyzen waren zeer schitterend en smaekvol vercierd, hetzy 
eender aen de kunstpaleysen dan aen parochiewoningen geleken; al wat het vernuft kon 
uytdenken, hoe veel het ook kosten moest, was gebruykt om den luyster te verheffen 
van het feest ’t welk er zoo weerdig van was. De kerk was zoo schoon, zoo ryk 
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gestoffeerd, dat wy ons niet herinneren ooyt een zoo treffelyk optooysel gezien te 
hebben”23. 
 
Dezelfde verslaggever van het Aalsterse weekblad was trouwens ooggetuige van de 
aangrijpende gebeurtenis, die hij zeer gedetailleerd beschreef: “Om 9 ure ½ is den 
geestelyken stoet bestaende uyt omtrent tweehonderd priesters en seminaristen en 
gevolgd door vyf bisschoppen24, de kerk uytgetrokken naer de prachtvollen autaer, welke 
op de ruyme plaets ter hoogte van dertig voeten was opgeslaegen en die het treffendste 
gezigt opleverde dat men zich verbeelden kon. Onmiddellyk begon de H. Sacrificie der 
Misse, ’t welk door den aertsbisschop van Kameryk pontificaelyk gecelebreerd wierd en 
door 25 à 30.000 menschen met den meesten eerbied en met den hertroerendste 
ingetogenheyd bygewoond werd. De gevoelens van godsvrucht wierden nog meer 
verlevendigd door het statig gezang welk onzen kundigen stadsgenoot, M. Timmermans, 
professor van zang in het seminarie, samengesteld had en dan bestuerd”25. 
 
Het moet een onovertroffen schouwspel geweest zijn toen de massa gelovigen deze 
openluchtmis bijwoonde en luisterde naar een gelegenheidssermoen van de Gentse 
bisschop Delebeque. Na de misviering keerden de geestelijken terug naar de kerk waar 
een conferentie plaats vond van het Genootschap van de H. Vincentius. Er waren toen 
tweeduizend leden aanwezig uit alle uithoeken van Vlaanderen. Alle prelaten spoorden 
hun leden nogmaals uitdrukkelijk aan om trouw te blijven aan en verder te ijveren voor 
deze godsdienstige instelling. 
 
In de namiddag trok de processie, ondanks het slechte weer, door de straten van het 
dorp. De ooggetuigen vonden het een nooit in België gezien schouwspel: “De ontelbare 
verscheydenheyd der verbeeldingen, de godsdienstige geschiktheyd der optooyingen, 
den rykdom der cieraden, de uytgelezene kunststukken en prachtige ornamentatien 
maekten een bewonerensweerdig en voortreffelyk ensemble uyt en zetteden aen deze 
processie eene onweerstaenbare kragt by, die het binnenste der duyzende aenschouwers  
als eene elektrieken schok kwamen ontroeren”26. 
 
Van overal uit de omgeving waren de gelovigen naar Sint-Lievens-Houtem gekomen om 
in groep de martelaar te eren en aanbidden. Naast de talrijke bedevaarders o.a. uit 
Burst, Leeuwergem, Elene, Lede, Oosterzele, Melle, Sint-Lievens-Esse, Zottegem, Aalst 
en Gent, werd de processie opgeluisterd door verschillende muziekverenigingen als die 
van Herdersem, Lochristi e.a. De stad Aalst was trouwens vertegenwoordigd met een 
groep, die het rijk versierd beeld van de H. Antonius van Padua in de processie 
meedroeg. De paters Jezuïeten waren met “banieren en cieraden afgekomen met zyne 
studentenkoor”27. Hun zang werd begeleid door “zware koperen” instrumenten. 
 
De processie was bovendien in twee delen opgesplitst: “Het tweede deel was toegewyd 
aen het Allerheyligste Sacrament des Autaers, het welk door 24 wierookers was 
voorgegaen, door eene talryke schaer geestelyken begeleyd en door vier vremde 
bisschoppen omringd”28. Zij werden gevolgd door de senatoren en volks-
vertegenwoordigers van het arrondissement. De duizenden gelovigen knielden ten slotte 
neer voor het “autaer welken in de vlakke uytgestrekte meerschen was opgeslagen”. 
 
Stoet uitgesteld 

 
Na de feestelijkheden in Sint-Lievens-Esse was het de beurt aan Sint-Lievens-Houtem 
om op de zondagen 30 juni en 7 juli 1907 de H. Livinus na vijftig jaar opnieuw te eren. 
                                                           
23 De Denderbode, 5 juli 1857, pag. 2. 
24 Mgr Renier, aartsbisschop van Kamerijk; Mgr Angebaut, bisschop van Angers; de bisschop van Toronto; de 
bisschoppen van Gent en Brugge. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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Men had traditiegetrouw een halve eeuw moeten wachten op de Sint-Lievensfeesten 
maar gedurende maanden voorbereiding had men zich voorgenomen de heilige te 
vereren zoals nooit te voren. Er was geld noch moeite gespaard om de duizenden 
gelovigen en kijklustigen een fonkelnieuwe processie te tonen en men was er niet voor 
teruggedeinsd om een historische stoet van enkele honderden personen te vormen als 
verheerlijking van de H. Livinus. De organisatoren konden rekenen op de medewerking 
van talrijke maatschappijen en godsdienstige verenigingen en ook de bisschop had 
toegezegd om in de voormiddag op de grote plaats in openlucht een pontificale mis te 
celebreren en in de namiddag persoonlijk het H. Sacrament te dragen in de processie. 
Op zondag 30 juni waren maar liefst dertig tot veertigduizend gelovigen naar Sint-
Lievens-Houtem gekomen om het feestgebeuren bij te wonen. Het voormiddag-
programma kon vrij ongestoord afgewerkt worden maar het mooiste moment van de 
verering viel letterlijk in het water: “De stoet is niet uitgegaan; eene stortvlaag, op de 
middag uitgevallen over het dorp, heeft de wegen gemaakt tot modderpoelen waarin een 
optocht met slepende kleedijen en witte schoenen letterlijk onmogelijk was.”29. 
De voormiddag was nochtans prachtig verlopen en iedereen had enorm genoten van het 
resultaat van het maandenlange groepswerk van de inwoners: “De voorbereiding der 
plaats met hare lange sperredreven; het zicht van den autaer in eene hooge, statige 
omheining van meer dan vijftig zilveren witglinsterende processielanteernen, de 
vorstelijke inhaling van Mgr Stillemans naar Wetteren; de grootsche plechtigheid der 
pontificale Mis met vol orkest; de tegenwoordigheid van drij gemijterde hoofden; het 
onvergetelijk lof van Z.H. in de opene lucht te midden der breede, geurige dampwalmen, 
die aanhoudend uit dertig op- en neerslingerende wierookvaten hemelwaarts klommen 
voor het Allerheiligste, of laag opendreven over de ontbloote hoofden der onafzienbare, 
stilbuigende volksmenigte; het machtig Te Deum om te sluiten, plotseling op het verhoog 
aangeheven door al die priesters van wijd en zijd gekomen met hun volk om den 
jubeldag mee te vieren van Sint-Lieven… De meesterlijke praalwagen van beeldhouwer 
De Beule”30. 
 
Er was constant begankenis en alle huizen, zonder uitzondering, waren versierd of 
bevlagd en her en der waren jaarschriften aangebracht. Ondanks de tegenslag vanwege 
het slechte weer, dat de stoet ’s namiddags moest worden uigesteld en verschoven naar 
de volgende zondag, werkten de inwoners verder om de stoet de week daarna te doen 
welslagen. Maar ook toen sloeg het noodlot toe want reeds tijdens de misviering in 
openlicht begon het opnieuw te regenen maar toch kon men deze plechtigheid 
beëindigen. Maar na de middag werd het steeds slechter “totdat de straten om drij uren 
door het getrappel der peerden en gedrevel van al het oneindig volk, waarlijk niet meer 
begankelijk waren en veel erger gesteld lagen dan den eersten zondag”31. 
 
Men liet zich echter niet ontmoedigen want bovendien zou men geen volgende kans meer 
krijgen om de processie te laten doorgaan. Men kon moeilijk al die duizenden  
kijklustigen een tweede maal naar huis terug sturen en al het voorbereidend werk 
ongedaan maken. Elke bewoner van het dorp had inspanningen geleverd en naar deze 
feesten toegeleefd en het werd steeds moeilijker voor de organisatoren om de 
prominenten naar Sint-Lievens-Houtem te laten komen aangezien ze ook op andere 
plaatsen moesten aanwezig zijn. Nogmaals vijftig jaar wachten zou er te veel aan 
geweest zijn en trouwens, velen onder hen zouden geen jubileum meer kunnen 
meemaken wegens hun ouderdom. Dus was men vast besloten, ondanks alles, de stoet 
te laten doorgaan want het was in feite een enige levenskans. 
Om half vier werd met kanonschoten en klaroengeschal de stoet toch in beweging gezet, 
onder een gutsende regen, die de gehele namiddag aanhield. Maar niets of niemand kon 
de organisatoren, noch de figuranten tegenhouden: “De stoet ging, de muzieken 
speelden, overal wapperden op den doortocht vlaggen en wimpels en bengelden loover- 
en bloemkransen. Aan de huizen juichten honderden jaarschriften: - Leve den grooten 

                                                           
29 De Godsdienstige Week van Vlaanderen, 5 juli 1907, pag. 78. 
30 Ibidem. 
31 Idem, 12 juli 1907, pag. 86. 
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Apostel van Vlaanderen! Onder het witte beeld dat prijkte op het hoogste gebouw van 
het dorp stond: - vIer Van Uit Deze VerheVene nIs oVerschoUWt  sInt LieVens  beelD De 
onteLbare sCharen zIJner Vereerders. En de stoet ging, en de kleerdijen van 
bisschoppen, monniken, jonkvrouwen, edellieden, ridders, kunstenaars, hingen bespat en 
besmeurd; kleefden aan de leden of langs de ruggen der peerden, de relikwiewagen der 
Overvoering waggelde op de bemodderde wielen, de stalen helmen en harnassen der 
soldaten blonken van ’t nat, de witte kraakstijve hoofddoeken der middeleeuwsche 
vrouwen hadden geleden, de tipkappen der mannen en de pakjes der kinderen hingen 
slap, de beer- en wolfshuiden hingen sluns over de schouders der Oude Belgen; en toch 
dat alles verhinderde , goddank, het diep-ernstig gevoelen niet dat de stoet teweeg 
bracht  op de duizende en duizende samengedrongen bewonderende menschen”32. 
 
Alleen door de aanwezigheid van zo een massa volk zou het jammer geweest zijn om de 
stoet af te gelasten. Maar even jammer zou het geweest zijn voor de medewerkers die er 
een fraai stuk historie deden herleven en alles in het werk hadden gesteld om er een 
prachtig schouwspel van te maken dat de menigte op alle momenten aangreep: “Maar de 
overheerlijke praalwagen van De Beule nadert; wat zuiver verrukkende visioen! Hoog en 
ongedeerd onder een luchtblauwen halfkoepel staat Sint-Lieven. En dan volgen zijne 
heilige relikwiën omgeven van kleine, hagelwitte levietjes en van blonde lokkige, 
blankgevleugelde engelen; en dan volgde groep na groep statig en lief met spreuken, 
bloemen, zinnebeelden, en vlaggen en alles, zijde en satijn, beschadigd en beklad”33. 
Naar de avond toe was de hemel wat uitgeklaard en de meeste toeschouwers waren 
vertrokken. Toen kon men boven het opgestelde altaar nog een lichtbeeld aanschouwen 
van Sint-Lieven op een wit doorschenen doek te midden van honderden vierkleurige 
lampjes. 
 
De jubileumviering stond uiteraard onder leiding van toenmalig pastoor Kamiel M.J. De 
Swaef, geassisteerd door zijn onderpastoors Frans Mariman en Omer Van de Genechte 
en ook door Kan. Gabriel Van den Gheyn, die in feite verantwoordelijk was voor het 
kunstzinnige gedeelte van de stoet. Zij kregen tevens begeleiding van ervaren personen 
als De Beule, Coppejans, De Traey, Roelant en De Ri. Samen met de schare 
medewerkers van het dorp en de sympathie van alle inwoners was het een ware en zelfs 
triomfantelijke verheerlijking van hun patroonheilige, de martelaar Livinus. 
 
 
Julien De Vuyst 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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De houten korenwindmolen op de wijk Hauw 
 

Ons bestuurslid Danny De Lobelle vond niet zo lang geleden een afbeelding terug van de 
houten staak windmolen te Scheldewindeke. Voor ons een reden om even in onze docu-
mentatie te zoeken wat wij over deze molen konden terugvinden. 
  
 

 

 

 

 

 

 

Ligging34 

 

Kadastrale gegevens: 

 

Op de wijk Hauw 
Sectie B nr 748  art 173      
 
 
 
 
 
 
35 
 
  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
34 Atlas cadastral Parcellaire de La Belgique commune De Schelde-Windeke  par P-C Popp. 
35 Foto verz. D. De Lobelle:  Molen op Den Hauw te Scheldewindeke. 
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De achtereenvolgende eigenaars36 

 

Uit het PV van de afpaling van de gemeente Scheldewindeke dd 2/12/1822  citeren wij 
de volgende passage” Il se trouve dans la commune un moulin à vent, servant à moudre 
du grain: il appartient à J.B. Van der Smessen. Section B nr 74 du plan. D’après les 
informations que l’expert à pris sur sa valeur locative et en égard sa situation et à la 
population qui l’entrourne, il estime,qu’il doit  être porté à un revenu brut de fl.150 ” 37 
 

Als oorspronkelijke eigenaar voor 
1838 wordt De heer Haesebeyt, 
vrederechter te Bottelare wordt 
opgegeven. 
 
Bij de verdeling in 1838 is de nieuwe 
eigenaar Sonneville Bernard, advo-
caat te Scheldewindeke. 
 
In 1858 werd de molen verkocht aan 
Marin De Winne een landbouwer uit 
Balegem38. 
 
In 1882 komt bij de verdeling de 
molen in naakte eigendom toe aan: 
Prosper Winne, Louis-Omer, Louise 
Emilie, molenaars te Schelde-
windeke. 
Het vruchtgebruik was in handen van 
De Munter-Van Yper Jean Baptist, 
landbouwer te Velzeke 
 
In 1905 kwam het vruchtgebruik toe 
aan de erfgenamen van Prosper De 
Winne, Louis-Omer, Louise Cordule, 
Emilie molenaars te Scheldewindeke. 

 
        De korenwindmolen op den Hauw te Scheldewindeke39. 
 
 
In 1905 wordt de molen verkocht aan De Witte De Munter Hector Benoit, molenaar te 
Scheldewindeke. Tijdens een onweer in 1925 werd de molen volledig vernield.40 
In 1931 werd de molen afgebroken. 
 
 
 
 
Lucien De Smet 

 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Cultureel Jaarboek  Oost-Vlaanderen 1961. 
37 Cultureel Jaarboek  Oost Vlaanderen 1961. 
38 Legger Popp art 865 sectie B nr 748  belastbaar inkomen 304 fr. 
39 Foto Jan Van Den Berghe Sint-Amansberg. 
40  D. Van Heegde Van Vuenteca tot Scheldewindeke 1976. 
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Land van Rode actueel 

 
 
 

 
 

De Beiaard 26 januari 2007 
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De Beiaard 19 januari 2007 
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Voorwoord 
 

 

Wanneer u dit nummer ter hand neemt bent u wellicht aan vakantie toe of geniet u reeds 

van enkele dagen nietsdoen. 

 

Er eens al aan gedacht om op eigen dorp de toerist te spelen? Waarom er niet eens te 

voet of met de fiets op uittrekken? Er zijn prachtige brochures te beschikking die u hierbij 

kunnen helpen. Hiervoor kan u terecht op het gemeentehuis of de VVV. 

 

In dit nummer bieden wij u het avontuur van onze kruisvaarder Gerbod III van 

Scheldewindeke. 

Verder nog bijdragen over de Sint-Eligiusparochie te Gentbrugge op blz. 34, de 

Livinusfeesten te Houtem op blz. 49, de nationale militie van 1816 en 1820 m.b.t. het 

Land van Rode op blz. 54, de genealogische ontmoetingsdag te Kalken op blz. 58  en last 

but not least de prijs voor cultureel erfgoed die het Erfgoedhuis in Moortsele te beurt viel 

op blz. 59. 

 

Noteer alvast volgende data in uw agenda 10 september om 14 u in de bibliotheek te 

Scheldewindeke. 

Het begrip Land van Rode lijkt voldoende te zijn ingeburgerd. Wanneer men vraagt naar 

de gemeenten die tot het Land van Rode behoren wordt het moeilijker, laat staan dat 

iemand weet hoe het ontstaan is. Lucien De Smet heeft het die namiddag over het 

ontstaan en de groei van het Land van Rode.  

 

Op 16 september bent u te gast bij onze vrienden te Melle. Meer hierover leest u 

verder in ons tijdschrift op blz. 45. Voor het najaar plannen wij nog een infoavond. 

 

Mag ik uw medewerking vragen voor het project over de religieuze volkscultuur 

‘Bezuiden Gent vroeger en nu’? Heeft u een verhaal of kent u mensen die een gevel- of 

tuinkapel bezitten? Neem kontact op met het erfgoedhuis of laat iets weten via de e-post 

erfgoed@oosterzele.be. 

 

Mij rest nog u allen een deugddoende vakantie toe te wensen en hopelijk ontmoeten wij 

elkaar op één van de komende activiteiten. 

 

 

 

Veel leesgenot 

Lucien De Smet  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erfgoed@oosterzele.be
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De Sint-Eligiusparochie op eigen benen! 
 

In het vorige artikel stonden stil bij het ontstaan van de parochie en de bouw van de 

kerk. 

In deze bijdrage willen wat dieper in gaan op de groei van Sint-Eligius als parochie. 

 

Op 16 juni 1892 wordt E.H van Pottelsberghe de la Potterie aangesteld als eerste pastoor 

van de nieuwe parochie. 

Pastoor Bouckaert de pastoor van het centrum,schonk de Sint-Eligiuskerk gratis aan de 

kerkfabriek, op voorwaarde dat deze zou gebruikt worden om er de eredienst in uit te 

oefenen. 

Eigenaardig dat de pastoor vooraleer de kerk te schenken, eist dat er eredienst zou 

doorgaan in de kerk. 

Waar zou men een kerk (in die tijd) anders voor gebruiken, het is duidelijk dat pastoor 

Bouckaert niet te veel vertrouwen had in de nieuwe kerkfabriek, nog een bewijs hiervan 

is het feit dat hij de pastorie eigenlijk in eigendom wou houden. 

Het was pas na tussenkomst van het gemeentebestuur dat ook de pastorie geschonken 

werd aan de nieuwe parochie. 

 

De kerkraad bestond uit volgende mensen: 

Voorzitter, Karel Vermaecke – Everaert 

Secretaris, Karel De Munter 

Leden, Isidoor De Noyette, Emiel De Smet, August Van Oostende, burgemeester Edmond 

Block en Pastoor van Pottelsberghe. 

 

Iedere kerk had indertijd een koster, deze job werd meestal uitgeoefend door een 

onderwijzer. 

De eerste koster was Prudent Thienpont, aangesteld op 1mei 1891, deze man was 

onderwijzer op Gentbrugge centrum. 

Gemakkelijk had deze man het niet want voor elke begrafenis, doop of huwelijk moest 

deze man zich verplaatsen van het verre centrum naar “het arsenaal”. 

Om het leven van deze man iets aangenamer te maken ruilde onderwijzer Van Durme die 

les gaf op Sint-Eligius van school met Thienpont. Prudent Thienpont bleef koster tot 

1943. 

 

Nadat pastoor van Pottelsberghe aangesteld was als pastoor begon hij onmiddellijk aan 

het verder inrichten van zijn kerk. 

Er werd al snel een voorportaal gebouwd met daarboven de hoogzaal, deze 

merkwaardige houten steunconstructie is nog steeds te zien. 

Voor die tijd was het trouwens een duur kostenplaatje, aannemer De Bosschere rekende 

850 fr. 

 

Op 19 juni 1892 ging de H.Sacrament-processie voor het eerst uit, we kunnen het ons 

nog moeilijk voorstellen gezien de huidige verkeersdrukte maar de tocht liep als volgt: 

De Brusselsesteenweg 

De Nayersdreef 

De Gontrodestraat 
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De St Genoisstraat 

De Brusselsesteenweg   

Om te eindigen in de Eligiusstraat. 

 

De processie was een groot succes en men besloot om het “broederschap van het Heilig 

Sacrament” op te richten. Deze broederschap had onmiddellijk een honderdtal leden. 

Broederschappen oprichten was indertijd blijkbaar een veel voorkomende bezigheid want 

in hetzelfde jaar werd er nog een illuster broederschap boven de doopvont gehouden, dat 

van “den gedurigen kruisweg”. 

Weledele Juffer Elise de Bare schonk een kruisweg aan de kerk, deze kruisweg is niet de 

huidige aanwezige kruisweg in de kerk, deze dateert uit 1938. 

In 1893 word er alweer een genootschap opgericht “Het genootschap van de Heilige 

Kindsheid”. Dit genootschap werd in het leven geroepen naar aanleiding van de wijding 

van het beeldje van het “kindje Jezus van Praag”. 

Dit beeldje werd door de kinderen die lid waren van het genootschap gedragen tijdens de 

processie. 

 

Op 3 september 1893 werd een hoogaltaar geplaatst. Dit altaar, gemaakt in de 

werkplaatsen van de beeldhouwer Pauwels in het Schouwvegerstraatje te Gent, is een 

halfverheven houtsnijwerk en een mooi stuk 

vakwerk. 

Het stelt de vermenigvuldiging van de broden 

en het laatste avondmaal voor. In het midden 

ziet met het sterven van Christus aan het kruis 

bijgestaan door de H.Maagd en Sint Jan. 

 

 

   Hoogaltaar 

 

 

 

 

 

De Sint-Eligiuskerk bezit geen grote 

kunstschatten, is geen staaltje van 

uitzonderlijke architectuur en kan niet pronken 

met een uitzonderlijk orgel of iets dergelijks.  
In tegenstelling tot het centrum werd dit 

gedeelte van Gentbrugge vooral bevolkt door 

arbeiders. 

Arbeiders die het in die tijd zeker niet breed hadden en dus weinig in de kerkelijke 

duitzak konden stoppen. 

De weinige notabelen deden hun uiterste maar moesten op niet teveel steun van hun 

verwanten van het centrum rekenen. 

Pastoor Bouckaert kreeg later dan wel een straat naar hem vernoemd, de man had in 

realiteit meer tegen dan voor gewerkt bij de realisatie van Sint-Eligius als kerk en als 

parochie. 
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De zeer hardwerkende onderpastoor Geltmeyer had zijn geestdrift en omgang met de 

mensen van het Arsenaal bekocht met een verbanning.  

 
                                                           Eligiusaltaar 

 

 

 

Jarenlang zouden de Gentbruggenaars van het 

Centrum spreken over “de die van het arsenaal” 

alsof het ging om tweederangsburgers. 

 

Maar ook onderling zouden de bewoners van “het 

arsenaal” zich in de loop der jaren af en toe recht 

tegenover elkaar zien staan, bijvoorbeeld op 17 

september 1893 bij het oprichten van “de anti-

socialistischen-bond St Eligius” waarover in een 

volgend artikel meer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biechtstoel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël Callebaut 

 

 

Geraadpleegde bronnen: 

 

- Gentbrugge 8 eeuwen geschiede-nis, Marcel De Bleecker, Wilfried Patoor. 

- 100 jaar Sint Eligiuskerk, Clemens Brantegem. 

- Eigen opzoekingen en interviews 
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Gerbod III van Scheldewindeke sneuvelt in 
1102 op kruisvaart in dienst van Boudewijn I 
 
Het huis Windeke - Oosterzele1 

 
Gerbod I (986)  

Voogd van de St.Bertin abdij te 

Sint Omer 

Arnold I van Scheldewindeke    

I  

I  

Arnold II van Oosterzele 

1063 + ca 1067 

Gerbod II van Oosterzele  

Voogd van de St. Bertin abdij te Sint Omer 

1063 monnik 1071 ? 

                         I 

                         I 
                 ____________________________________ 

                  I                                                                      I 

            Arnold III van Oosterzele   Gerbod III van Oosterzele   Albert van Scheldewindeke  

           alias van Scheldewindeke       alias van Scheldewindeke                  1123 

         1067 – 1124                1067 – 1096  +1102 Ramla 

 

Op Kruistocht 

 

Tussen 1097 en 1291 trokken 8 kruistochten vanuit West Europa richting het Heilig land. 

Zij hadden een doel de bevrijding van de stad Jeruzalem uit de handen van de Moslims. 

De eerste kruistocht was meteen succesvol. Al in 1099 viel Jeruzalem in handen van de 

Christenen. Pas in 1187 lukte het de legendarische sultan Saladin de betwiste stad te 

heroveren. 

 

De kruistocht was slechts één vorm van christelijke Heilige Oorlog, maar wel de meest 

populaire en langst in gebruik gebleven vorm. Ze werden niet enkel georganiseerd tegen 

de Moslims, maar ook tegen ongelovigen Balten, Sjamanistische Mongolen, allerlei 

vorsten, ketters, enz… 

 

De boodschap van Paus Urbanus II 

 

 

Tussen augustus 1095 en september 1096 

ondernam de paus een reis door de Provence en 

Zuid- en Midden Frankrijk. Wij weten dat hij de 

kruistocht predikte in tal van steden Limoges, 

Angers en aan de oevers van de Loire in Tours. 

Tijdens de reis was hij intens betrokken bij de 

planning en de werving van deelnemers. 

 

 

 

 
Urbanus II predikt de Eerste Kruistocht  

 
1  Walrop: De Vlaamse adel voor 1300. 
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De eerste Kruistocht. 

 

De tocht tot Constantinopel verliep relatief goed. De legers met onder ander dat van 

Godfried van Bouillon kwamen samen in Constantinopel om dan gezamenlijk de Bosporus 

over te steken  

Samen met zijn broers Eustaas en Boudewijn volgden hij verder de route van de 

volkskruistochten. 

Het eerste opstakel op hun tocht was de stad Nicea, de eerste grote stad in handen van 

de Turken. 

 

Eind oktober bereikten zij Antiochië dat na een belegering van 7,5 maand in hun handen 

viel. Vrijwel onmiddellijk nadien werden zij op hun beurt belegerd. Het moreel had een 

dieptepunt bereikt en er ontstond paniek 

onder de legeraan-voerders. Zieners die 

Christus in een visioen hadden gezien 

hadden echter hun de overwinning beloofd. 

Het moreel her-stelde zich en zij behaalden 

uiteindelijk de overwinning. 

 

Na een tocht langsheen de kust bereikten 

zij op 7 juni 1098 Jeruzalem. De belegering 

van de Heilige stad wilde aanvankelijk niet 

vlotten. Pas toen Pieter de Kluizenaar en 

een aantal geestelijken de kruisvaarders 

meesleurde in een blootsvoets processie 

rond de stad werd het vuur onder de 

belegeraars opnieuw aangewakkerd.   

 

 
Aanval op Antiochië (Lyon : Bibliothèque municipale.) 

 

In de nacht van 13 op 14 juli werd de aanval ingezet Jeruzalem en zij veroverden de stad 

op 15 juli 1098. Godfried Van Bouillon liet zich als beschermer van het Heilig graf en tot 

heerser over Jeruzalem aanstellen.  Twee jaar na de bevrijding van Jeruzalem stierf hij. 

Zijn jongere broer Boudewijn werd op kerstdag 1100 tot koning van Jeruzalem 

gekroond2. 

 

Dergelijke ondernemingen kosten zeer veel geld elke financiële steun was welkom. Zo 

verkopen in 1093 Gerbod II van Oosterzele en zijn broer  Arnulfus II het allodiale goed 

Roquetoire (FR.Pas-De-Calais, Saint Omer) aan de abdij van St.Omer. De transaktie 

werd gesuperviseerd door Eustachius III van Boulogne en was vermoedelijk bedoeld om 

geld in te zamelen voor de eerste Kruistocht. 

 
Unde ego Arnulfus notofico tam futuris quam presentibus quod,inter me et abbatem Sancti 

Bertini Lantbertum facta conventione, et reconsignatis michi quaturdecim marc argenti ab 

eodem abbate, allodium illud quod ego et frater meus Gerbodo in villa Rokostorn ab 

antecessoribus nostris habuimus hereditarium, predicto fratre meo partem sum michi 

annuente, Deo et sancto Bertino, pro salute anime mee et uxoris mee athelaidis, ex 

 
2 2006 Jan Hosten De tempeliers 
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integro ut ego possederam tradidi possidendum……Actum anno domini MXCVI 

indictione IIII3. 

 

Gerbod III  van Scheldewindeke op kruisvaart 
 

Vanuit Europa vertrokken tussen 1100 en 1101 diverse tochten die mislukten. 

Gerbod III  in Palestna gekend onder de naam “Gerbodo de castello Winthinc”, maakte 

samen met Radulfus van Aalst, kamerling van de graaf van Vlaanderen, en Boudewijn 

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

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

het Oosten vertrokken om de consolidatie van de veroverde gebieden veilig te stellen4. 

 

De Slag om Ramla I en II en de dood van Gerbod II van Scheldewindeke 
 

In het voorjaar van 1101 rukte een Egyptisch leger op in de richting van de stad 

Ashkelon. Toen Boudewijn I het nieuws vernam verzamelde hij zijn ridders nabij Ramla.. 

De ganse zomer bleven de legers elkaar roerloos in de ogen kijken Toen in september de 

moslimlegers versterking kregen werd het 

duidelijk dat Boudewijn ingesloten raakte. 

Boudewijn besloot de aanval in te zetten en 

deelde zijn leger in vijf eenheden in. De 

eerste twee werden door de Fatimiden 

weggemaaid. Er ontstond paniek en net toen 

de Egyptenaren dachten dat het pleit in hun 

voordeel was beslecht werden zij door 

Boudewijn totaal verrast en behaalde hij de 

overwinning. 

 

Pas terug in Jeruzalem vernam Boudewijn 

dat opnieuw vijandige legers in het 

koningrijk waren binnen gedrongen en zich 

verzameld hadden tussen Lydda en Ramla. 

Opnieuw trok hij opnieuw ten strijde. 

Andermaal was hij niet opgewassen tegen de 

Egyptische Fatimiden die de vluchtende 

kruisvaarders tot onder de muren van de 

stad Jaffa achtervolgden, zwaaiden met het 

afgehakte hoofd van Gerbod III van 

Scheldewindeke, in een poging het te laten 

doorgaan voor dat van koning Boudewijn I 

van Jeruzalem  die echter was kunnen 

ontkomen5 6. 

 
Het Heilig Land (1128)7 

 
3 Uit Haigneré van een 18e eeuwse kopie van het origineel 
4 Jan Anckaer  Gerbod II van Scheldewindeke op kruisvaart (1100-1202) 
5   De dood van Gerbod van Scheldewindeke in de tweede slag om Ramla 
6 Albertus van Aken pp 593 en 595 zie eveneens Grousset R Histoire des croisades tombe I p 234 en Rohricht R 

Geschichte des Königreichs Jerusalem 110-1291 Insbruck 1898 pp 37 en 39 
7 De Kruistochten museum Catharijneconvent 
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“Plurimis deinde diebus evolutis et conventu Christianorum de die in diem 

comminuto aliis redeuntibus navigo, aliis per diversas regiones in reditu suo disperis 

(een lijst met namen toegevoegd) Gerbodo de castello Winthinc.” 

 

De overlevenden konden zich verschansen achter de muren van de stad en werden gered 

door de onverwachte aankomst van een vloot pelgrims en soldaten uit Europa. Samen 

met de nieuw aangekomen kruisvaarders stortte Boudewijn zich opnieuw in de strijd en 

behaalde een opmerkelijke overwinning8. 

 

Wie waren de Gerbod en Arnulf , voogden van de Sint Bertijnsabdij te Saint 

Omer? 

 

Hiervoor gaan wij te rade bij Dr. Hist. E. Warlop in zijn historische studie over de 

Vlaamse adel vóór 1300. In het cartularium van de abdij zijn diverse oorkonden terug te 

vinden waarin de naam “Gerbodo advoctus Saint Bertijn” terug te vinden is. 

 

Enkele voorbeelden: 
 

In 986 verschijnt een Gerbodo advocatus in een oorkonde voor de Sint-Bertijnsabdij te 

Saint-Omer9. “Anno post hec incarnationis DCCC.LXXXVI, defuncta matre mea, ego 

Gerhardus ipsam ibidem eadem matre mea, imprecans Dei offensam contradicentibus, 

coram his testibus. + Sign. Gerhardi. + Sig. Gerbodonis advocati, Balduini. 

WaldbRumoldi. Regeneri. 

 
Ook in1026, 1042,1056 en 1067 droeg  de voogd die naam.  

“1026 bevestiging van de ruil tussen de bisschop van Terwaan en de abt van Sint Bertin 

met als getuige Gerbod voogd”. Zelfde naam, zelfde functie, zelfde omgeving: 

vermoedelijk zijn Gerbod I en II zeer nauw verwant. Anderzijds komt in de getuigenlijst 

van een oorkonde voor de Sint Pietersabdij te Gent (993 of 994) een S. Arnulfi voor10.  In 

de 12e eeuw werd deze naam aangevuld met de Wentica 11 van Scheldewindeke. Deed de 

interpolator dit op eigen gezag, of bestond er een traditie die de heren van 

Scheldewindeke liet opklimmen tot de 10e eeuw? 

 

In de 11e eeuw hebben de heren van Windeke allodiale goederen te Oosterzele. 

“Gedefridus de Winthi, dominus deOsterzele in 1235 (C.Serrure, Cartul. S Bavon nr 192 p 

195) en Arnulphus de Windeke, miles dominus de Oesterzele in 1254 (RA Gent fonds 

Rijke Klaren, oorkonden doos I onder datum 1254 22 juli.)” 

 

In de 11e eeuw heeft de vazalliteit zo om zich heen gegrepen, dat van praktisch alle 

edelen kan gezegd worden dat zij homines van de graaf waren, van lekenheren of van de 

kerk.   

 
8 2006 Jan Hosten De tempeliers 

 
9 D.Haignere, Chartes Saint-Bertin, I nr 64 p20-21 
10 M.Gysseling en A.Koch,Diplomata,I nr 78 p 184-185. 
11 A van Lokeren Chartes Saint Pierre I nr 77 p 65 
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Anulf en Gerbod van Oosterzele werden homines …manibus effecti van de Sint 

Bertijnsabdij12. 

De naam Gerbod klinkt bekend in de Sint-Bertijnsabdij; het is de naam van de voogd! 

 

Hoe rijk waren zij? 

 

In de 13e eeuw voeren zij de titel van heer van Oosterzele13. Welnu in 1063  oorkondt 

abt Bovo van Sint Bertijns dat hij met vir illuster Arnulphus een overeenkomst gesloten 

heeft waarbij Arnulf tot aan zijn dood het vruchtgebruik zal hebben van het derde deel 

van het domein Oosterzele, zijnde het erfdeel van zijn jongere broer Gerbodo, die dit 

derde deel tijdens zijn leven aan de abdij geschonken had14.   

Het domein Oosterzele was dus in drie delen gesplitst geworden, waarvan er twee in 

handen van Arnulf en één in handen van zijn jongere broer Gerbod gekomen waren. Men 

heeft hier waarschijnlijk te doen met een voorbeeld van verdeling volgens het principe 

waarbij twee derden van de erfenis naar de oudste zoon ging en één derde naar de 

jongere kinderen. 

 

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax et 

dilectio omnibus [lacuna] Cum humanum ingenium simulandi et dissimulandi 

artificiosum in omne se tergiversationis et calliditatis vertat argumentum, utile valde 

ac necessarium est litterale testamen[tum] [lacuna] [con]ventionis solidum servetur 

monimentum, ut nil corrigi, nil mutari, nil addi, nil minui possit post bipertitum 

utriusque partis cirographum. Complacitum et confirmatum est inter me ["et" 

suppressed] sancti caenobii, nomine non merito, abbatem Bovonem, et inter 

Arnulfum virum illustrem, ut tertiam partem villae Ostreselae, hereditariam scilicet 

fratris sui portionem Gerbodonis, quam is vivens Deo et sancto Bertino contulerat in 

aeternam videlicet et propriam sibi mercedem, ut hanc ipsam sibi, quamdiu in vita 

superesset, ea lege et ratione prestarem quatinus post ejus mortem omnem suae 

hereditatis partem una cum nostra ad integrum reciperemus; hac, inquam, grata 

complacitum est vicissitudine ut, sicut ipse nunc utramque possidet portionem 

vivens, ita nobis, cum omni copia rerum et fructu cuncti generis, tam animantium 

quam frugum, relinquat moriens; ut et hic habeat necessitatis suffragium, et apud 

Deum, pro sua parte, mercedem in perpetuum. Hinc plurimi testes adsunt, qui 

interfuerunt, utriusque partis viri clarissimi, quroum hic placuit nomina cum signis 

adnotariS. Balduini marchionis, in cujus praesentia haec acta sunt. S. Balduini filii 

ejus. S. Rodberti filii ejusdem marchionis. S. Johannis. S. Anselmis. S. Rodberti 

advocati. S. Gilbodonis. S. Clareboldi. S. Raingoti. S. Raingeri. S. Arnoldi. S. Walteri 

Lotharingi. S. Walonis. S. Eustachii comitis. S. Lanberti castellani. S. Vulfrici filii ejus. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Pax et veritas. Suprascriptam traditionem, 

quia, post tantam commendationem, necessitas erat rationando defendere, fuit 

quoque consilium ejus defensionis fidem subjunctis reconsignare litteris, quae eo 

nunc artius postulat religari quo violentius pridem timuit dissolvi; nam et avi 

traditionem et patris confirmationem Gerbodo, junior et aetate et consilio, cum 

temptaret occasione temerariae sibi vendicare, pene anathematis jugulandus 

mucrone; ego sancti hujus conventus, licet indignus, abbas nomine Bovo, coram 

 
12 B. Guerard, Cartulaire Saint Bertin XXVIII, p 202-203 
13 D.Haigner Chartes S.Bertin I nr 80 p 30-31 
14 D.Haignere Chrtes Saint Bertin I nr. 80 p 30-31 
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inclito marchione Balduino et rege adhuc puero Philippo, in plena procerum curia 

causam nostram exposui, atque ipsas duas partes totius villae cum omnibus 

appenditiis suis, ita quidem integre ut prescriptum est, nonnullis primatum testibus 

evici, et sic demum sine alicujus reclamatione nostrae cessit ditioni. Inde ego, 

annuente tam rege quam comite, hanc secundam cartam primae supponere feci, ut 

certo indicio veritas semper possit defendi, et ut sciat cui perditioni obnoxius erit, si 

quis ultra haec aliquid praesumpserit. Ego Philippus, gratia Regis aeterni, rex, huic 

confirmationi subscripsi. Ego Balduinus comes subscripsi, meoque jussu hi proceres 

mei testimonio hujus confirmationis testes sunt apellati, in quorum presentia, una 

cum domino rege, hanc auctorizavi.S. Balduini juvenis comitis. S. Johannis. S. 

Anselmi. S. Rodberti advocati. S. Raingoti. S. Arnoldi. Actum apud Islam, coram rege 

et marchione Balduino, anno Domini millesimo LXIII.  

 
 

Verwikkelingen betreffende het vrijeigen domein Oosterzele zijn ook terug te vinden in 

de 11e eeuwse oorkonden van de Sint-Bertijnsabdij. Zij waren dus bezitters van vrijeigen 

goederen. Arnulf van Oosterzele, edelman, werd aanzien als een rijkaard en werd 

vergeleken met de bijbelse koning Ahab die aan zijn eigen goederen en overvloed niet 

genoeg had. “Arnoldus de Osterzele, vir dives et noblis, sed sicut Ahab pro vinea Naboth 

corruptus in imis, adiacentem sibi invasit terram sancti Bavonis” 15.  

 

Hij was geen grote vriend van de geestelijkheid. Omstreeks 1067 legde hij beslag op 

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

monniken hun bezit niet teruggeven. Een plotse dood was zijn straf.. 

 

1067 “Arnoldus de Ostersele, vir dives et nobilis, sed sicut Ahab pro vinea Naboth 

Mente corruptus in imis, adiacentem sibi invasit terram sancti Bavonis ... Is super 

hoc facto monitus semel atque secundo, induratus ut Pharao, non destitit ab incepto. 

Tum arguitur in publico, canonice proclamatur coram ecclesia in Sancti Bavonis 

cenobio. Ille tamen non dans honorem Deo, sed spem suam ponens in homine, 

subiacere maluit maledictioni  legitime. Quid multa? Natalis aderat apostolorum dies 

festus [margin: Iun.29], exportatur ad Holthem9 sanctus Dei martyr Livinus10, quem 

comitatur multus exundique populus, fontem ibi misericordie frequenter expertus. 

Ubi sicut ab initio coram sancti presentia Arnoldus ipse monetur, monitus iterum 

arguitur, argutus obsecratur, ut desinat iam  amplius malignari, et ne differat, ne 

diffidat veniam deprecari, ne pro contemptu mereatur per maledictum exterminari. 

Sevit illus gravius, utpote, proh dolor! in reprobum sensum traditus et in desideria 

sui cordis derelicta. Statuto autem die decernendi fines terre, quam rapuit, presens 

esse noluit. Tunc fratres qui aderant terram sancti Bavonis perlustravere,             

veluti potentes patrie et nobiles docuere, sancto Livino ductore. Terminum autem 

eius multorum iudicio diffinitum statuere, cuius transgressorem gladio Spiritus sancti 

constrixere. Quo facto, sanctus Livinus Gandavum reportatur, reportatus honorifice 

ab omni clero simul et populo suscipitur, susceptus digna cum reverentia intra 

sanctorum collocatur. Arnoldus vero in malo residens, terram prius invasam sibi 

detinuit ... Interea sollempnis erat dies elevationis sancti Macharii [margin: Maii 9] 

et dedicate ecclesie sancti Bavonis [margin: Maii 10] Christo et omnium sanctorum 

honori. Ad has igitur sollempnitates quasi ad regales nuptias diversi confluunt populi 

 
15 Ex Miraculis et Translationibus S Bavonis, SS XV p 598-599 
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... Inter quos ille miser accessit ... Arnulfus itaque mortuus ab ecclesia, quam 

incaute vivens intravit, exponitur, donec a propinquis eius, inito consilio per 

Balduinum de Ganda11 et Arnulfum et Gerbodum, nepotes eius12, terra Sancto 

Bavoni ablata restitueretur. Tunc demum illis de cetero emendationem pollicentibus, 

ab abbate et fratribus absolvitur, absolutus autem, quia iuxta Salomonem 

deneganda non est mortuo gracia, fidelium more sepelitur” 

 

Enkele jaren later kwamen zijn verwanten ertoe de bewuste gronden opnieuw te 

schenken aan Sint Baafs. De overdracht gebeurde door Boudewijn van Gent en door 

Arnulf en Gerbod, neven of kleinzonen (nepotes) van de overledene16. 

Ook dit tweede broederpaar, Arnulf en Gerbod, stond in nauwe, zij het niet steeds 

vriendschappelijke betrekkingen met de Sint Bertijnsabdij. In 1087 eiste abt Jan dat zij 

het allodium dat de abdij verworven had te Oosterzele zouden teruggeven17. Dit deden 

de gebroeders en in 1096 gaven zij ook hun allodium in het Roquetoire aan de abdij. 

 

Het jaarlijkse inkomen van de edellieden was op het einde van de 13e eeuw nog vrij 

groot.  

De opbrengst van de goederen van Schelderode, Melle, Oosterzele, Scheldewindeke en 

ter Wede werden omstreeks 1298 en na aftrek van een doarium op 2051 lb.12s 8d 

geraamd18. 

 

Van Gerbod II, vader van onze kruisvaarder Gerbod III, lezen wij in de kroniek van de St 

Hubertusabdij dat hij in de slag om Cassel op 22-02-1071 Graaf Arnulf III van 

Vlaanderen gedood werd door Gerbod II gedood werd. Als penitentie reisde hij naar de 

paus Gregorius VII. Hij was er heen gestuurd omdat zijn hand zou worden afgekapt. In 

plaats daarvan werd hij naar abt van Cluny gestuurd en werd er monnik19. 

 

“Erat non longe a maiori ecclesia fiscus Caviniacus ex patrimonio Richeldis Montensis  

comitissae, quae viduata Balduino iuvene Flandrensium comite, Flandras amiserat, 

occiso filio suo Arnulfo a patruo eius Roberto Frisone, per manus cuiusdam 

Gerbadonis. Qui Gerbaldo non multo post confusus conscientia tantae iniustitiae et 

temeritatis Romam petiit, et manus quibus dominum suum interfecerat domno 

papae Gregorio VII pro poenitentia eiusdem criminis detruncandas obtulit. Gregorius 

executionem huius detruncationis magistro coquorum suorum publice commisit. 

Educto Gerbodone ad poenam quam decreverat pati, praedictum ministrum papa 

revocari praecepit, eique secreto edixit, ut si elevato ferro aliquo modo manibus 

motis titubaret continuo eas incideret; si vero constanter persisteret, patientiae 

persistentis statim retento ictu parceret. Gerbodo ad ictum persistit, statimque 

incolumem deputatus percussor papae repraesentavit. Laetatus papa sic provenisse 

paenitentiam Gerbodonis, manus quas de truncandas obtulerat iam non suas sed 

Domini esse iudicavit, praecepitque ei ut per dominum Hugonem Cluniensem 

abbatem revertens, referret ei omnem rei ordinem, seque eius consilio crederet. Ille 

ad abbatem veniens, eius exhortationibus credidit, et postea eximius sub eo 

monachus claruit”. 

 
16 Mirac.et Transl. S.Bavonis, SS. XV, p 598-599 
17 D.Haignere Chartes S. Bertin, I nr 80 p 30-31 
18 RA Gent oorkonden graven van Vlaanderen fonds de Saint-GENOIS NR 1053 
19 Chroniek S.Huberti Andaginensis, Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum vol 8 p 582 (Hanover 1868) 
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De namen Arnulf en Gerbod waren dus traditioneel te Oosterzele. Zij waren het ook te 

Windeke. Vanaf de 11e eeuw staan de van Oosterzeles in nauwe betrekkingen met Sint 

Bertijnsabdij. In de 10e en 11e eeuw dragen voogden van deze abdij de voornaam 

Gerbod en Arnulf ziet men later een Windeke. Al deze gegevens doen vermoeden dat 

Gerbod de voorvader was van de heren van Scheldewindeke-Oosterzele. 

 

 

 

 

Lucien De Smet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen 
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Wandeling 
 

Een cultuurwandeling doorheen het centrum van Melle met als leidraad het 

leven en werk van de beeldhouwer Jules Vits (1868-1935) 

 

Met deze wandeling willen we mensen de mogelijkheid geven kennis te maken met wat 

vandaag in de publiek ruimte van de gemeente Melle nog steeds zichtbaar én tastbaar is 

van het artistieke werk van de beeldhouwer Jules Vits. 

 

Jules Vits werd als voorlaatste kind uit een gezin van acht te Melle op 27 augustus 1868 

geboren, dit in de Zwaantjesstraat die gelegen is recht tegenover de ingang van de 

huidige tuinbouwschool. De aanwezigheid van de familie Vits te Melle gaat terug tot 

midden de 17de eeuw. Jules’ vader was er actief als landbouwer, later schakelde hij over 

op de tuinbouw, een bedrijfstak die onze gemeente ruime bekendheid zou geven. Jules 

werd reeds op jonge leeftijd wees en groeide verder op onder het toeziend oog van een 

tante. 

 

Zoals vele jongens uit die tijd diende hij koeien te wachten. Om de tijd wat te doden 

sneed hij ontelbare figuurtjes uit het alomtegenwoordige zachte wilgenhout. Zo ontdekte 

hij bij zichzelf de talenten waarmee hij zijn verdere toekomst wilde uitbouwen. Mede op 

aansturen van zijn omgeving liet hij zich inschrijven aan de toenmalige Koninklijke 

Academie voor Teken-, Beeld- en Bouwkunde te Gent. Op 28 september 1890 kon hij 

zich terecht verheugen daar hij  uit de handen van de Gentse burgemeester Hippolyte 

Lippens een gouden medaille in ontvangst mocht nemen. Hij had namelijk de eerste prijs 

behaald in de sectie beeldhouwkunde richting modellering naar levend model onder de 

deskundige leiding van Lodewijk Van Biesbroeck, een telg uit het gelijknamige en 

beroemde kunstenaarsgeslacht. Na zijn huwelijk in 1895 met Louise Temmerman ging hij 

wonen langs de Brusselsesteenweg (heden het nr. 353) en installeerde er tevens zijn 

atelier. 
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Aanvankelijk liet hij zich voor zijn artistiek werk vooral inspireren door godsdienstige 

thema’s, later merken we dat de portretkunst hem uiteindelijk tot een waarachtig en 

groot kunstenaar liet uitgroeien. In de 

periode van het Interbellum maakte hij 

tevens naam als monumenten-bouwer, 

denken we maar aan de oorlogsmonumenten 

te Geraardsbergen, Zottegem en diverse ge-

meenten in het Meetjesland. Vaak werkte hij 

ook in opdracht van zijn Nederlandse vriend 

Jan Custers, een zeer bekwaam tekenaar, 

voor wie Jules Vits als begaafde practicien 

vele ongesigneerde werken afleverde. In 

dezelfde zin kunnen we zijn talrijke creaties 

voor de Noord-Franse firma Rombaux-Roland 

vermelden. Tevens mogen we niet vergeten 

dat hij zich niet onopgemerkt liet op het vlak 

van de grafkunst. Enkele mooie funeraire 

verwezenlijkingen van zijn hand kunnen we 

nog bewonderen op de Melse gemeentelijke 

begraafplaats. 

Qua stijl werd Jules Vits vooral beïnvloed 

door de 19de eeuwse neogotiek. Zijn eerste 

werkervaring had hij overigens opgedaan in 

het gekende atelier van Aloïs De Beule, die op 

zijn beurt gevormd was door de uit Duitsland afkomstige Mathias Zens. Later vinden we 

stijlinvloeden uit het monumentaal realisme en een enkele keer uit de art nouveau en de 

art deco. 

 

 

 

In 1996 schonk de toen nog levende jongste dochter van Jules Vits, die het ouderlijke 

huis nog bewoonde, meer dan 130 modellen en maquettes (hoofdzakelijk in plaaster) 

van beelden en monumenten die haar vader ooit uitvoerde aan het Gemeentelijk 
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Museum. Dat de kunstenaar van eigen bodem was, dat zijn eerste én zijn laatste werk 

deel uitmaken van voornoemde schenking en dat we van de meeste modellen en 

maquettes kunnen aanduiden waar ze werden uitgevoerd maakt van  deze collectie iets 

unieks en waardevols op het vlak van erfgoed. 

 

Binnen onze gemeente zijn ondermeer de versierde gevel van zijn gewezen woonhuis en 

atelier (daterend uit 1904) en het bronzen beeld ‘Lieveke’ (op het Gemeenteplein 

geplaatst in 1986 op initiatief van de toenmalige Gemeentelijke Culturele Raad als 

posthume huldeblijk aan de beeldhouwer Jules Vits) te bewonderen. Een mooi staaltje 

van zijn kunde op het vlak van monumentenbouw staat aan de inkom van het College 

van de Paters Jozefieten. Het werd er in 1912 op initiatief van de oud-leerlingenbond 

geplaatst als herinnering aan het 75-Jarig bestaan van deze toen internationaal 

gerenommeerde onderwijsinstelling.  

 

 

 

De parochiekerk Sint-

Martinus, gelegen aan 

het Dorpsplein heeft in 

haar westergevel twee 

prachtbeelden uit 1902 

staan, een H. Cornelius 

en een Sint-Antonius-

Abt (ja, deze met het 

varkentje). Binnenin kan 

men er de 14 staties van 

een onovertrefbare 

kruisweg in terracotta 

met een veelheid van 

wel meer dan 150 

figuren, onthuld in 1912, 

bewonderen.  
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Dat Jules Vits, ook al was hij geen kunstvernieuwer, een uitzonderlijk getalenteerd en 

ongelofelijk actief en veelzijdig beeldend kunstenaar was, kunt u zelf naar aanleiding van 

deze cultuurwandeling te Melle ontdekken. De wandeling start in het Gemeentelijk 

Museum waar de gids een inleiding geeft over het leven en werk van Jules Vits, gevolgd 

door een bezoek aan de afdeling inzake voornoemde beeldhouwer. Nadien wandelen we 

onder begeleiding van de gids door een stukje centrum van Melle met aandacht voor het 

artistieke werk van Jules Vits dat nog aanwezig is in de publieke ruimte. 

We sluiten de namiddag af met een gezellige drink in een plaatselijke gelagzaal. 

 

Afspraak: zondag 16 september 2007 om 14.30 uur aan het Gemeentelijk Museum, 

Brusselsesteenweg 395 te 9090 Melle (09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be). 

De gids is Jan Olsen, medewerker aan het Gemeentelijk Museum Melle, penningmeester 

van de Heemkundige Vereniging De Gonde en lid van het Heemkundig Genootschap Land 

van Rode.  

Deelneming is gratis! 

 

Om de organisatie van deze activiteit vlot te laten verlopen vragen wij de 

geïnteresseerden vóór 10 september eerstkomend contact op te nemen met onze 

secretaris: 

Françoise Verhoosele, Rollebaan 101 te 9860 Moortsele (09.362.69.95 of 

secretaris@landvanrode.be).  

 

 

 

Jan Olsen 
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De Sint-Lievensfeesten 2007 te Houtem. 
 

Om de 50 jaar hebben hier rond 29 juni grootse Livinusfeesten plaats. De eerste maal 

gebeurde dit in 1857. Nu in 2007 voor de 4de maal zal het feest zijn vanaf 30 juni en deze 

duren voort tot 12 november. Voor een programma van de feesten met gedetailleerde 

bijzonderheden kan men contact nemen met de CULTUURDIENST, Fabriekstraat,19, 

9520 Sint-Lievens-Houtem. E-mail: livinusfeesten@sint-lievens-houtem.be. 

Internet: www.livinus.be.  

Deze feesten zijn gebaseerd op de Livinuslegende en vinden hun oorsprong in de 

herinnering aan de Gentse bedevaarten die gedurende 500 jaar plaatsvonden, toen 

Keizer Karel naar Sint-Lievens-Houtem kwam met de relieken van de Heilige Livinus, 

vergezeld van Gentse hoogwaardigheidsbekleders en 1200 wagens en 1/3de van de 

Gentse bevolking en het omliggende. Dit gebeurde van 1040 tot 1540, toen Keizer Karel 

deze afschafte, wegens baldadigheden en het vandalisme van de bedevaarders. 

 

De heilige Livinus 

 

Van oudsher heeft men in Sint-Lievens-Houtem (ook in Sint-Lievens-Esse en Elverdinge) 

een grote verering voor de heilige Livinus. Tot op heden wordt deze beroemde heilige 

nog vurig aanbeden en in nood om hulp en bijstand gesmeekt. Er werden vroeger 

regelmatig novenen gedaan om een genezing te bekomen. Familieleden, vrienden en 

geburen gingen in groep, gewoonlijk bij valavond, gedurende negen dagen naar de Sint-

Lievenskapel om er te bidden voor de zieke. 

Ontelbare gelovigen zijn ervan overtuigd dat hun smeekbeden gericht tot Sint Livinus 

verhoord werden en dat zij door zijn voorspraak de gewenste gunst of genezing bekomen 

hebben. Ten bewijze daarvan hingen er tot vóór WOII vele ex-voto’s, afgedankte 

krukken en bedankingsplaatjes in de kapel. 

Op de winterjaarmarkt (12 november) komen er nog een massa bedevaarders te 

zegenen in de kerk. Met Pasen is er nog steeds begankenis naar de Sint-Lievenskapel. 

 

De legende van Sint Livinus of vita s. livini: een verzonnen verhaal 

 

Geschreven door de monniken van de Gentse Sint-Baafsabdij, met het doel om van 

Holthem een winstgevende bedevaartplaats te maken. 

 

Deze hebben alle details gefantaseerd en uitgepluisd om het verhaal zo geloofwaardig als 

mogelijk voor te stellen. De gebruikte persoonsnamen zijn speciaal kunstmatig 

samengesteld zodat men ze nergens anders aantreft. 

Vóór 1007 bestond er nergens een Livinus en deze naam was nog nergens gebruikt. Er 

was dan ook nog niets over een Livinus geschreven. 

Het was na deze datum dat Bonifacius, een monnik van de Gentse Sint-Baafsabdij, 

begonnen is met de fictieve levensbeschrijving van de Heilige Livinus20. Na raadpleging 

van verschillende geschiedkundige werken beginnen wij bij de geboorte van Livinus21. Die 

stamde uit een doorluchtige Schotse familie. Zijn vader Theagnus was één der 

 
20 Bron: Van Thielrode 1835. 
21 Idem 
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bijzonderste heren ten tijde van Koning Colomannus. Zijn moeder Agalmia was van 

koninklijke bloede.  

 

Na het evangelie gepreekt te hebben in lerland en Groot-Brittannië ging hij naar het 

continent, samen met zijn drie volgelingen of leerlingen. Zij wandelden over het Kanaal 

zonder hun voeten nat te maken en stapten aan wal in Boulogne. Ze trokken naar 

Terouanne en verder langs Saint-Omer door de landelijke dorpen in Noord Frankrijk. Hij 

predikte er ook in een klein dorpje, dichtbij Arras, dat later, ter zijner herinnering Marque 

Saint-Lievin genoemd werd. De Gentse Sint-Baafsabdij bezat daar in de streek veel 

eigendommen. 

Alvorens naar Gent te gaan, doorkruiste hij het oude Vlaanderen en passeerde in 

Elverdinge, waar nu nog de Heilige Livinus vereerd wordt. Dan verder naar Zeeland. Het 

is ter gedachtenis aan Livinus dat de Hertog Albert de Bavière in 1378 in Zierikzee een 

kapittel van Kanunniken liet oprichten, waar later een kerk gebouwd werd, gewijd aan 

Heilige Livinus. Er was daar ook een Livinusmonstertoren of Livinusmonsterkerk 

opgericht. Zierikzee is een havenstad aan de rechteroever van de Oosterschelde op het 

eiland Schouwen-Duiveland. Werd herhaaldelijk belegerd door de Vlamingen22. Vandaar 

de grote bekendheid van Livinus in Zierikzee. 

 

Na enkele omzwervingen, langs 

de rechteroever van de Schelde 

bereikte hij Gent waar hij slechts 

een maand verbleef om dan in 

Holthem aan te komen en 

onderdak te vinden bij de 

gezusters Craphraïlde en Berna, 

de moeder van Brixius en een 

grotere jongen, Engelbrecht die 

blind was en door een mirakel 

van de Heilige Livinus zijn zicht 

terugkreeg. 

Een woesteling, Folbrecht ge-

naamd, trok met een nijptang 

Livinus zijn tong uit en wierp ze 

aan de honden. Door een mirakel 

kreeg Livinus zijn tong terug en 

kon verder het geloof gaan 

verkondigen, zelfs tot in Esse. 

Daar werd zijn hoofd afgehouwen 

door de gebroeders Walbrecht en 

Meinzo. Maar Lieven kwam met 

zijn hoofd in zijn handen terug 

naar Houthem waar hij overleed 

en begraven werd op 12 

november 657. Craphaïldis met 

Brixius op haar arm hadden 

 
22 Bron: Oosthoeks Encyclopedie 
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Livinus gevolgd en werden ook gedood. 

Craphraildis werd met een bijl het hoofd gekliefd (afgebeeld op de schilderij in de kerk 

van Sint-Lievens-Houtem) en Brixius werd in drie stukken gekapt (vermeld in een 

brochure uitgegeven tijdens de Livinusfeesten van 1957 in Sint-Lievens-Houtem) 

350 jaar later, in 1007, zou men de beenderen van Livinus willen overbrengen naar Gent, 

maar halfweg het dorpsplein werd de kist zo zwaar dat men niet meer verder kon. De abt 

van Sint-Baafs beloofde om alle jaren op 29 juni met de relieken terug te komen en 

daardoor konden zij verder reizen. 

Iedereen zal het wet moeilijk hebben om deze fabel te geloven. Zo was het ook met vele 

geschiedkundigen, die ernstige en diepgaande opzoekingen deden en het bewijs vonden 

dat de legende vals is. Men is maar over de Heilige Livinus beginnen spreken na 976, 

toen de Sint-Baafsabdij het heerlijk gezag verkreeg over Houthem. Livinus werd maar 

algemeen bekend nadat de monniken van de Sint-Baafsabdij rond 1050 de “Vita S.Livini” 

geschreven en verspreid hadden, met het doel van Houthem een vermaard en druk 

bezocht bedevaartsoord te maken. 

 

Dit was een verzonnen levensgeschiedenis van Livinus waarover Pater A.T. Van Biervliet 

O.S.B. zelfs in het parochieblad getuigt “dat dit levensverhaal geen waarde heeft”.  

Volgens de Duitse geleerde Holder-Egger was het de Sint-Baafsabdij die de naam van 

Livinus verspreidde en hem in hun eredienst opnam. De monniken van deze abdij 

verkondigden alom dat er op het graf van de Heilige Livinus te Holthem vele 

wonderbaarlijke genezingen plaatsvonden. Daardoor werd Houthem een vermaarde en 

drukbezochte bedevaartplaats, wat voor de Sint-Baafsabdij een rijke bron van inkomsten 

meebracht, alsook een flinke stijging van hun prestige in de na-ijver met de rivaliserende 

Sint-Pietersabdij. 

 

In de jaren 1500 stond Sint Lieven zeer hoog aangeschreven en had men grote eerbied 

voor de wonderbare macht van de grote Sint. Er was hier steeds een grote toeloop uit 

alle streken van het land. De verering was zo groot dat men steeds met de nodige 

eerbied over Sint Lieven moest spreken, wilde men niet voor ketterij vervolgd worden. 

In 1539 werd een zekere Gillis Damman te Gent aangehouden en zwaar veroordeeld 

omdat hij de mirakelen die men “daghelicx zach van Ste-Lieven” had toegeschreven aan 

de macht van boze geesten 

 

De Sint-Baafsabdij gaf ook vele blijken van bijzondere eerbied voor de martelaar. Op 12 

september 1412 betaalde zij de kosten om nacht en dag een lampje brandende te 

houden voor het beeld van de Heilige Livinus in de kerk te Sint-Lievens-Houtem. 

Een artikel van Prof. Maurits Gijsseling in het jaarboek XXIII - 1986 van de heemkundige 

kring “Oost-Oudburg” van Gent vermeldt dat de meest dubieuze heilige ongetwijfeld 

Livinus is. Maurice Coens (Analecta Bollandiana 70, 1952, 285-305), heeft aangetoond 

dat de oudste levensbeschrijving van de Heilige Livinus een falsificatie is, vervaardigd in 

de Sint-Baafsabdij tijdens het abbatiaat van Folbertus (1040-1066). 

Bij deze vervalsing werd gebruik gemaakt van gegevens uit de vita van Lebuinus of 

Liafwinus, een echte heilige uit Deventer, gestorven omstreeks 775. 

Opmerkelijk is daarenboven dat het voornaamste feest van zowel Liafwinus als Livinus 12 

november is; een secundair feest van Liafwinus is 25 juni, van Livinus 28 juni. Ik 

vermoed dat Wigman IV, graaf van Hameland, relieken van de heilige Liafwinus uit 

Deventer (dat in zijn graafschap lag) in 980 meegebracht heeft naar Gent en ze voor zijn 
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zielenheil geschonken heeft aan de Sint-Baafsabdij, zoals hij voor zijn zielenheil ook de 

kerk van Destelbergen gerestitueerd heeft aan de Sint-Pietersabdij. Graaf Wichman IV 

ligt ook aan de oorsprong van de Heilige Livinuslegende. Graaf Wichman IV leefde van ca. 

930 tot ca. 1000 en was een zeer machtig man (soms vermeld als Wigman, Wicman, 

Wickman). Hij was de zoon van Meginhard IV en Gerberga van Gulikgouw en 

achterneef van keizer Otto I “de Grote” en verbleef veelal in het Oost-Vlaamse Gent. 

Wichman IV was ook Graaf van Fivelgo, Hunzego, Hisloa, Veluwe en Flethite, Hamaland 

en Markgraaf van Friesland. Naast zijn grafelijke ambten bezat Wichman IV ook 

uitgestrekte goederen in heel zijn machtsgebied: in ‘t Gooi, Urk, Betuwe, Friesland en 

Holland. 

In 956 wordt Wichman IV voogd van de Nederrijnse bezittingen van de abdij Sint- 

Omaars 

Als trouwe vazal van de keizer was hij ook aangesteld om toe te zien op de inning van 

de belastingen op het handelsverkeer in Gendt bij Nijmegen. Gendt is een kleine 

gemeente in Gelderland gelegen aan de samenvloeiing van het Pannerdemsch Kanaal 

met de Waal, dichtbij de Duitse grens. 

Wichman IV huwde rond 952 met Liutgard van Vlaanderen, dochter van Arnulf 1, graaf 

van Vlaanderen, en Adele van Vermandois. Zij kregen drie kinderen: Wichman V (° in 

957), Liutgarde (° ca 953) en Adele (° 958). Moeder Liutgard overleed in 962 en zoon 

Wichman V in 967. 

Aangezien Wichman IV geen mannelijke erfgenamen had, besloot hij al zijn bezittingen 

weg te schenken aan kloosters en abdijen. Zo schonk hij het gebied Destelbergen met 

de kerk aan de Sint-Pietersabdij te Gent. Als tegenprestatie liet hij de beenderen van 

H. Libuinus, een Heilige uit Deventer, overbrengen naar Gent en schonk deze aan de 

Sint-Baafsabdij. Het zijn deze relikwieën die jaarlijks met de Gentse bedevaarten naar 

Sint-Lievens-Houtem gebracht werden. 

De oudste vermelde datum van Holthem vindt men in een charter van keizer Otto II 

van 19 januari 976 waardoor de Sint-Baafsabdij de heerlijke rechten op een deel van 

Holthem met de kerk , toegewijd aan de Heilige Michael, verwerft. De naam Livinus was 

toen nog overal totaal onbekend 

 

Rond die echte relieken heeft men dan een onecht heiligenleven gefantaseerd. Aan de 

hand daarvan is in nog latere tijd een verhaal verzonnen over de zogezegde 

overbrenging van de relieken van Livinus uit Sint-Lievens-Houtem naar de Sint-

Baafsabdij in 1007.  

Dat er te Sint-Lievens-Houtem een oude autochtone verering van de Heilige Livinus zou 

bestaan hebben, wordt tegengesproken door het feit dat de patroonheilige van de kerk 

van Sint-Lievens-Houtem de heilige Michael en die van de kerk van Sint-Lievens-Esse de 

heilige Martinus is. Beide kerken bestonden bijgevolg reeds toen de devotie tot de heilige 

Livinus daar werd geïntroduceerd, met andere woorden, geïmporteerd. 

Men mag aannemen dat dit gebeurd is na de verwerving van het dorp Holthem. 

De naam Sint-Lievens-Houtem werd maar voor het eerst gebruikt in ‘t jaar 1252 en 

vermeld als Hauthem Sancti Livini. 

Livinus lijkt een transpositie te zijn naar Vlaanderen van de echte Liafwinus uit Deventer. 

Overigens worden Livinus en zijn relikwieën voor het eerst vermeld in de bedelbrief van 

abt Othelboldus van Sint-Baafs, 1025-1029 

Mede blijkens de identieke feestdagen lijkt het voor de hand te liggen dat de Gentse 

relieken van de Heilige Livinus in werkelijkheid relieken van de Deventerse Heilige 
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Liafwinus zijn en dat ze aan de Sint-Baafsabdij werden geschonken door graaf Wichman 

IV. 

 

Hoewel de levensbeschrijving van de Oost-Vlaamse Livinus puur verzinsel is, zijn de 

relieken van Libuinus echt. 

 

Besluit. 

 

Sommige geschiedschrijvers beweren dat de Sint-Baafsabdij werkelijk in het bezit was 

van de echte relieken van de Heilige Livinus. Als bewijsvoering stippen zij aan, dat als dit 

niet waar zou geweest zijn, de rivaliserende Sint-Pietersabdij er de spot zou mee 

gedreven hebben en de “zwendel” bekend zou gemaakt hebben. 

Maar volgen wij nu de stelling dat Graaf 

Wichman IV van Hameland, die gehuwd 

was met de dochter van de Graaf van 

Vlaanderen en in wiens gebied zich het graf 

van Liefwijn bevond, de relieken van 

Lebuinus naar Houthem zou hebben laten 

overbrengen. De Sint-Pietersabdij zou daar 

wel van op de hoogte geweest zijn maar zij 

hebben er niet mee gespot, aangezien de 

relieken echt waren. Daarenboven was er 

nog een bijzondere reden om over het geval 

te zwijgen: zij konden toch moeilijk hun 

weldoener Graaf Wichman IV beledigen. Hij 

had immers Destelbergen met de kerk, voor 

zijn zielenheil, geschonken aan de Sint-

Pietersabdij. 

 

 

 

 

BRONNEN 

Frans Duquet: “Het oude Sint-Lievens-
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Maurice Coens: “Analecta Bollandiana”. 

Prof. Maurits Gijsseling: Jaarboek “Oost 

Oudburg”, 1986. 

Parochieblad: Pater A.T. Van Biervliet 

O.S.B. 
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Nationale militie van 1816 en 1820 
 

Bij een bezoek aan de Gentse rommelmarkt op een vroege zaterdagmorgen vond ik 

tussen - op het eerste gezicht - een hoop waardeloze papieren een samengevouwen 

bundel documenten, die wellicht aan het “berekend” oog van de brocanteur ontsnapten. 

Na aankoop - voor de prijs van pakweg 5 pintjes - vroeg ik naar de herkomst van de 

uitgestalde waar. Het betrof een tweetal opruimingen, na een sterfgeval, in Gent. De 

namen kon of wou hij niet mededelen. Na inzage kon worden geconstateerd dat de 

bundel betrekking had op de nationale militie van 1816 en 1820 en meer bepaald in 

verband met het arrondissement Dendermonde. 

 

De nationale militie van 1816 

 

Volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 1816 en de instructies van de minister 

van Binnenlandse Zaken van 31 oktober en de ambtelijke mededeling van 11 

november, diende het arrondissement 378 manschappen te leveren. Op een volgend 

blad werd het aantal te leveren manschappen per militiekanton bekend gemaakt. Voor 

het werkgebied van “Het Land van Rode” ontbreken uiteraard deze gegevens. De 

daarop, logisch, volgende bladen met de al dan niet op te komen personen staken niet 

in de bundel. 

 

De nationale militie van 1820 

 

Hier ontbreekt het blad met de vermelding van het Koninklijk Besluit, de instructies en 

de ambtelijke mededelingen. Het blad met de opsomming van de militiekantons van 

het arrondissement Dendermonde is bewaard gebleven, samen met de bladen met de 

namen van de personen die in aanmerking kwamen voor deze militie (bladen 

genummerd van 2 tot 20, en een laatste half blad niet genummerd). De namen hebben 

betrekking op de toenmalige provincie Oost-Vlaanderen. 

 

De militie van 1820 heeft, voor de zuidelijke provincies, betrekking op de Nationale 

Infanterie: 

 

- 15de afdeling, 1,2,3 en depot 

- 16de afdeling, 1,2,3 en depot 

- 17de afdeling, 1,2,3 en depot 

en op de Veldartillerie, bataillons 2 en 4. 

 

Voor “Het Land van Rode” heb ik de namen eruit gelicht en som ik deze per 

(deel)gemeente op met de vermelding van de eenheid waarin zij werden 

ondergebracht. 

 

Gebruikte afkortingen: 

- N.I.: Nationale Infanterie 

- V.A.: Veldartillerie 

- afd.: afdeling 

- bat.: bataillon 
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- (1): moet opkomen 

- (2): moet niet opkomen 

  

Naam Lichting Eenheid Bewerking 

Balegem    

Vercruijsse Pieter-Joseph 1816 N.I. afd. 16 bat. 1 (1) 

Sertan Pieter-Joseph 1818 idem (2) 

De Camp Pieter 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

De Ronne Jan-Baptiste 1816 idem (1) 

Uijterhaege Pieter-Andries 1818 idem (1) 

De Clercq Jan-Baptiste 1817 N.I. afd. 16 depot (1) 

Houdaert Pieter-Francies 1817 idem (1) 

Immegeers Jan-Baptiste 1817 idem (1) 

Bauwens Pieter 1817 idem (1) 

Van Herreweghe Jan-Baptiste 1817 idem (1) 

Mortier Jan-Baptiste 1818 idem (2) 

Le Jeune Jan-Fr. 1819 N.I. afd. 17 bat. 1 (2) 

Vlaminck Jan-Baptiste 1819 N.I. afd. 17 bat. 2 (1) 

Van de Velde E. 1819 idem (2) 

    

Bavegem    

De Pape Jan-Francies 1818 N.I. afd. 16 bat. 3 (2) 

Maes Florentinus 1818 idem (2) 

De Moor C. 1816 N.I. afd. 17 bat. 2 (1) 

    

Beerlegem    

Pede Karel-Lodewyk 1818 N.I. afd. 16 bat. 2 (2) 

    

Bottelare    

De Cleene Hubertus 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

Helderneert Pieter 1817 N.I. afd. 16 depot (1) 

    

Gentbrugge    

Hosten Jan-Baptiste 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

De Vos Jan 1816 idem (1) 

Beeckman Pieter-Joseph 1817 N.I. afd. 16 depot (1) 

De Smet G. 1819 N.I. afd. 17 bat. 2 (1) 

Colman J. 1818 idem (1) 

    

Gijzenzele    

Beeckman Francies 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

D’Hondt Jan 1816 idem (1) 

Leeman Willem 1816 N.I. afd. 16 bat. 3 (1) 

Van der Meyden Karel 1817 N.I. afd. 16 depot (1) 

Van Malder A. 1817 N.I. afd. 17 bat. 2 (2) 

    

Gontrode    

Nihil    
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Landskouter    

De Grave Jan-Baptiste 1817 N.I. afd. 16 depot (1) 

Lieds Charles 1818 N.I. afd. 17 bat. 2 (1) 

    

Letterhoutem    

De Troyer Jan-Baptiste 1816 N.I. afd. 16 depot (1) 

Tavernier Augustinus 1817 N.I. afd. 17 depot (1) 

    

Melle    

Bekaert Karel 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

De Moerloze Pieter 1816 idem (1) 

De Mey Karel 1818 N.I. afd. 16 bat. 3 (2) 

Van Mulders Judocus Josephus 1819 idem (1) 

Van der Cruijsse Livinus 1817 N.I. afd. 16 depot (1) 

Van den Hove Dominicus 1817 idem (1) 

Van den Oostende J.-B. 1818 N.I. afd. 17 bat. 2 (1) 

Piens Karel 1818 N.I. afd. 17 bat. 3 (2) 

Willems J.-B. 1816 idem (1) 

Glorieux Karel 1818 N.I. afd. 17 depot (1) 

    

Melsen    

Haeck Jan-Baptiste 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

De Keyzer Jan 1816 N.I. afd. 17 bat. 1 (1) 

Van den Meerschout M. 1819 idem (1) 

Pauwels A. 1817 N.I. afd. 17 bat. 2 (2) 

Van Poucke A. 1819 idem (2) 

    

Moortsele    

Uittersprot Leonardus 1818 N.I. afd. 16 bat. 3 (2) 

    

Munte    

Lagaert Jan-Baptiste 1816 N.I. afd. 16 bat. 1 (1) 

Den Haese Jan-Baptiste 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

Baudewyns Karel-Lodewyk 1817 N.I. afd. 16 depot (1) 

Volkaert P. 1818 N.I. afd. 17 bat. 2 (2) 

Heysveld L. 1818 idem (1) 

De Mulder A. 1819 N.I. afd. 17 bat. 3 (1) 

    

Oosterzele    

Mariens Jan-Francies 1817 N.I. afd. 15 bat. 1 (1) 

Van de Velde Hendrik 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

De Mulder Livinus 1816 idem (1) 

Lenssens Romanus 1817 idem (1) 

Van Waahemberge Lodewyk 1817 idem (1) 

Broekenier Hendrik 1819 N.I. afd. 17 bat. 1 (2) 

De Rook J.-B. 1818 N.I. afd. 17 bat. 2 (1) 

Puysters B. 1818 idem (2) 
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Verstuyft T. 1818 idem (2) 

Coolens C. L. 1818 idem (1) 

Broukaert P. 1818 idem (2) 

Certyn J.-B. 1819 N.I. afd. 17 bat. 3 (1) 

    

Schelderode    

Roan Dionysius 1816 N.I. afd. 16 bat. 1 (1) 

Helderweirdt Donatus 1817 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

De Vogelaere Francies 1817 N.I. afd. 16 depot (1) 

Venneman Francies 1819 N.I. afd. 17 bat. 1 (2) 

De Regge Lodewyk 1819 N.I. afd. 17 bat. 3 (2) 

    

Scheldewindeke    

Doolaege Pieter-Francies 1816 N.I. afd. 16 bat. 2 (1) 

Vermeulen Pieter-Livinus 1816 idem (1) 

Fiers Joseph 1816 idem (1) 

Fouquet Pieter-Jan 1817 N.I. afd. 16 bat. 3 (1) 

Hermiet C. 1818 N.I. afd. 17 bat. 2 (1) 

Doyvaert Augustinus 1818 N.I. afd. 17 depot (1) 

    

Vlierzele    

De Smet Pieter-Francies 1819 N.I. afd. 15 bat. 3 (1) 

Oudaert Pieter-Jan 1819 idem (2) 

Elaud Dionat 1818 N.I. afd. 16 bat. 3 (2) 

Rottiers Karel 1818 idem (2) 

Van den Keer Constantinus 1816 N.I. afd. 17 bat. 1 (1) 

Baeten Pieter-Livinus 1816 idem (1) 

Van Leuwen Bernardus 1816 idem (1) 

De Cock C. 1817 N.I. afd. 17 bat. 3 (1) 

Craeuw P.-Jan 1817 N.I. afd. 17 depot (1) 

Herregodts Joseph 1817 idem (1) 

Verhaegen P.-Fr. 1817 idem (1) 

 

 

N.B. De schrijfwijze van de familienamen werd behouden zoals ze voorkomen op de 

bladen. 

 

Erik L. Schepens 
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Vlaamse Vereniging voor 
FAMILIEKUNDE 

Oost-Vlaanderen 
 

23e OOST-VLAAMSE ONTMOETINGSDAG  
 

LAARNE (KALKEN) 

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2007 

 
Zaal Breughel, Kalkendorp 28 te Kalken 

doorlopend van 10 tot 16 uur 
 
 

THEMA  “ZEELAND, onze Nederlandse buur met sterke 
historische en genealogische banden” 

 
 

Volgende organisaties zijn aanwezig met een 
info-, software- of boekenstand: 

 
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING - ZEELAND 

Genealogie en heraldiek in Nederland – Rob Meijerink, Overijssel 
Oost-Vlaamse VVF afdelingen: Aalst, Deinze, Dendermonde, 

Gent (met Digitaal Archief), 
Land van Waas, Meetjesland en Vlaamse Ardennen 
VVF Genealogie & Computer - infosysteem Ariadne 

VVF Antwerpen - infosysteem Eureka 
Genealogische software: Haza-Data, Pro-Gen, Stam, TMG en Reunion 

Heemkundige kring  “Land van Rode” 
Heemkundige kring  Melle “De Gonde” 

Heemkundige kring  Laarne “Castellum” 
“Geschiedkundige Heruitgeverij” vzw, Gent 

Office Généalogique et Héraldique de Belgique “Le Parchemin” 
 
 

Inlichtingen bij de provinciale secretaris Felix Waldack 

Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Laarne 
Tel & fax: 09.367.80.92 – e-mail: felix@waldack.be 

 

 

 

 

Land van Rode actueel 

mailto:felix@waldack.be
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Provincie Oost-Vlaanderen reikt cultuurprijzen uit 

 

VZW Erfgoedhuis Moortsele ontvangt prijs voor cultureel erfgoed 

 

In de Minardschouwburg in Gent werden dinsdagavond  de cultuurprijzen 2006 en de 

Keizer Karelprijs van de provincie Oost-Vlaanderen uitgereikt. Het Erfgoedhuis Moortsele 

won de provinciale prijs Cultureel Erfgoed, goed voor 5.000 euro. Met een kortfilm werd 

de Oosterzeelse laureaat het Erfgoedhuis Moortsele en zijn bewoners voorgesteld. Het 

filmpje werd gemaakt door Danny De Lobelle, de mooie stem van Leen Persijn is te 

horen. Voorzitter Bart De Nil 

mocht de prijs in ontvangst 

nemen. Uit de film bleek dat vzw 

Erfgoedhuis een project uitwerkt 

rond religieus erfgoed en het 

Oosterzeels dialect wordt 

bewaard voor de toekomst.  

 

Het verhaal van het Erfgoedhuis 

Moortsele (d.i. de oude pastorie 

van Moortsele, wordt in septem-

ber omgedoopt tot gemeen-

schapscentrum André De Ganck, 

de laatste burgemeester van 

Moortsele voor de fusie) begint 

op 24 september 2003. De 

gemeenteraad van Oosterzele 

beslist om de laat 18de-eeuwse 

pastorie van Moortsele te 

restaureren. Het betekent de 

start van een ambitieus en 

innovatief erfgoedproject. In de 

gerenoveerde pastorie zijn thans 

vergaderruimtes gecreëerd voor 

verenigingen. Vlug groeide het 

idee om het Erfgoedhuis ook 

maximaal te benutten als 

‘thuisbasis’ voor diverse erfgoed-

actoren, elk actief binnen hun 

eigen werkveld. De ‘bewoners’ 

gebruiken het Erfgoedhuis als uitvalsbasis voor hun eigen activiteiten en tegelijk werken 

ze mee aan de uitbouw van de site als een platform voor lokale en regionale 

erfgoedprojecten. Dit was ook duidelijk te zien in de film. De ‘bewoners’ 

vertegenwoordigen naast de sector gemeentearchief, ook het landschappelijk erfgoed, 

het talenerfgoed, het levend erfgoed en heemkunde. Vrijwilligers en verenigingen 

bundelen de krachten in een overkoepelende vereniging ‘VZW Erfgoedhuis’.  
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Laureaat 2006 

 

In 2004 reikt het Oost-Vlaamse gemeentebestuur voor de eerste maal een prijs voor 

cultureel erfgoed uit. De provinciale prijs voor cultureel erfgoed heeft niet tot doel een 

geslaagde restauratie te bekronen, maar wel en vooral de inspanningen die geleverd 

worden om de huidige samenleving aan een erfgoedproject te laten participeren, door 

bijvoorbeeld een ruimere groep samen te brengen om het project te realiseren door een 

nieuwe en passende bestemming te geven aan een historisch gebouw… 

 

Juryverslag 

 

In het juryverslag staat te lezen: ‘Het project is een initiatief van een lokaal bestuur, 

enkele vrijwilligers en verenigingen. Het resultaat van deze samenwerking is een 

innovatief erfgoedproject waardoor waardevol onroerend goed, de pastorie van 

Moortsele, een zinvolle herbestemming kreeg die relevant is voor de samenleving. Door 

de oprichting van de overkoepelende vzw Erfgoedhuis werd een structuur bedacht en een 

stappenplan uitgezet die mogelijkheden bieden om het erfgoed zichtbaar te maken en 

om een maximale betrokkenheid van de bevolking te garanderen. 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. 

De partners zijn van verschillende aard zodat dit project zeker iets heel bijzonders heeft. 

Er blijkt een grote gedrevenheid te zijn bij de trekkers en coaches. De werking is een 

waarborg voor een duurzaam voortbestaan van het Erfgoedhuis in Moortsele.  

 

De laureaten 

 

 

De laureaten 2006: Wim Vanhoe, Gent (prijs voor scenario), Paul De Moor, Wetteren 

(prijs kinder- en jeugdliteratuur), Gert Dooreman, Gent (prijs voor vormgeving), 

Skeemz, Gent (prijs popmuziek), Maarten Van Ginderachter, Merelbeke (prijs 

geschiedenis, was niet aanwezig, prof. Bruno De Wever belichtte de studie)  en vzw 
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Erfgoedhuis Moortsele, vertegenwoordigd door voorzitter Bart De Nil), Oosterzelenaars, 

we mogen best fier zijn. Hartelijk gefeliciteerd, VZW Erfgoedhuis Moortsele. De 

driejaarlijkse Keizer Karelprijs werd toegekend aan Guy Cassiers uit Antwerpen. 

 

De laureaten van de cultuurprijzen: Skeemz (Gent), Wim Vanhoe (Gent), Paul De Moor 

(Wetteren), Gert Dooreman (Gent), Maarten Van Ginderachter (Merelbeke, niet op de 

foto), Bart De Nil (voorzitter Erfgoedhuis Moortsele) en winnaar Keizer Karelprijs Guy 

Cassiers (Antwerpen).  

 

Marcel Van de Vijver 
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VDK spaarbank n.v. 
Agentschap Scheldewindeke 
Verzekeringen De Groote n.v. 
Marktplein, 2                                            9860 SCHELDEWINDEKE 
 Tel. 09 363 04 00 - fax 09363 03 73                                                      E-mail: scheldewindeke@vdk.be         

 
Openingsuren:  ma:  9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00                      di:   9.00 - 12.00 / -  
                         woe: 9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00               do:   9.00 - 12.00 / - 
            vrij:  9.00 - 12.00 / 16.00 -18.00                     za: 10.00 - 12.00 / - 
                         en na afspraak 

Firma Firma Firma Firma RupastRupastRupastRupast    
Dakwerken – Sanitair - Gevelwerken 

 

Jules de Saint-Genoisstraat 147 

9050 Gentbrugge  
 
Tel: 09 231 09 54    

GSM: 0475 601 879 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thuisverkoop 

Houte, 35   Balegem 

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

  za. van 9 tot 18 u. 

Biogarantie label door blik controle 
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Voorwoord 
 
Beste heemvrienden, 
 
Niets is aangenamer dan eens lekker nagenieten van de nazomer in september. 
 

 
Het beeld “Lieveke” op 29 maart 1996 plechtig 
onthuld. Het oorspronkelijk plaasteren model bevindt 
zich in het Gemeentelijk Museum te Melle(Eigen foto). 
 

Tot ieders voldoening luisterden wij 4 uur 
lang naar het boeiende verhaal van Jan. 
 
Zoals vaak bij dergelijke activiteiten vonden 
wij achteraf dat de afwezigen andermaal 
ongelijk hadden.  
 
Op 10 september was elkeen uitgenodigd 
door de bibliotheek van te Oosterzele op de 
koffie. Onder ruime belangstelling gaf onze 
voorzitter een lezing over het ontstaan en 
de groei van het Land van Rode. 

Wij konden dit alvast doen op onze 
wandeling van 10/09/2007 doorheen het 
centrum van Melle. 
Jan Olsen was onze gids en liet ons 
kennismaken met het leven en het werk 
van beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). 
 
Jan wachtte ons op aan het museum waar 
wij de prachtige verzameling uit het leven 
en het werk van de beeldhouwer konden 
bekijken. 
Tijdens de wandeling maakten wij kennis 
met wat vandaag in de publieke ruimte 
van de gemeente Melle nog steeds 
zichtbaar én tastbaar is van het artistieke 
werk van de beeldhouwer Jules Vits. 
 

 
Joannes de Doper (Jules Vits, Gem. Museum Melle) 

 
Langs deze weg verwelkomen wij de nieuwe leden die zich na de lezing als lid van ons 
genootschap lieten inschrijven. 
 
Tot slot vragen wij uw aandacht voor een van de komende activiteiten nl. een infoavond 
over “Hoe uw stamboom op internet plaatsen?” op woensdag 21 november 2007 om 
20.00 uur in het Erfgoedhuis te Moortsele. 
Noteer alvast de datum op uw agenda. 
 
Bent u op zoek naar een waardevolle aanzichtkaart uit de streek dan bevelen wij u de 
reeks aan uitgegeven door het Land van Rode “Nolle Versyp tekent Oosterzele”.  
 
Veel leesgenot 
Lucien De Smet 
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Het oprichten van een Antisocialistische bond 
in de Sint-Eligius parochie. 
 
Halverwege de 19e eeuw kent Europa een ware technische revolutie die zich zeer 
verspreid. 
De kleine huisnijverheid is gedoemd om te verdwijnen en plaats te maken voor de grote 
textiel en metaalfabrieken. 
In deze fabrieken werken arbeiders, laag of helemaal niet geschoolde mensen die niet 
veel wisten, niet veel verdienden en absoluut niet veel te zeggen hadden in een 
maatschappij die meer en meer afhankelijk werd van deze moderne slaven. 
Bij de oprichting België in 1830 had de elite er over gewaakt dat deze massa in een soort 
van minderwaardig sociaal statuut diende te leven. 
De wetten nog uitgevaardigd door Napoleon, die elke vorm van samenscholingen en 
samenkomsten verboden werden behouden. 
Op die manier hoopte men elke mogelijke vorm van arbeidersorganisatie te kunnen 
vermijden. 
 
De kerk heeft in deze periode heel vaak een dubbele rol gespeeld, enerzijds had men een 
soort van sociaal katholicisme, anderzijds vonden kerk en staat zich op een bepaald 
niveau zeer goed in een voor hen degelijk gestructureerd klassesysteem. 
Het credo “ houdt hij ze dom, ik hou ze arm” was in die dagen een trieste realiteit. 
 
Ondanks al deze tegenkanting kon men niet meer van onder het feit dat deze grote 
groep mensen zich meer en meer begonnen te roeren en hun rechten op te eisen. 
Om te vermijden dat al deze zielen in de handen van de goddeloze socialisten zouden 
komen moest de clerus reageren en werden er ondanks het feit dat dit eigenlijk nog 
verboden was rond 1866 katholieke werkmanskringen opgericht. 
Onder deze naam verzamelden zich een allegaartje van verenigingen gaande van 
congregaties en ziekenkassen tot bijstandkassen en patronaten. 
Gezien deze grote diversiteit en de aanwezigheid van nogal wat gegoede burgerij in de 
hogere bestuurskringen was zo goed als onmogelijk om tot een sterk werkbaar geheel te 
komen. 
Verder was het wel zeer duidelijk dat men binnen deze werkmanskringen niet happig was 
op echte werkmansverenigingen die voor alle duidelijkheid beschouwd werden als 
antisociaal! en antichristelijk! 
 
De meute was de vernedering, gore ellende en de manier waarop ze behandeld werd 
grondig beu en kwam meermaals in opstand, opstand die met de blanke sabel werd 
bestreden en van op de kansel door sommige pastoors werd veroordeeld, de dreiging 
met de banvloek was schering en inslag. 
Ook in Gentbrugge werd geen enkele vorm van protest toegelaten en wanneer nodig met 
het nodige geweld in de kiem gesmoord. 
 
Gelukkig waren er ook andere priesters, zoals Adolf Daens die in zijn thuisstad Aalst het 
droeve lot van de massa niet meer kon aanzien en er alles aandeed om het lot van de 
vele arbeiders en hun gezinnen te verbeteren. 
De beloning die de man daarvoor ontving is algemeen gekend, hij stierf in armoede en 
uitgesloten door de heilige moederkerk. 
Maar toch, figuren zoals Daens zorgden ervoor dat er langzaam maar zeker verandering 
kwam in de visie van de kerk en in het verlengde daar van de maatschappij. 
 
De eerste arbeidersvereniging “Broederlijke Weversbond” werd in 1857 opgericht in 
Gent, een jaar na de zeer bloedige arbeidersopstand in Wallonië. 
Deze bond bestond uit fabrieksarbeiders die met hun verenigingsgeld de stakers 
steunden, het was een katholieke vereniging maar ze stond volledig buiten de kerk. 
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Pastoor van Pottelsberghe de la Potterie was pastoor op een arbeidersparochie en 
verstond als geen ander de problemen van veel van zijn parochianen, onder zijn impuls 
werd op 17 september 1893 de antisocialistische bond voor werklieden opgericht. 
Om lid te kunnen worden van deze bond diende men 2 frank per jaar te betalen, een 
serieus bedrag in die tijd en het was dus ook mogelijk om in maandelijkse schijven van 
0,17 frank te betalen, verder moesten de aangeslotenen een bewijs van goed gedrag en 
zeden voorleggen. 
Na één jaar telde de bond 178 leden. 
Ze kwamen samen in herberg “De Bruiloft”  
 
Het eerste bestuur bestond uit volgende personen: 
Voorzitter E.H van Pottelsberghe.  
Secretaris Frans Van Onderbergen.  
Karel De Munter. 
Frans Vervalcke. 
Edward De Smet. 
Jean Furniéres. 
Karel Willems. 
Louis De Clercq. 
Jan De Vijlder. 
Frans Staepaert. 
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Van de bond uit werden al de leden opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezing 
voor het aanduiden van leden voor de werkrechtersraden. 
Op 30 september 1894 wordt er een lokaalinhuldiging gevierd, het bestuur vond dat een 
vereniging met ondertussen 193 leden een eigen en degelijk lokaal mochten hebben. 
Het was een feestelijke dag, 43 maatschappijen, een stoet van 5500 personen vertrok op 
de Korenmarkt en eindigde op Gentbrugge Arsenaal.  
 
Het feest had plaats enkele dagen voor de nationale verkiezingen, logisch dus dat er heel 
wat volk op de voet gebracht was, er venijnige politieke toespraken werden gehouden en 
een algemene bitsige sfeer ging. 
 
Noël Callebaut 

 
Geraadpleegde bronnen: 
 

• Gentbrugge 8 eeuwen geschiedenis, Marcel De Bleecker, Wilfried Patoor. 
• Mijn Memoires, van Keiberg tot Blandijnberg. Dr. Leon Elaut 
• 100 jaar Sint Eligiuskerk, Clemens Brantegem. 
• Een mens leeft niet van brood alleen, Jan Art, Bart De Nil, Marc Jacobs 
• Gentbrugge 1830-1940, Martin Bode 
• Eigen opzoekwerk en interviews  
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De landbouwstokerij van Gustaaf Van Damme 
1885-1929  (vervolg nr 137) 
 

Na het overlijden van Henri De Backer in 1853 werden de onroerende goederen onder de 
drie kinderen verdeeld. Sidonie De Backer erfde de hofstede en de stokerij te Balegem. 
Door haar huwelijk, op 9/05/1885, met Gustaaf Van Damme ging de stokerij over naar 
de familie Van Damme die van dan af hun naam aan de Balegemse jenever verbonden 
hebben. 
 

De kinderen Van Damme 

 
Het gezin Van Damme-De Backer werd met 11 kinderen rijkelijk gezegend.  
Vier zijn vroegtijdig overleden. Maurice Emiel was amper 17 jaar oud toen hij op 29-10-
1923 tijdens de 2e verbouwingscampagne verongelukte. Gabrielle, het 3e kind en het 
eerste meisje in het gezin, overleed na 1 jaar. Hortense, de 8e in de rij, werd amper 4 
maanden oud en overleed op 05-12-1897 en Gabrielle Romania was amper 9 maanden 
oud1. 
 

 
 
 
1 Henri Joseph 

stoker 
° Balegem 29.12.1885 
+ Balegem 08.05.1950 

2 Odillon Prosper 
handelaar 

° Balegem 06.12.1887 
+ Balegem 01.08.1967 

3 Gabrielle ° Balegem 1890 
+ Balegem 18.05.1891 

4 Arthur Cyril ° Balegem 09.06.1891 
(verhuisd op 04-02-1930 naar Elene) 

5 Marie Esther Alina ° Balegem 08.07.1893 
+ Balegem 07.02.1977 

6 Anne Maria ° Balegem 11.01.1895 
+ Balegem 25.07.1972 

7 Maurice Emilius ° Balegem 26.07.1896 
+ Balegem 29.10.1923 

8 Margriet Hortense ° Balegem 26.08.1897 

                                                           
1 RAG Bevolkingsregister Balegem 
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+ Balegem 05.12.1897 
9 Gabrielle Euphemie ° Balegem 10.03.1901 

+ Balegem 30.08.1961 
10 Margriet Celina ° Balegem 06.04.1902 

+ Zottegem15.02.1968 
11 Gabrielle Romania ° Balegem 06.06.1899 

+ Balegem 19.04.1900 
 
De stoomstokerij Gustaaf Van Damme 

 
Bij de overname van het bedrijf stond Gustaaf Van Damme voor de keuze: ofwel 
moderniseren of stoppen met stoken. Hij koos voor de totale vernieuwing. Voortaan zou, 
naast de landbouwactiviteiten, ook de jenever een niet onbelangrijk nevenproduct 
worden van wat op het bedrijf geproduceerd werd.  
 
De stoomketel 

 

Eén van de belangrijkste vernieuwingswerken die Gustaaf Van Damme in 1898 uitvoerde 
was de mechanisatie van de stokerij. In 1899 werd een stoomketel en een stoommachine 
aangekocht.  
De machine werd gebruikt voor het aandrijven van de maalderij, de pompen in de 
stokerij, de weker, en het mengtoestel. Het college van Burgemeester en Schepenen 
bracht, na een openbaar onderzoek dd. 17-12-1898, hierover een gunstig advies uit2. De 
stoomketel werd vervaardigd door het Gentse bedrijf Grosse Chaudronnerie Louis Fassin3  
Hij werd gebouwd volgens het Galloway systeem. De inwendige vuurpijp had een lengte 
van 4,7m en een diameter van 0,750 m. Ze bestond uit twee Gallowaybuizen, 
vervaardigd uit zacht staal en afkomstig van de staalfabrieken in Manchester. De platen 
van de ketel en de vuurpijp waren vervaardigd uit ijzer. De ketel was in de lengte dubbel 
genageld voor een druk van 7kg/cm2. 
De bijhorende uitrustingen bestonden uit: 
- De veiligheidstoestellen zoals voorzien in de wet van 28-05-1884.  
- De dubbele watermeter, een dubbele veiligheidsklep, afsluitklep met spuwen. 
De totale kostprijs, montage inbegrepen, bedroeg 2.500 fr. (61,9 Euro)4. 
Het overbrengen en de montage ter plaatse was voor die tijd een hele onderneming. Per 
spoor werd de ketel naar Balegem gebracht en voor de duur van de werken verbleven de 
werknemers ter plaatse. 
 
De stoommachine 
 

 
                                                           
2 GAO Balegem: Notulen van het schepencollege 17-12-1898. 
3 René De Herdt en Guido Deseyn: Onder stoom. Aspecten van de geschiedenis van de stoommachine. Tentoonstelling Gent 1983 
Sint-Pietersabdij. 
4 ASVD  brief 15-04-1898. 
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De stoommachine, die nu nog in gebruik is, is van het horizontale eencilinder type. 
Ze werd in 1890 vervaardigd door Tangye “SO-HG” Governor Birmingham  (nr 8694 B)  
De machine ontwikkelt een vermogen: 18KW. De diameter van de cilinder is 280 mm.; 
de zuigerloop is 500 mm.; het aantal slagen per min bedraagt 100; de inlaatgraad is 1/5; 
en de tegendruk bedraagt 1.033 at. 

 
 
De distillatiekolom 
 
Een nieuwe distillatiekolom werd op 10-
05-1898 bij de firma Relecom en zonen 
te Hallen aangekocht. De kolom bestaat 
uit 16 segmenten distillatieplateau en 
een rectificateur5.  
 
In 1913 werd de menger aangepast aan 
de nieuwe behoeften.  
Voor de verkoop en de opslag van 
alcohol werd aan de straatzijde een 
likeurfabriek ingericht. 
 
Na Wereldoorlog I werden de ver-
nieuwingen verder gezet. 
In 1926 herbouwde de firma H. Louwette 
en F. Van Gils de schoorsteen. De 
schouw is 20m hoog, aan de voet 
bedraagt de binnendiameter 0,70m. Met 
de bouwmaterialen werd zuinig 
omgesprongen: de eerste 5 m werden 
met nieuwe baksteen uitgevoerd. Voor 
de resterende 15 meter werd recupe-
ratiemateriaal gebruikt. De bouwmate-
rialen werden per spoor vanuit Rupel-
monde aangevoerd. Voor de duur van de 
werken verbleven deze arbeiders ter 
plaatse. De kostprijs van deze werken 
werd geraamd op 4.800 Bfr (118.9 
Euro)6.  

                                                           
5 ASVD Devies van 10-05-1898 Relecom & Fils. 
6 ASVD brief 07-07-1898. 
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In augustus 1926 maakte de firma Chaurobel een offerte op om zowel de alambic, als de 
kookketel te vervangen: een kookketel van 1500 l.; een rectificatie kolom uit 8 delen; 
een condensor met een opp. van 1,75 m2; een serpentine en de proeftepel. Samen met 
het buizenwerk, in rood koper, werden deze leveringen en werken geraamd op 27.500fr. 
De vernieuwde installatie stelde de stoker in staat alcohol te stoken tot 92 à 94° GL7. 
  
De kosten werden over twee jaar verspreid en de vervanging van de kookketel werd met 
een jaar uitgesteld. In oktober 1927 werd een offerte aangevraagd voor de aankoop van 

                                                           
7 ASVD brief 24-08-1926 ref Dépt. AB JD/ED. 
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een koperen kookketel met een inhoud van 1500l. Het verwarmingsoppervlak bedroeg 2 
m2. De totale kostprijs bedroeg 14.100 fr (349.5 Euro)8. 
  
De productie 

 
Op het ogenblik dat Gustaaf Van Damme met het stoken begon, bedroeg de verkoop van 
alcohol hooguit 10.000 l. 
De jenever werd in hoofdzaak te Balegem, in de buurgemeenten en in Scheldewindeke 
verkocht. De kostprijs per liter bedroeg 1,05 fr. (0,026 Euro). 44%. van de totale 
productie of 4.755,5 l werd te Balegem verbruikt; 32% zijnde 3.407,5 l te Oosterzele, 
10% of 1.111.5 l te Scheldewindeke9. 
 
Jaaroverzicht van de leveringen 
 

 1886 1887 1888 1889 1890 

Balegem 4.755,5 3.957,5 4.230,5 4.531,5 3.034 
Bavegem 104 511,5 614,5 452 894 
Bottelare 0 0 0 0 177 

Desselgem 0 0 145 0 0 
      

Gentbrugge 0 0 0 0 159,5 
Melsen 614,5 996 1006 360 1208,5 
Moortsele 202 0 368 150 0 
Munte 115 167 171 406 209 

      
Oordegem 0 0 0 520 0 
Oosterzele 3.407,5 .2104,5 1.572,5 2.605 1.207,5 
Schelderode 0 0 298 222 536 
Scheldewindeke 1.111,5 1.141 1.570 1.273 1.735,5 
St. Lievens-Houtem 142 802 925 622 1291 
Westrem 348 560 644,5 918,5  

      
totaal 10.800 10.239,5 11.545 12060 10962 
 

Wie waren de afnemers? 
 
De belangrijkste afnemers van de stokerij Van Damme waren de landbouwers en 
tappers.  
Zelfs de overste van het klooster komt op de klantenlijst voor. 
Vóór 1889 kon vrijwel iedereen een drankgelegenheid openen. Het volstond hiervoor de 
nodige belasting te betalen. Bovendien kwam deze belasting in aanmerking als kiescijns 
en gaf hen meteen het recht om aan de verkiezingen deel te nemen. Van  de 205 kiezers 
te Balegem voor de gemeente of provincie waren er 21 tappers of 10% van de kiezers. 
In 1871 bestond in België het kiezerskorps voor niet minder dan 12% uit herbergiers10. 
 

Herbergiers of tappers in de gemeente Balegem 1878 – 1881 

 

Baele Hilaire Bale Desire 
Bale Petrus Baeyens Francius 
De Roeck Engelbert De Buycker Donas 
De Cuber F De Kerpel Serafin 
De Maeseneire M De Moor Louis 
Phehiers G. Scham Petrus 
                                                           
8 ASVD brief 11-10-1927 ref Dépt. AB  JDLLD 7/558. 
9 ASCD Register leveringen van jenever 
10 P.A kiezerlijsten 1878-79; 1880-81; 1881-82. 
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Stevens Henri Van De Vijver Th. 
Van Der Haegen H. Van Der Spiegel 
Van Dorpe Jan Verbanck F. 
Vits Honore Walraet Martin 
Wattre Serafin  
 

Aan het einde van de 19de eeuw verkeerde de regio andermaal in een economische crisis, 
waarbij de anti-jenevercampagne opnieuw in alle hevigheid losbrak. De kerkelijke 
overheid nam de verantwoordelijkheid in de strijd tegen het drankmisbruik op zich door 
ondermeer de oprichting van de anti-jeneverbonden. 
Eind 1912 werd te Balegem “de Bond tot Drankbestrijding opgericht”. De boerinnenkring 
van Balegem gaf in dat  zelfde jaar twee voordrachten waarbij aan de hand van 
“lichtbeelden” de aanwezigen kennis maakten met “de zoo vernederende verwoestingen 
van den vervloekten jenever”11. 
 
De sociale drama’s binnen de arbeiderskringen werden al te graag verklaard als zouden 
ze een gevolg zijn geweest van het overtollig drankmisbruik. Intussen weten wij dat de 
ware oorzaak van de crisis er één van economische aard was. 
 

Balegem in 21.8.1914: door de Duitser bezet. 
 
De slechte bevoorrading en een tekort aan grondstoffen bemoeilijkte de 
jeneverproductie. Eén van de basisproducten is het mout. Mout zorgt voor de nodige 
suikers waaruit later in het proces de alcohol gehaald wordt. 
Om het tekort aan mout op te vangen vroeg Gustaaf Van Damme in 1916 de toelating 
om sacharose suiker en invert suiker te gebruiken. Als landbouwstoker kreeg hij hiervoor 
geen toelating (wet van 15-04-1896 en van 28-06-1902)12. 
De problemen bleven duren en uiteindelijk werd hij gedwongen de stookactiviteiten stil te 
leggen.  
 
Om aan de blijvende vraag van de klanten te voldoen vroeg hij in 30-06-1915 de 
toelating om bij collega’s stokers jenever aan te kopen13. De aangekochte jenever werd 
in afzonderlijke vaten in het “bijzondermagazijn” opgeslagen. 
 
Eén van de klanten was collega-stoker Ch. L.Thienpont uit Balegem wiens installatie door 
de bezetter volledig werd ontmanteld. Voor Hector Thienpont uit Zottegem werden in 
1918 kleine hoeveelheden cognac gemaakt. In 1919 waren er nagenoeg geen klanten 
meer. De productie daalde van 59.597,5 l  in 1914 naar 1.242 l in 1919 en uiteindelijk 
stopgezet.  
 
Heropstarten van het bedrijf 

 
In gevolge een onderzoek, verricht door het ministerie van financiën, in december 1922 
bleek dat de heer van Damme had nagelaten aangifte te doen van staking van het 
beroep in 30-06-1915.  
 
De inrichting en de werktuigen waren intussen vernieuwd of  gewijzigd. Het heropstarten 
van het bedrijf kon pas nadat de volledige installatie opnieuw werd nagezien. 
(omzendbrief 08-12-1919 nr 38424 deel 1)14. 
Enig idee van de vernieuwde technische installaties krijgen wij toen in 1923 het bedrijf 
opnieuw opgestart werd. Het verzoekschrift werd in 17-01-1923 ingediend. 
 

 

                                                           
11 De Beiaard 30-12-1912. 
12 ASVD brief nr 4992 Accijnzen 
13 ASCD brief 30-06-1915 nr 2520 
14 ASVD ontwerp brief M. van Financiën nr 96617. 
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Het gebouwencomplex 

 

 
 
A Woonhuis met kelder en zolder. 
B Bijzonder jenevermagazijn met vergaarbak voor overgehaalde jenever. 

Vergaarbak voor de rest van de overhaling. 
Op de verdieping zijn er twee afkoelingskuipen en een warmwater vergaarbak. 

C De stokerij met het bijzonder lokaal en de meetketel. 
De pomp voor de grondstoffen en een flegmapomp. De gistingskuip, de  weker, 
de stookkolom met het wettelijk proeftoestel en de overloopput. 
De overhaalketel, de stoommachine. 
Op de verdieping: koud water vergaarbak, de moutweker en de maalstenen. 

D De stoomketel en op de boomgaard de waterpomp. 
E Het varkenshok. 
F Het hennenhok. 
G Schuur met aardappelkelder. 
H Het wagenhuis. 
I Bakoven met aardappelkelder. 
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J Drie varkenshokken. 
K Bergplaats voor rijtuig en twee varkenshokken. 
L Loods voor het landbouwalaam en een stal voor het veulen. 
M Paardenstal met hooizolder. 
N Koestal met strozolder. 
O Het melkhuis. 
P Het vrij jenever magazijn. 
Q Voor het woonhuis: de put met de stookresten met pomp en een waterput. 
R In de boomgaard twee waterputten. 
 
In Balegem bebouwt hij in een omtrek van ? km 11ha 73a landbouwgronden; 
Op het hof bevinden zich 9 runderen en 7 varkens15. 
 
In 1925 werden drie soorten graanjenever verkocht. De Speciaal aan 42° en aan 38° en 
nog een lichtere soort. Ze werden verhandeld in literflessen en in flessen van 5 liter. 
Ook flegmas, dat is ruwe alcohol, werd verhandeld aan de  E.V. Carbonelle uit Doornik.  
 
Wordt vervolgd. 
 
Lucien De Smet 

 

 
 
 

                                                           
15 ASVD aangifte nr 94. 
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Woensdag 21 november 2007 om 20.00 uur 
 
 

Voordracht in het Erfgoedhuis te Moortsele 
 
 

Uw stamboom op internet 
 
 

Wat heeft u nodig, hoe moet u uw pagina’s uploaden enz… 
 
 
Spreker: Françoise Verhoosele, secretaris Heemkundig Genootschap Land van Rode, 
secretaris Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – Afdeling Gent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP 

 
 

Gezocht: foto's en postkaarten uit privébezit van de stationsomgevingen van Balegem-
Dorp, Balegem-Zuid, Scheldewindeke, Moorsele en Melle.  Deze foto's zullen worden 
ingescand en u terugbezorgd.  Doel van deze foto's / postkaarten is het nabouwen van 
deze stations op schaal, zo getrouw mogelijk. U kan steeds contact opnemen op het 
nummer 03/685.27.20. Vraag naar Jim. 
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De Heren en Vrouwen van Rode bij het begin 
van de 14e eeuw. Een probleemstelling. 

 
Een zinsnede uit het werk van Fr. De Potter en J. Broeckaert ligt aan de basis van de 
hierna volgende bijdrage. In hun Geschiedenis van Schelderode16 schrijven ze op blz.6:  

De heerlijkheid van Rode schijnt, vermoedelijk in den aanvang der XIVe eeuw, door 
Odo van Rode aan de adellijke familie van Kortrijk, bepaaldelijk aan haren echtgenoot 
Zeger van Kortrijk, heer van Melle, gekomen te zijn ...  

Wie nader wenst in te gaan op de omstandigheden van deze overgang stuit zeer vlug 
op allerlei moeilijkheden en zelfs tegenstrijdigheden. Zo schijnt bv. Zeger van Kortrijk 
vrijwel onvindbaar te zijn als heer van Rode.  

 Verschillende auteurs hebben allerlei aspecten van de geschiedenis van het Land van 
Rode belicht in heel wat gepubliceerde bijdragen. Het valt echter niet mee om daaruit 
een coherente synthese op te bouwen van de historische feiten. Te veel hinderpalen 
zoals onduidelijkheden, vergissingen, verzwijgen van de bronnen – aan dat euvel lijden 
vooral de 19e-eeuwse werken – belemmeren het inzicht op de politieke en sociale 
samenhang van de verhaalde gebeurtenissen. Om een goed begrip te verkrijgen van de 
gang van zaken i.v.m. een historisch feit is het nodig vooraf de context te leren kennen 
waarin dit feit zich voorgedaan heeft. Dit artikel is slechts een poging om enkele 
gegevens te verzamelen die deel uitmaken van deze context. Deze gegevens zullen ons 
regelrecht leiden naar een probleem in de geschiedenis van het Land van Rode, een 
probleem waarop het antwoord voorlopig onbekend blijft.  

In deze studie werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van gepubliceerde bronnen en 
andere relatief recente bijdragen. Deze zijn voldoende talrijk en expliciet om als basis te 
kunnen dienen voor onderhavig artikel. Zoals gezegd ligt de moeilijkheid niet in het 
ontbreken van voldoende gegevens, maar wel in hun gebrek aan onderlinge coherentie.  

DE HEREN VAN RODE IN DE 13e EEUW 

Wij vermelden hier slechts de voornaamste resultaten van het recent historisch 
onderzoek, op de eerste plaats bedoeld voor een goed begrip van en als aanloop tot de 
volgende paragrafen. Daarbij baseren we ons hoofdzakelijk op het werk van Ernest 
Warlop, De Vlaamse Adel vóór 1300 [1] dat de grote verdienste  heeft rechtstreeks 
gesteund te zijn op de bronnen, en op de artikelen van Jozef Noterdaeme, pastoor te 
Snellegem, die in het kader van zijn onderzoek naar Jacob van Maerlant ook sommige 
aspekten van de geschiedenis van de heren van Rode grondig bestudeerd heeft. De voor 
ons doel belangrijkste artikelen van deze auteur werden gereproduceerd in [2]. In het 
vervolg zullen we naar dit tijdschrift verwijzen als LvR10017.   

Geraard I, heer van Rode, en Hildegardis van Melle 

 Geraard I, heer van Schelderode, treedt op in de bronnen tussen 1170 en 1218. Hij 
nam deel aan de derde kruistocht (1189-1192). Toen de graaf van Vlaanderen Boudewijn 
IX van Constantinopel in 1197 een verbond aanging met de  Engelse koning Rijkaart I 
Leeuwenhart (1189-1199) sloten Geraard I en zijn twee zonen Radulf en Geraard de 
jongere zich daarbij aan. Dit verbond werd verder gezet onder Rijkaarts broer en 
opvolger Jan zonder Land (1199-1216). Geraard I werd daarvoor door beide koningen 
begiftigd met land- en geldlenen in Engeland, in Lincolnshire en in Nottinghamshire. In 
Vlaanderen bezat hij benevens Schelderode ook nog Snellegem bij Brugge.  Hij bezat ook 
het recht tol te heffen op de scheepvaart op de Schelde te Schelderode en aan de 
Brabantbrug te Gent. Geraard I overleed tussen 26 jan en 17 maart 1218 (LvR100 

                                                           
16Gereproduceerd in Het Land van Rode nrs.93 en 94. 
17Over J. Noterdaeme zie LvR100 blzn.175-177. 
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blz.27). Daarna gingen Rode en zijn Engelse lenen over op zijn oudste zoon Radulf, diens 
broer Geraard de jongere18 verkreeg het Oosthof te Snellegem.   

 
Geraard I was getrouwd met Hildegardis, vrouwe van Melle, die in de bronnen 

voorkomt tussen 1214 en 1229, ze heeft dus haar echtgenoot overleefd. E. Warlop is van 
mening dat zij een dochter was van Radulf van Melle; K.G. Van Acker19 houdt  haar voor 
een dochter van Raas II van Melle.  Wat er ook van zij, men mag aannemen dat zij een 
erfdochter was van de heerlijkheid Melle die door haar huwelijk Melle verbond met het 
geslacht der heren van Rode.  

  
Men mag zich o.i. deze band tussen Schelderode en Melle niet voorstellen als een 

samensmelting van beide heerlijkheden in de zin van de annexatiepolitiek van de 19e-
eeuwse nationale staten. Het was veeleer een personele unie20 die Geraard I toeliet op te 
treden in de domeinen van zijn vrouw, maar die kon (en zal) ontbonden worden 
naargelang de politieke omstandigheden en het spel van de feodale erfenissen. Volgens 
het toenmaals geldend leenrecht bleef Hildegardis vrouwe van Melle na het overlijden 
van Geraard I en men ziet in een oorkonde21 gedateerd November 1220 dat zij zich nog 
steeds “domina de Melna” noemt. Zij wordt ook nog genoemd in een overeenkomst 
tussen haar zoon Radulf en Robrecht VII, heer van Bethune, gedateerd maart 122622.  

Radulf van Rode 

 Radulf komt voor in de bronnen tussen 1189 en 1236 en noemt zich heer van 
Schelderode en heer van Melle. Hij volgde zijn vader Geraard I op als heer van 
Schelderode, pas na het overlijden van zijn moeder Hildegardis (na 1229) kan hij zich 
ook heer van Melle noemen.  Hij was getrouwd met een zekere Berta die zich Berta de 
Melna noemt zoals blijkt uit haar zegel gehecht aan een oorkonde uit 122023.  

 Radulf is vooral gekend door de ruil met de gravin van Vlaanderen Johanna van 
Constantinopel van zijn domeinen te Niepkerke24 (Niepéglise, nu Fr. Nieppe) bij Belle (Fr. 
Bailleul) en te Merelbeke met hetgeen de gravin bezat te Melle, Gentbrugge, Gontrode, 
Landskouter, Bottelare, Munte, Melsen en Schelderode.  Exact deze acht dorpen worden 
genoemd in de oorkonde van de ruiling en worden herhaald bij de bevestiging (in 1228) 
van de ruiling door graaf Ferrand van Portugal, echtgenoot van gravin Johanna.  Een 
overzicht van de geruilde goederen vindt men in LvR100 blzn.168-170.  

 Veel auteurs plaatsen deze ruil in 1216, dit schijnt terug te gaan op een passage in 
Sanderus25. Ook Theo Luykx [3, blz.290] verwijst naar Sanderus.  Het blijkt echter met 
zekerheid dat deze ruil plaats had in 1226, zie Warlop in het Jaarboek van het Land van 
Rode 1969 blz.28 noot (19) en de referenties naar de bronnen aldaar geciteerd. De 
oorkonde van de ruil is gedateerd 12 okt 1226 en deze van de bevestiging van de ruil 
door graaf Ferrand is gedateerd 9 mei 122826.   

 
Radulf wordt voor het laatst genoemd in een oorkonde uit 1236, wellicht is hij kort 

daarna overleden (LvR100 blz.133). Volgens J. Noterdaeme verbleven Radulf en zijn 
opvolgers meestal te Melle en niet meer te Schelderode.   

 

                                                           
18Deze wordt soms aangeduid als Geraard II, dit geeft aanleiding tot verwarring met Geraard II, de zoon en opvolger van Radulf. 
19K.G. Van Acker, Het ontstaan van het Land van Rode, De Gonde Jrg.17 (1989) nr.3-4 blz.11 v.n.(12bis). 
20Met de term personele unie bedoelt men meestal dat een persoon ten persoonlijken titel vorst is van twee duidelijk onderscheiden 
gebieden. Hier vatten wij dit op in de zin dat een echtpaar samen twee (of meer) gebieden in bezit heeft. 
21De Potter, Geschiedenis van Schelderode, blz.22 v.n. (1). 
22Henri Verbist, Geschiedenis van Melle (1962) blz.56 (foto). 
23J. Noterdaeme, LvR100 blz.141, Bijlage IX. 
24Sommige auteurs hebben dit dorp, nu in Frankrijk, verward met het slechts enkele kilometer verder gelegen Nieuwkerke(n) dat 
nog in Vlaanderen ligt. 
25Verheerlykt Vlaandre, heruitgave Familia et Patria (1974) Dl. II blz.68a. 
26Men vindt de tekst van de oorkonde van 1228 in Het Land van Rode nr.93 blz.6 v.n.(2). 
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Geraard II van Rode 

 Dit was, volgens Warlop, de enige zoon en opvolger van Radulf. In de bronnen komt 
hij voor vanaf 1226. Hij was tweemaal gehuwd, eerst met Catharina fa. Jan IV van 
Cysoing en daarna met Isabella27  fa. Walter III (Wouter III) van Heestert en Speelt28 en 
van Maria van Lake. Isabella was  de weduwe van Zeger fs. Alard, heer van Heule, die 
reeds overleden was in 126229.   

Uit zijn eerste huwelijk had hij een zoon Geraard III (zie hierna) en een dochter Maria 
die trouwde met Filips III van Maldegem (LvR100 blz.61). Uit het tweede huwelijk had hij 
een zoon Jan die heer van Ingelmunster werd, huwde met Catharina van Maldegem, 
zuster van voornoemde Filips III, (LvR100 blz.29) en in de bronnen genoemd wordt van 
1271 tot 1309.  

 Geraard II noemt zich heer van Rode en heer van Melle. Nochtans schijnt hij reeds in 
1265 de titel van heer van Schelderode afgestaan te hebben  aan zijn zoon Geraard III 
om zichzelf heer van Melle te noemen [1, Deel II blz.525]. Als dit inderdaad zo is worden 
hier de bezittingen te Melle opnieuw gescheiden van deze te Schelderode. Het is wellicht 
zijn tweede huwelijk dat aanleiding gegeven heeft tot deze scheiding30. Vermits Geraard 
II, zoals gebruikelijk was onder het Ancien Regime, nu ook het beheer van de 
familiegoederen van zijn vrouw en  van  haar twee minderjarige zonen uit haar eerste 
huwelijk op zich moest nemen,  verbleef hij vooral te Heule dat toch tamelijk veraf 
gelegen was van Rode. Daarom verkoos hij misschien het bestuur van de domeinen te 
Schelderode over te laten aan zijn zoon en voor zichzelf slechts de (belangrijkste ?) titel 
heer van Melle te behouden.   

Volgens J.Noterdame vertrok hij op 22 Aug 1284 als pelgrim naar het H.Land 
(LvR100 blz.69 v.n.(91) en blz.91), een onderneming waarvan hij nooit schijnt 
teruggekomen te zijn want hij is, evenals Isabella van Heestert, reeds overleden vóór 2 
maart 1285.   

Geraard III van Rode 

 Hij schijnt reeds heer van Rode te zijn in 1265, bij leven van zijn vader Geraard II, 
en na de dood van deze laatste ca.1285 wordt hij ook heer van Melle. In de bronnen 
komt hij voor, volgens Warlop, tussen 1260 en 1285. Nochtans bestaat er een iets 
oudere oorkonde31 waaruit blijkt dat hij reeds in maart 1259 getrouwd was met 
Mabilia II, dochter van Jan van Machelen en Mabilia I van Scheldewindeke. Mabilia II 
wordt  meestal vrouwe van Scheldewindeke, Oosterzele32 en Ter Weede33 genoemd.   

 
In Het Land van Rode nr.13334 is op blz.30 sprake van een interessante oorkonde  

(nr.3) van Geraard, heer van Schelderode, gedateerd April 1284 die door de auteur 
toegeschreven wordt aan Geraard II. Wij menen echter dat er redenen zijn om 
Geraard III als de oorkonder te beschouwen. Deze laatste droeg immers reeds de titel 
van heer van Schelderode terwijl zijn vader te Heule verbleef en  toen reeds erg in 
beslag moet genomen zijn door zijn voorbereidingen om naar het H.Land te vertrekken.  

 

 

                                                           
27Zij  wordt ook Isabella van Heule of van Lake of van Harnes genoemd (LvR100 blz.63). Lake was een leen gelegen te Oeselgem. 
De benaming “van Harnes” schijnt  een misvatting te zijn. 
28Speelt is een toponiem te Zingem. 
29Zie in dit verband J. Olsen, Een Mellestraat te Heule, in De Gonde 1995 nr.3/4 blzn.19-23, hernomen in Het Land van Rode nr.94 
blzn.10-13. 
30Dit huwelijk moet men situeren tussen 1262 en 1267, wat klopt met het hierboven genoemde jaartal 1265. 
31P. Van Duyse en E. De Busscher, Inventaire analytique des Chartes et Documents appartenant aux Archives de la Ville de Gand 
(1867) nr.79. Deze oorkonde wordt ook vermeld in het Land van Rode nr.88 blz.135. 
32Wij hebben twijfels bij dit “Oosterzele” (zie verder). 
33Ter Weede (Weda) is een heerlijkheid in het Land van Aalst (LvR100 blz.141) gelegen in St-Martens-Lierde en St-Maria-
Oudenhove. Zie ook J. Van Twembeke, Lijst der Heerlijkheden van het Land van Aalst blz.290. 
34Het Land van Rode nr.133, (anoniem) De Clarissen te Gentbrugge, blzn.28-33. 
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Geraard IV van Rode 

 Deze vindt men terug in de bronnen vanaf 1287 tot 1307.  Hij was de zoon en 
opvolger van Geraard III en Mabilia, en was gehuwd met Isabella van Kortrijk en van 
Nevele, dochter van Everard V Radulf van Mortagne, burggraaf van Kortrijk en heer van 
Nevele, en van Joanna van Bethune. Isabella was zuster van Walter III, die na zijn vader 
ook burggraaf van Kortrijk en heer van Nevele werd.   

In bovengenoemd nr.133 op blzn.31-32 bespreekt de auteur nog een andere in het 
Frans gestelde oorkonde (nr.5) gedateerd 13 oktober  1285. De oorkonders zijn Geraard, 
sire de Rodes, en zijn moeder die beiden hun zegel hechten aan het stuk. Deze Geraard 
kan onmogelijk Geraard III zijn wiens moeder (Catharina van Cysoing) reeds lang ervoor 
(ca.1265) overleden was. Bovendien wordt hij niet “miles” (ridder) genoemd, hij zal de 
ridderslag nog niet ontvangen hebben en dus nog zeer jong geweest zijn (minder dan 15 
jaar oud ?) zodat hij bijgestaan en de inhoud van de oorkonde bekrachtigd wordt door 
zijn moeder. Het gaat hier ongetwijfeld om Geraard IV en zijn moeder Mabilia II. Daaruit 
mag men besluiten dat Geraard IV ca.1270 moet geboren zijn en dat zijn vader Geraard 
III tussen April 1284 en oktober 1285 overleden is, ongeveer gelijktijdig met de 
grootvader Geraard II. Volgens J. Noterdaeme was Geraard III niet aanwezig op 22 Aug 
1284 toen diens vader Geraard II te Heule afscheid nam van familie en vrienden om als 
pelgrim naar het H.Land te gaan. Was Geraard III toen reeds overleden ?   

 
Geraard IV wordt in 1307 genoemd als een der ontvangers van het aandeel dat de 

kasselrij Kortrijk moest bijdragen in de enorme boete die door Filips IV de Schone 
opgelegd was aan Vlaanderen bij het verdrag van Athis-sur-Orge (24 Juni 1305). Mis-
schien houdt het verwerven van dit ambt verband met zijn huwelijk ?  

 Over de overlijdensdatum van Geraard IV is zelfs bij benadering niets bekend.  

Oda / Catharina van Rode 

 Zij wordt enige dochter van Geraard IV genoemd en schijnt op te treden als 
erfdochter van het Land van Rode. Het is een wazige figuur, ze komt niet voor bij Warlop 
die zijn onderzoek stopt met het jaar 1300. Bij sommige auteurs wordt ze ODA of 
CATHARINA genoemd en ook soms ODO. Dit laatste is wellicht  een drukfout, Odo (Fr. 
Eudes) is immers een mansnaam. Waar de totaal verschillende doopnamen Oda / 
Catharina vandaan komen wordt nergens gezegd. Bij Napoleon De Pauw [4, blz.897] 
heet ze ook MARIE van Rode maar dit kan een misvatting zijn, hij had ze elders reeds 
verward met Marie van Landegem35. Zij was getrouwd met Zeger II Cortrosien, heer van 
Drongen. Hiermee komen we echter reeds terecht in het geslacht van de Kortrijkzanen, 
zie het  volgend onderwerp.  

DE KORTRIJKZANEN (CORTROSIENS) 

Het geslacht van de Kortrijkzanen of Cortrosiens is een jongere tak van de 
burggraven van Kortrijk. Men vindt burggraaf Rogier II terug in oorkonden vanaf 1163, 
hij is overleden vóór 1198 en was gehuwd met Beatrix van Nevele. De oudere tak van 
het geslacht zal, via hun zoon Rogier III, in het bezit blijven van de burggravie van 
Kortrijk.  Een jongere zoon Daneel (I) komt voor in de bronnen vanaf 1198 tot 1233 en 
was gehuwd met Elisabeth, vrouwe van Drongen en Herseaux (Herseeuw). De Potter36 
noemt haar vrouwe van Drongen en Deinze en zegt dat ze in juli 1248 haar testament 
opgesteld had waaruit men mag afleiden dat ze toen reeds een zekere ouderdom moet 
bereikt hebben.   

Zeger I van Drongen 

 Dit is een zoon van de genoemde Daneel (I) en van Elisabeth van Drongen, wellicht 
de oudste zoon vermits hij de titel “heer van Drongen” voert. Hij was gehuwd met Aelidis 
van Wambrechies fa. Bernard en nam deel aan de zevende kruisvaart (1248-1250), een 

                                                           
35Maar dit heeft hij verbeterd in een erratum, o.c. blz. 786. 
36Geschiedenis van Drongen blz.16. 
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onderneming waarvan hij wellicht niet teruggekeerd is (Warlop). Volgens De Potter had 
hij een zoon Walter37 die in de heerlijkheid Drongen “opgevolgd” werd door een zekere 
Daneel van Kortrijk waarover we verder niets met zekerheid weten. Deze laatste zou de 
vader zijn van de bekende Zeger II die hierna volgt.   

Zeger II van Kortrijk of van Drongen 

 Dit is het meest gekende lid van het geslacht der Kortrijkzanen. Sanderus noemt 
hem Zegher den Grooten. Hij vergezelde in mei 1300 de graaf van Vlaanderen Gwijde 
van Dampierre toen deze zich met zijn gevolg naar Parijs begaf en de volgende maand 
Juni door de Franse koning Filips IV de Schone gevangen gezet werd te Compiègne. 
Zeger  werd gevangen gehouden in het kasteel van Joinville38 in Beauce.   

Na zijn terugkeer in Vlaanderen in 1305 stond hij permanent aan de zijde van de 
graaf in de strijd tegen de annexatiepogingen van Filips de Schone en bevorderde zoveel 
mogelijk het bondgenootschap met Engeland. Daarbij had hij ook de partij van de 
Vlaamse steden, met Jacob van Artevelde, gekozen hetgeen hem in konflikt bracht met 
de graaf van Vlaanderen Lodewijk I van Crecy39.  Tenslotte werd hij te Brugge gevangen 
genomen door de graaf en opgesloten in het kasteel van Rupelmonde waar hij, 
hoogbejaard en ziek, op 21 maart 1337 (o.s.) ter dood veroordeeld en onthoofd werd 
omwille van zijn Engelse sympatiën.  

 Volgens Napoleon De Pauw [4, blzn.786 en 897-898] werd hij geboren ca.1258 als 
zoon van Daneel van Kortrijk en dezes niet bij naam genoemde echtgenote die 
erfgename was van de heerlijkheid Drongen. Zij was reeds weduwe in 1279 en overleed 
ca.1300 (blz.786), elders schrijft De Pauw dat ze overleed ca. 1309 (blz.897). Ook De 
Potter40 noemt hem heer van Drongen en zoon van Daniël van Kortrijk. Bij  Verbist41 
duikt plotseling de bewering op, zonder vermelding van de bron, dat hij de kleinzoon was 
van Zeger I en van Elisabeth van Drongen. Deze laatste was de moeder van Zeger I !   

Het is klaar dat de afstamming van Zeger II op zijn minst onduidelijk is. Men mag o.i. 
slechts met zekerheid aannemen dat Zeger II behoorde tot het geslacht van de 
Cortrosiens en dat zijn vader hoogstwaarschijnlijk Daneel heette. Het is niet mogelijk 
deze Daneel te identificeren met Daneel (I) want dit zou meebrengen dat Zeger I en 
Zeger II dezelfde persoon waren hetgeen, gezien het tijdsverschil van ongeveer een 
halve eeuw, onzinnig is. Bovendien verdwijnt Zeger I na 1248 uit de geschiedenis.   

Men is dus aangewezen op veronderstellingen. Het valt niet uit te sluiten dat Zeger I 
een zoon Daneel (II) had en Zeger II dus inderdaad zijn kleinzoon was. Er is echter nog 
een andere mogelijkheid. Warlop vermeldt in de geslachtslijst nr.124, Burggraven van 
Kortrijk, onder nr.19 een zekere Razo, broer van Daneel I en van burggraaf Rogier III, 
die in de bronnen optreedt  tussen 1202 en 1232. Deze Razo had een zoon (nr.27) 
Daneel van Kortrijk, ook Daneel van Brakel genoemd, die men ontmoet in oorkonden 
tussen 1232 en 1265 en getrouwd was met Maria van Hansbeke. Hun oudste zoon heette 
Zeger en was in 1292 getrouwd met een zekere Katelijne. Dit is nu juist de alternatieve 
naam voor Oda van Rode. Bovendien komt het jaartal 1292 overeen met wat men 
logischerwijze mag verwachten.   

Als Oda de dochter was van Geraard IV zou ze kunnen geboren zijn ca.1290. 
Nochtans, als ze in 1292 reeds getrouwd is met Zeger, zoon van Daneel  van Brakel, zou 
men eerder geneigd zijn ze te aanzien als een zuster van Geraard IV. In het Cartulaire 
[4, blz.857] zegt Nap. De Pauw dat Oda dochter was van Geraard heer van Rode en van 
Mabelie dame van Wiendeke, dus van Geraard III en Mabelie II ?  
Het is o.i. goed mogelijk dat Daneel van Brakel dezelfde persoon is als Daneel (II), de 

vader van Zeger II.   

                                                           
37De Potter vermeldt daarbij het jaartal 1219, dit is wel erg vroeg. 
38Nap. De Pauw in Biographie Nationale, Tome 4 (1873), kolom 436. 
39Dit was een kleinzoon van graaf Robrecht van Bethune, ook genoemd Lodewijk van Nevers. Wij vermijden deze laatste naam om 
verwarring te voorkomen met zijn vader die dezelfde naam droeg.  
40Geschiedenis van Drongen blzn.16-17. 
41H.Verbist, Geschiedenis van Melle (1962) blz.56. 
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Men moet dan nog verklaren hoe Zeger II in het bezit kwam van de heerlijkheid 
Drongen. Dit blijft onduidelijk, men kan daarover slechts een onderstelling naar voor 
brengen. Misschien is de hiervoor genoemde Walter, volgens De Potter een zoon van 
Zeger I, kinderloos gestorven en is Drongen overgegaan op een collaterale lijn van het 
geslacht der burggraven van Kortrijk. Uit de geslachtslijst (nr.124) in het werk van 
Warlop blijkt alsof slechts twee zonen van Rogier II de mannelijke lijn verder zetten, nl. 
(nr.24) Walter II en de hiervoor genoemde (nr.19) Razo. De afstammelingen van 
eerstgenoemde schijnen in de 13e eeuw op te treden als heren van Wervik42. Wervik is 
aanzienlijk ver gelegen van Drongen, misschien werd Drongen overgelaten aan een 
afstammeling van Razo ?   

Het blijven echter allemaal veronderstellingen, de historische werkelijkheid is 
misschien nóg iets anders.   

Volgens Nap. De Pauw [4] is Zeger II43 tweemaal gehuwd geweest. Een eerste maal 
met Oda van Rodes [4, blz.857] die hij elders (blz.898) Marie, dame van Rodes noemt. 
Op blz.786 noemt hij weliswaar Marie van  Landegem als eerste echtgenote, maar 
verbetert deze fout in een erratum op blz.857 waar staat dat Oda de enige dochter was 
van Geraard, heer van Melle, en van Mabelie, dame van Wiendeke. Deze Mabelie was 
echter haar grootmoeder. Tenzij Oda niet de dochter maar de zuster van Geraard IV zou 
geweest zijn ?  De Potter44 noemt Oda vrouwe van Zevergem en Melle (een eigenaardige 
kombinatie).  Uit dit huwelijk werd een zoon Willem (I) geboren die jong overleed.   

Zeger II huwde een tweede maal met Elisabeth Borluut fa. Jan (blz.898) die elders 
(blz.897) ook Margareta Borluut heet en overleed vóór 1357. In het Cartulaire (blz.786) 
heet ze vrouwe van Zwevegem, we nemen aan dat dit een lapsus is, want elders45 noemt 
hij ze vrouwe van Zevergem. – Let op het parallelisme met Oda ! — Uit dit tweede 
huwelijk werden drie kinderen geboren:  
– ELISABETH, gezegd van Drongen, vrouwe van Herseaux, overleden vóór 1361, en 
gehuwd met Geraard van Baronaige fs. Jan46, heer van Mouwe, overleden vóór 4 
Juli 134447. Zij hadden twee zonen Jan en Zeger. Deze laatste was hoogbaljuw van 
Ieper in 1370 en was eerst getrouwd met Catharina De Coster, weduwe van Jacob 
van Artevelde48 die te Gent vermoord was op 17 Juli 1345. Daarna hertrouwde 
Zeger ca.1360 met Beatrix van Hembiese.   

– ZEGER III van Drongen, zie hieronder.  
– CATHARINA, die dezelfde schijnt te zijn als Christina, vrouwe van Steenland, getrouwd 
in 1344 met Jan49 van Artevelde, de oudste zoon van Jacob II. Zij hadden een 
dochter Catharina50 die ca.1360 trouwde met Daneel van Halewijn.   

Zeger III van Drongen 

 Volgens V. Fris51 nam een Zeger van Kortrijk deel aan de Guldensporenslag en werd 
er erg gekwetst. Het is niet mogelijk dat dit Zeger II was want deze verbleef nog in 
gevangenschap in Frankrijk. De gevangenen van beide kampen kregen slechts hun 
vrijheid terug na het verdrag van Athis-sur-Orge (24 Juni 1305). Het zal dus Zeger III 
geweest zijn die op het slagveld stond op 11 Juli 1302.  

Hij wordt heer van Drongen en van Melle genoemd en volgde de politieke weg van 
zijn vader Zeger II. In de Gentse stadsrekeningen52 leest men o.a. “item den jongen 

                                                           
42Zie E. Warlop, De Heren van Wervik tot 1300, in Album Jan De Cuyper, De Leiegouw VIII afl.1 (1966) blzn.381-398. 
43Noteer dat Zeger II in het Cartulaire Sohier I heet, deze auteur houdt geen rekening met Zeger I. 
44Geschiedenis van Drongen, blz.17. 
45Biographie Nationale, Tome 22 (1914-1920) blz.495. 
46Cartulaire blz.786, maar dit is wellicht een vergissing van de auteur. Geraard schijnt de zoon van Lodewijk van Baronaige en Anna 
van Harelbeke geweest te zijn. Zie de Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas, Tome I blz.99, en Sanderus, Verheerlykt Vlaandre, 
Dl.II blz.37b. 
47J. Boon, Regesten op de Jaarregisters van de Keure 1339 tot 1350, blz.14 nr.102. 
48Deze wordt in het Cartulaire Jacob II genoemd. 
49In het Cartulaire wordt deze Jean III van Artevelde genoemd. 
50Catharina II van Artevelde in het Cartulaire. 
51V. Fris, De Slag bij Kortrijk (1902) blz.307. 
52J. Vuylsteke, Gentse stads- en baljuwrekeningen, blz.561. Zie ook De Gonde nr.9 (1978) blz.180. 
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Courtroysyn over menegen goeden dienst die hi der stede heeft ghedaen binnen desen 
jare”. Dit zal wel betrekking hebben op Zeger III. Hij streed ook te Kassel in  1347 
samen met de Gentse milities aan de zijde van koning Edward III van Engeland tegen de 
Franse koning Filips VI van Valois en nam deel aan het beleg van Calais. Hij was 
getrouwd met Maria van Landegem53 en overleed tussen 26 Feb en 12 Juni 1350 zoals 
blijkt uit de Jaarregisters van de Keure van Gent54. Hij moet op latere leeftijd gehuwd 
zijn want zijn weduwe (die overleed in 1354 ?) bleef achter met zeven minderjarige 
kinderen   
– WILLEM (II), heer van Melle, kinderloos overleden in 1374. Hij was getrouwd met 
Joanna Vilain fa. Jan, heer van Bouchout. Hij schijnt geen rol meer gespeeld te 
hebben in het politieke leven van zijn tijd.   

– ZEGER IV, volgt hierna.  
– JAN en WILLECOCK beide jong overleden zonder kinderen na te laten.  
– MARIA gehuwd met Joos van Lammervelde en in tweede echt met Goswin van der 
Moere.  

– YOLENTE (I) die misschien eerst gehuwd was met Simon van Hole (Sanderus, Dl.II 
blz.4a) en daarna (in 1382) met Richard van Steelant, deze laatste overleed in 
1406. Het is deze Yolente die veroordeeld werd in 1396 (oorkonde van 4 April 1396) 
in het geschil met de abt van Sint-Pieters abdij te Gent55 wegens stokslagen die zij 
toegebracht had aan Christophorus van Rode, baljuw van Letterhoutem56. Men mag 
haar niet verwarren met haar nicht Yolente (II) – zie hierna.   

– MARGARETA gehuwd met Goswin De Wilde, baljuw van Gent.  

Zeger IV van Drongen 

 Sanderus (Dl.II blzn.4a en 37b) noemt hem heer van Melle en van Herseaux. Hij was 
gehuwd met Clara van Massemen (Claire de Masmines) die volgens Sanderus (Dl.I 
blz.228b) zuster was van Walerand, heer van Massemen, en dochter van Katrijn van 
Maldegem, vrouwe van Massemen en Berleghem. Zeger IV overleed  in 1394, zijn 
weduwe Clara hertrouwde daarna met Filips, heer van Erpe. Hij was volgens N. De Pauw 
in 1392 opperjachtmeester57 (grand veneur)  van Vlaanderen, maar speelde geen 
politieke rol meer. Uiteindelijk werd hij afgezet, gevangen genomen en zijn goederen 
werden verbeurd verklaard58. Over deze gebeurtenissen hebben we geen details kunnen 
vinden. Is dit het einde geweest van de heren van Melle ?  

 Hij liet minstens twee kinderen achter:  
– YOLANDE (II) die nog minderjarig was in 1395. Zij trouwde met Otto of Oste van den 
Bare (Othon de la Barre), heer van Moeskroen, en overleed in 1421 of 1431. 
Sanderus (Dl.II blz.4a) zegt dat ze daarvoor reeds tweemaal getrouwd was geweest 
met Simon van Hole en Richard van Steeland. Dit is een vergissing, hij beschouwt 
Yolande (I) en (II) als een enkel persoon, zie in dit verband [4, blz.786] en de 
verwijzing aldaar naar D.Berten, Recueil des ordonnances de Belgique.  

    Oste van den Bare overleed in 1446. Er zijn van hem en Yolande twee dochters 
bekend JOANNA of YOLANDE van den Bare, en JACOBA van den Bare (overl. 1473) die 
de oudste schijnt te zijn en gehuwd was met Jan van Leeuwerghem. Volgens 
Sanderus (II blz.37b) gaf Jacoba’s erfenis (nl. Herseaux) aanleiding tot een proces 
om de opvolging tussen vier kandidaten59. Dit laat veronderstellen dat ze kinderloos 
overleed.   

                                                           
53Sanderus, Verheerlykt Vlaandre, Dl.II blz.47b. 
54A. De Baets, Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle, blz.40. 
55A. De Baets, o.c. blz.41. 
56Men vindt deze oorkonde in K.L.Diericx, Het Gends Charter-Boekje, (1821) blzn.99-105. 
57Dergelijke titels waren in die tijd reeds eretitels geworden. 
58Biographie nationale, Tome 22 blz.495. 
59Dit waren Frans van Vremde, Joris van der Burch, Jan van Baronaige en Judocus Uutenhove. Bij vonnis van de Raad van 
Vlaanderen (RAG, fonds R.v.Vl. nr.23704.), in 1481, werd Jan van Baronaige uiteindelijk de erfgenaam. 
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– MARIA getrouwd met Pieter van der Burch60.   

DE HEREN VAN OOSTERZELE EN NAAST 

Een grondige studie van de heren van Naast61 (Naste, Noast) werd reeds een eeuw 
geleden gepubliceerd door Ernest Matthieu62 in de Annalen van de Cercle archéologique 
de Soignies [5]. Wij maken dankbaar gebruik van deze publikatie63, alsook van het  werk 
van kanunnik C.G.Roland, Histoire généalogique de la maison de Rumigny-Florennes64. 
In het werk van abbé Hossart [6] vindt men een relaas van de politieke situatie in het 
graafschap Henegouwen, het werk is verouderd maar bevat toch allerlei interessante 
gegevens. De gegevens over de heren van Scheldewindeke en Oosterzele putten we 
opnieuw uit Warlop65.  

Godfried I van Oosterzele 

 Over de afstamming van deze Vlaamse ridder is niets bekend. Warlop vermeldt hem 
in zijn geslachtslijst van de heren van Oosterzele en Scheldewindeke zonder verdere 
gegevens tenzij dat hij voorkomt in de oorkonden tussen 1195 en 1212. Volgens 
kanunnik Roland was hij gehuwd met Mathilda, een dochter van Nicolas III heer van 
Rumigny66 en Florennes en van Ida (of Eve of Damison) de Chièvres ook genoemd “la 
belle Domitienne”67. Volgens E. Matthieu is Godfried I overleden op 17 Feb 1231.   

Godfried II van Oosterzele 

 Zowél Matthieu als Roland duiden hem aan als zoon van Godfried I. Volgens Roland 
hadden Godfried I en zijn vrouw Mathilda van Rumigny drie kinderen: Boudewijn, Mabilia 
en Godfried II.   

De gegevens bij Warlop zijn enigzins verschillend. In de geslachtslijst van de heren 
van Scheldewindeke en Oosterzele  komen een (nrs.13) Boudewijn II (1212-1222) en 
een (nr.14) Mabilia I (1226--April 1268) voor die kinderen zijn van (nr.11) Arnulf IV van 
Scheldewindeke (1190) die misschien gehuwd was met een zekere Mathilda.  Deze 
Mabilia I huwde later Jan van Machelen, heer van Ter Weede. Zij zijn de ouders van 
Mabilia II, de echtgenote van Geraard III van Rode.  Maar Warlop vermoedt wel dat 
(nr.15) Godfried II de zoon was van (nr.12) Godfried I.   

Er treedt hier een onduidelijkheid op die misschien kan opgeklaard worden door 
volgende onderstelling. De echtgenotes van Arnulf IV en van Godfried I heten beide 
Mathilda. Indien men aanneemt dat deze vrouwen één en dezelfde persoon zijn nl. 
Mathilda van Rumigny, zodat Godfried de weduwe van Arnulf IV zou getrouwd hebben, 
dan bekomt men een verklaring voor het plotse optreden van Godfried in het geslacht 
van de heren van Scheldewindeke en Oosterzele. Het is aanneembaar dat in latere 
oorkonden de stiefvader van de kinderen van Arnulf IV verward werd met hun werkelijke 
vader. Warlop noemt Boudewijn II heer van Scheldewindeke en (later) Mabilia I vrouwe 
van Scheldewindeke en Ter Weede maar spreekt niet van Oosterzele. Het is o.i. niet uit 
te sluiten dat Mathilda van Rumigny na het overlijden van haar eerste echtgenoot 
Oosterzele als douarie zou verkregen hebben hetgeen Godfried I de gelegenheid gaf de 
titel “heer van Oosterzele” te voeren.   

Godfried II was, reeds vóór Sep 1239, gehuwd met Jutta (of Judith, Yvette) van 
Naast die blijkbaar de erfdochter was van deze heerlijkheid. Warlop vermoedt (met een 
                                                           
60Dhont-Wapenaert, Quartiers généalogiques des familles  flamandes (1871) heruitgegeven (1991) door Familia et Patria, Hand-
zame, blz.71. 
61De vroegere gemeente Naast maakt thans deel uit van Zinnik (Soignies). 
62Ernest Matthieu was advokaat en woonde te Edingen. 
63Enkele paragrafen ervan werden door J. De Cocker hernomen in LvR100 blz.15. 
64Zie ook G.Haudenhuyse, Nicolas III de Rumigny of de Florennes en Godfried van Windeke, in Het Land van Rode nr.88 (1994) 
blzn.121-126. 
65E. Warlop, o.c. Repertorium nr.161 Oosterzele-Scheldewindeke blzn.416-420. 
66Rumigny, in Champagne, gelegen tussen Vervins en Charleville-Mézières. 
67F.V. Goethals, Dictionnaire généalogique et héraldique, (1849) T.II blzn.218-220.  Volgens J. Noterdaeme (LvR100 blzn.167-168 
en 171) was Godfried I gehuwd met een Beatrice, vrouw van Oosterzele, hij verwijst daarbij naar Matthieu.  Hij verwart Godfried I 
met Godfried III die gehuwd was met Beatrix van Vierves, die ook dame van Oosterzele genoemd wordt. 
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vraagteken) dat ze een dochter was van Nicolas III van Rumigny wat zeer  
onwaarschijnlijk is want deze laatste overleed reeds in 1175 terwijl Judith nog in leven 
was in 1272. Volgens E. Matthieu overleed Godfried II op 20 Juli 1272, zijn vrouw Jutta 
overleefde hem. Deze late datum is ongetwijfeld een vergissing, misschien is het de 
overlijdensdatum van zijn zoon Godfried III.  Volgens Roland zijn er van hem drie zonen 
gekend: Arnulf V, Jan en Godfried III die ook voorkomen bij Warlop.  

Godfried III van Oosterzele en van Naast 

 Warlop vermeldt Arnulf V, gehuwd met een zekere Sophia, als heer van Oosterzele in 
1254, hij was reeds overleden op 13 Dec 1256 en werd wellicht opgevolgd door zijn 
broer Godfried68. Godfried III komt voor als heer van Oosterzele in 1272 en was gehuwd 
met Beatrix van Vierves fa. Robert. Over hem schijnt verder niets gekend te zijn. Beatrix 
was misschien reeds overleden in dec 1272.   

Raas van Winti, heer van Oosterzele en van Naast 

 Volgens Roland is Raas (Fr. Rasse) de zoon van Godfried III terwijl E.Matthieu 
slechts vermoedt dat hij dezes zoon was. Warlop zegt dat hij waarschijnlijk een zoon was 
van Mabilia II van Scheldewindeke, de dochter van Mabilia I en van Jan van Machelen. 
Indien dit zo is dan moet men verklaren hoe hij in het bezit van Naast gekomen is, en 
moet men aannemen dat Godfried III kinderloos overleden zou zijn zodat Naast in 
handen kwam van Raas als naaste bloedverwant ? Het lijkt ons meer voor de hand 
liggend de bewering van Roland en Matthieu te volgen en aan te nemen dat Raas zijn 
vader Godfried III opgevolgd heeft in Oosterzele en Naast. Men kan als tegenargument 
opwerpen dat Raas ook heer van Scheldewindeke genoemd wordt. Dit kan een gevolg 
zijn van de onduidelijkheid van de bronnen en/of  van de interpretatie ervan, over deze 
kwestie hebben we geen nadere gegevens kunnen vinden. Een typisch voorbeeld van 
onterechte extrapolatie van de bronnen vindt men bv. in De Potter, Geschiedenis van 
Oosterzele69. Op blz.18 wordt aldaar gezegd dat in 1230 de abt van Ename, “aan 
Godfried, heer van Scheldewindeke en Oosterzele”, de toelating geeft in de kerk van 
Oosterzele een kapelanij op te richten, onder beding de kapelaan een jaarlijkse rente van 
twaalf pond parisis te verzekeren ... De volledige tekst van de desbetreffende oorkonde 
staat afgedrukt in voetnoot op de volgende blzn.19 en 20. Daarin leest men dat de 
toelating gegeven wordt “concessimus domino Godefrido militi de Winthi, domino de 
Ostersele ...”. Dus: Godfried, ridder van (Schelde)windeke, heer van Oosterzele. In de 
akte wordt nergens te kennen gegeven dat Godfried ook heer van Scheldewindeke zou 
geweest zijn.   

Men kan hetzelfde argument trouwens in tegengestelde richting aanwenden. Mabilia 
II was ook vrouw van Ter Weede terwijl haar zoon(?) Raas nooit in verband gebracht 
wordt met deze heerlijkheid.   

Raas van Winti en Naast wordt reeds in 1280 heer van Oosterzele genoemd maar 
komt slechts in 1288 voor de eerste maal voor als heer van Naast terwijl er geen 
oorkonde schijnt te bestaan waarin hij duidelijk als heer van Scheldewindeke optreedt. Er 
bestaat ook een oorkonde70 uit 1290 waarin een Raesse, heer van Oosterzele, 
Scheldewindeke wordt niet genoemd, als getuige optreedt.  Bijzonder interessant zijn 
een reeks van vier oorkonden [5, blzn.32-36] allen gedateerd 30 of 31 mei 1301, waarin 
hij een aantal lijfeigenen afstaat aan het kapittel van de H. Vincentius te Zinnik. Dit komt 
overeen met de gewoonte van vele middeleeuwse edelen die, als ze hun einde voelen 
naderen, door schenkingen aan  kerken en abdijen hun zieleheil willen veilig stellen. Zijn 
zoon Godfried, die slechts “ridder” genoemd wordt, is belast met het regelen van de 
overdracht volgens de gewone regels en costumen. Was Raas reeds te oud en/of te ziek 
om het zelf te doen ? Het is niet uit te sluiten dat hij kort na 1301 zou overleden zijn.   

 

                                                           
68De derde zoon Jan was clericus en reeds overleden in 1272. 
69Gereproduceerd in Het Land van Rode nr.86 blzn.42-44. 
70P. Van Duyse en E. De Busscher, Inventaire analyique des chartes et documents … Gand (1867) blz.55 nr.166. 



Land van Rode – jaargang 35 nummer 139                                                                           september 2007 85 

Godfried IV, heer van Oosterzele en van Naast 

 Godfried IV, zoon van Raas, wordt “ridder” genoemd in 1301 en ook nog in een 
oorkonde van 28 Juli 1305. Dit laat veronderstellen dat Raas toch nog in leven zou 
geweest zijn op deze laatste datum ? Volgens een oorkonde van 21 Juni 1308 was 
Godfried op deze datum toch reeds heer van Naast en Estrizelles (Oosterzele). In 1309 
[5, blz.22] noemt hij zich bovendien ook nog “heer van Rode”.   

Godfried IV komt voor in een dertigtal oorkonden tussen 1305 en 1336.  Bij leven van 
zijn vader Raas wordt hij Godfried van Winti genoemd, na 1305 schijnt hij aan deze 
naam verzaakt te hebben en komt steeds voor onder de naam  Godfried, heer van Naast. 
Daarmee gaf hij openlijk te kennen dat hij partij koos voor het geslacht van de 
d’Avesnes, graven van Henegouwen, in hun bitter geschil met de graven van Vlaanderen 
uit het geslacht Dampierre. Hij ging zelfs verder en stelde zich op als overtuigd 
aanhanger van de Franse koning Filips IV de Schone die (in 1314) beloofde hem 
schadeloos te stellen indien hij, ten gevolge van een oorlog met de graaf van Vlaanderen, 
zou beroofd worden van zijn aldaar gelegen goederen. Dit bewijst dat, zoals E. Matthieu 
schrijft [5, blz.18], “... qu’il avait hautement répudié son origine flamande ...”.   

Godfried IV had de reputatie een koene ridder te zijn die hield van oorlog voeren en 
deelnemen aan tornooien. Hij hield ook van luxe en van een adellijke manier van leven. 
In die tijd hadden de graven van Henegouwen Jan I (1279-1305) en Willem I (1305-
1337) hun leenmannen aangespoord te komen wonen in de grafelijke residentie Bergen. 
Velen gaven daaraan gevolg, aldaar werden verschillende adellijke herenhuizen 
opgetrokken en het is wellicht Godfried IV die het bekende hôtel de Naste (in de rue de 
Naste) heeft laten bouwen  [6, Tome II blzn.48-49].  

Hij overleed te Bergen op 21 Juli 1337. Na zijn dood werd een prijsije van zijn 
goederen opgesteld die gepubliceerd is in de bijdrage van Ernest Mathieu [5, Ann.XIV 
blzn.42-72]; ze omvat niet minder den 30 gedrukte bladzijden ! Opmerkelijk is de lijst 
van 24 boeken (manuscripten) die erin voorkomt, een ongewoon groot aantal voor een 
oorlogsheer uit die tijd. Dit bewijst dat Godfried ook litteraire interesses had.   

De naam van zijn vrouw is niet gekend. Men verneemt uit enkele oorkonden dat ze 
Isabella of Elisabeth heette71.  E. Matthieu vermoedt dat ze afkomstig was uit de familie 
de Jauche72. Er is van dit echtpaar slechts één zoon bekend, zie hieronder.   

Godfried V, heer van Rode en van Naast 

 Hij schijnt de enige zoon geweest te zijn van Godfried IV.  Eigenaardig is dat 
Godfried V reeds in oorkonden [5, blz.22] van Febr 1310 en Juni 1311 als heer van Rode 
voorkomt, evenals in 1312, 1313 en 1315. Hij zal op politiek vlak in de voetsporen van 
zijn vader treden want in dit laatste [5, blz.39 Ann.XII] jaar zet hij een beslissende stap: 
hij zegt de leenhulde op die hij verschuldigd is aan de graaf van Vlaanderen, Robrecht 
van Bethune, voor zijn domeinen van Rode. In de oorkonde zegt hij duidelijk dat dit 
gebeurt op verzoek van de koning van Frankrijk (... comme très excellens et très 
poissans prinches li roys de Franche ait requis ...).  Over dit feit kan geen twijfel bestaan, 
de oorkonde is duidelijk en de volledige tekst ervan werd gepubliceerd door E. Matthieu. 
De toenmalige heren  konden zich veel permitteren, zij konden zelfs oorlog voeren met 
hun eigen leenheer indien het ging om een rechtmatige reden. Maar het weigeren of 
opzeggen van de leenhulde betekende de definitieve breuk met als onvermijdelijk gevolg 
het verlies van het leengoed. Koning Lodewijk X, opvolger van Filips de Schone, belooft 
dan ook, op 8 Juli 1315, hem schadeloos te stellen voor zijn verliezen. Godfried V gaat 
dus nog verder dan zijn vader in het afzweren van zijn Vlaamse afstamming. Nochtans 
vindt men hem nog terug als heer van Rode in oorkonden uit 1318 en 1320. In dat 
laatste jaar verdwijnt hij helemaal uit Vlaanderen door de ruil van Brugny, waarover 
meer in volgende paragraaf. In het vervolg zal hij zich in dienst stellen van de Franse 
koning.   

                                                           
71Dit is dezelfde naam, vgl. de gouden souvereynen en dobbele souvereynen hier te lande geslagen in de 17e eeuw onder de 
aartshertogen Albrecht en Isabella dragen het randschrift DEI GRATIA ARCHIDVCES ALBERTUS ET ELISABET. 
72Zie ook LvR100 blz.15. 
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Er bestaat van hem een nogal ongewone oorkonde: op 30 Sep 1326 onterft  Godfried 
heer van Naast zich van al zijn bezittingen ten voordele van zijn vader Godfried IV en 
verzaakt aan alle ermee verbonden rechten. Dit kan erop wijzen dat hij toen nog 
kinderloos was en geen hoop meer had op nakomelingen ? Of had hij ook moeilijkheden 
met de graaf van Henegouwen (zie verder) en was het een maatregel om zijn bezit in de 
familie te houden ?   

Na het overlijden van koning Filips de Schone in 1314 waren de gewapende vijande-
lijkheden tussen zijn opvolgers en de graaf van Vlaanderen merkelijk minder geworden 
maar wanneer de Honderdjarige oorlog uitbreekt neemt Godfried in 1339-40 deel aan de 
strijd aan de zijde van Filips VI van Valois.  Dit zal hem duur te staan komen. Wanneer, 
na lang aarzelen, de Henegouwse graaf Willem II (1337-1345) in April 1340 op advies 
van zijn vazallen zich partijganger van de Engelse koning Edward III verklaart [6, Tome 
II blzn.112 en 119] is er  slechts één enkele leenman die weigert zijn graaf te volgen: 
Godfried van Naast ! Zoals in 1315 geeft hij opzeg van leenhulde, ditmaal aan graaf 
Willem II in een oorkonde van 12 mei 1340 en verliest al zijn goederen in Henegouwen. 
Daarop verlaat hij dit graafschap voor goed en installeert zich in Frankrijk, waarschijnlijk 
op zijn heerlijkheid van Brugny, als trouw vazal van de Franse koning.   

Hij is nog in leven op 6 maart 1355 maar reeds overleden op 10 okt 1356 zonder 
afstammelingen na te laten. De heerlijkheid Naast en het hôtel de Naste in Bergen 
worden na 1340 in beslag genomen door de graaf van Henegouwen. Nochtans is er nog 
sprake van een “dame de Naste” die schijnt genoten te hebben van het vruchtgebruik 
van deze herenwoning. Wellicht was dit de weduwe van Godfried V waarvan de naam 
niet gekend is. Volgens E. Matthieu zou zij een nicht kunnen geweest zijn van Zeger van 
Edingen, burggraaf van Bergen. Zij overleed tussen 23 maart 1360 en Kerstdag 1367.   

HET LAND VAN RODE – EEN PROBLEEMSTELLING 

Alles wat voorafgaat heeft slechts gediend om duidelijk de omstandigheden te 
schetsen die aanleiding gegeven hebben tot de toestand waarin het Land van Rode 
verkeert kort na 1300. Geraard IV is nog in leven in 1307 en verdwijnt daarna uit de 
bronnen. Er wordt algemeen aangenomen dat zijn bezittingen toekomen aan zijn dochter 
Oda, gehuwd met Zeger II Cortrosien. Maar reeds in 1309 noemt Godfried IV van Naast 
zich heer van Rode om bijna onmiddellijk, in 1310, deze titel over te dragen aan zijn 
zoon Godfried V. De omstandigheden van deze overdracht zijn niet gekend, misschien 
hield hij zich liever uitsluitend bezig met zijn Henegouwse zaken terwijl zijn zoon het 
Land van Rode (als leen ?) bestuurde. Veel details blijven ongekend maar uit de 
hoofdlijnen van het verhaal volgt dat een probleem zich opdringt:   

Wat is er gebeurd in het Land van Rode bij het begin van de 14e eeuw ?  

Indien men aanneemt dat de erfopvolging een regelmatig verloop had, moeten Oda 
en haar jonge zoon Willem (I) beide vóór 1309 overleden zijn. Zeger II had normaal 
gezien geen recht op de opvolging vermits hij slechts aangetrouwd was in het geslacht 
van Rode zodat ook Melle in het bezit van de erfgenaam van Oda had moeten komen. 
Men wordt er dus toe gebracht aan te nemen dat Godfried IV de naaste erfgenaam was. 
Op welke gronden ? Er schijnen slechts twee mogelijkheden te zijn. (1) Ofwel was Raas 
van Winti inderdaad een zoon van Mabilia II zodat men twee generaties moet teruggaan 
om een gemeenschappelijke grootmoeder (Mabilia II) te vinden73. (2) Ofwel was Raas 
niet de zoon van Mabilia II en dan moet men vier generaties teruggaan naar een 
gemeenschappelijke stammoeder, nl. Mathilde van Rumigny74.  

 In de huidige stand van zaken kan men over het voorgaande geen beslissend oordeel 
vellen.   

Maar er is nog een ander scenario mogelijk dat bovendien helemaal past in het kader 
van het toenmalige politiek leven.   

                                                           
73In Vlaanderen waren de dochters niet uitgesloten door het leenerfrecht, er bestond niet zoiets als een “Salische wet”. 
74Indien onze vorige onderstelling  juist is dat de vrouw van Arnold IV van Scheldewindeke dezelfde is als Mathilde van Rumigny ! 
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Sinds het begin van de 13e eeuw, te beginnen met Geraard I en zijn beide zonen, 
hebben de heren van Rode aan de zijde gestaan van de graaf van Vlaanderen en ook zijn 
Engelsgezinde politiek ondersteund (LvR100 blz.95). Toen, ten gevolge van de dood van 
graaf Boudewijn IX van Constantinopel (1205) en de Franse overwinning in de slag bij 
Bouvines (1214), de invloed van de Franse koningen Filips II August en Lodewijk VIII het 
politieke leven in Vlaanderen volledig domineerde hebben zij zich onthouden van iedere 
tussenkomst in het bestuur van het graafschap. Het is merkwaardig dat in het zeer 
gedetailleerd werk van Theo Luykx [3] de heren van Rode slechts i.v.m. één enkel 
onderwerp vermeld worden nl. de grondruil van 1226 met de gravin75. Ze worden 
nergens elders vernoemd in dit werk en schijnen geen invloed gehad te hebben aan het 
hof van de gravin alhoewel ze zich voor het bestuur van het graafschap met veel 
(Fransgezinde) Vlaamse edelen omringd had.   

Wanneer de moeilijkheden met de Franse koning herbeginnen onder Filips IV de 
Schone (1285-1314) kiezen de leden van het geslacht van Rode opnieuw de zijde van de 
graaf. J.Noterdaeme brengt daarover uitvoerig verslag uit (LvR100 blzn.94-99). Jan van 
Rode, heer van Ingelmunster, nam deel aan de verdediging van Rijsel toen het belegerd 
werd door de Fransen in Augustus 1297 en ontvangt daarvoor van Robrecht van Bethune 
een rente van 50 pond als beloning voor zijn heldhaftig gedrag (LvR100 blz.94-95). 
Volgens J. Verbruggen76 was ook Geraard, heer van Rode, onder de belegerden. Ondanks 
de wapenstilstand die daarop volgde werden Jans bezittingen te Ingelmunster 
geplunderd en verwoest door de Franse troepen.  

Wanneer het wapenbestand afliep op 6 januari 1300 viel Karel van Valois, broer van 
Filips de Schone, weer Vlaanderen binnen. Filips van Maldegem, schoonbroer van Jan van 
Rode, stond in voor de verdediging van Damme. Na de val van Damme werd Filips’ 
burcht te Maldegem volledig verwoest door de Fransen.   

Toen de toestand in Vlaanderen onhoudbaar geworden is vergezelt in mei 1300 Jan, 
heer van Ingelmunster, met meer dan vijftig Vlaamse edellieden, graaf  Gwijde van 
Dampierre naar Parijs om de genade van de Franse koning af te smeken. Zonder 
gehoord te zijn worden allen gevangen gezet. Jan van Rode, Filips van Maldegem en 
Zeger van Kortrijk worden opgesloten in een burcht te Joinville. Ook Jan van Menen, 
getrouwd met een zekere Elisabeth van Rode wordt daar gevangen gehouden [7, 
blzn.96-97]. Jan van Rode kon niet deelnemen aan de Guldensporenslag, hij zat nog 
opgesloten te Joinville. Zeger van Kortrijk nam er wel aan deel maar dit zal wel Zeger III 
geweest zijn vermits zijn vader nog gevangen zat te Joinville. Na 11 juli 1302 wordt Jan 
van Rode door Filips IV uitgewisseld tegen een Franse ridder die te Gent gevangen zat. 
In Februari 1305 maakt hij deel uit van het Vlaamse leger dat te Brugge onder bevel 
staat van Gwijde van Namen en neemt deel aan de strijd in Zeeland (LvR100 blz.94).  
Het is overduidelijk dat de heren van Rode tot de partij van de graaf behoorden.   

Na de Guldensporenslag op 11 Juli 1302 waren de moeilijkheden met Filips de Schone 
nog lang niet van de baan. De gevechten bleven voortduren, afgewisseld met 
wapenbestanden en periodes van onderhandelen. Na de dood van Gwijde van Dampierre 
(7 maart 1305) nam de nieuwe graaf Robrecht van Bethune, toen reeds 58 jaar oud, een 
eerder pragmatische houding aan. De Franse koning was duidelijk de sterkste partij en 
de graaf probeerde door halve toegevingen en zo veel en zo lang mogelijk onderhandelen 
er het beste van te maken77. Het is o.i. niet uit te sluiten dat de graaf, hetzij als gebaar 
van verzoening hetzij onder sterke druk van de koning, de Klauwaartsgezinde familie van 
Rode haar heerlijkheid ontnomen heeft en ze geschonken heeft aan de  uitgesproken 
koningsgezinde heer van Naast die bovendien tot een verwant geslacht behoorde. 
Daarbij moet men dan aannemen dat Zeger II in het bezit gelaten werd van Melle met 
afhankelijkheden, misschien als toegeving aan degenen die de Vlaamse autonomie trouw 
gebleven waren, om de beroering enigzins te bedaren78.   

                                                           
75Op blz.158 verwijst Luykx naar Sanderus en geeft zoals deze het onjuiste jaartal 1216, bovendien stelt hij de ruil verkeerd voor. 
Op blz.290 wordt de goedkeuring door graaf Ferrand van Portugal vermeld. 
76J.F. Verbruggen, De Slag der Guldensporen, uitg. De Standaard, Antwerpen (1952) blz.217. 
77Over de toestand in Vlaanderen na 1302 en het verdrag van Athis-sur-Orge (24 Juni 1305) zie [7, blzn.223-226 en Hfdstk.VII 
blz.228 e.v.]. 
78Of Oda van Rode daarin een rol speelde is niet uit te maken. 
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Men kan echter nog een stap verder gaan. Godfied IV heeft zich zeer vlug ontdaan 
van het Land van Rode en het doorgegeven aan zijn zoon Godfried V. Beiden hadden 
zeer duidelijk verzaakt aan hun Vlaamse afkomst. Het lijkt ons gerechtigd de vraag te 
stellen of Godfried V zich wel behaaglijk voelde in zijn Vlaamse heerlijkheid? Eerst en 
vooral was er in zijn nabijheid nog altijd Zeger II die standvastig bleef in zijn trouw aan 
de graaf en bovendien de partij van de steden en van de Engelse koning bleef steunen. 
En Gent was niet zo ver weg, waar de macht van de stadsmilities in opkomst was, ze 
zullen niet aarzelen vechtend in te grijpen op het platteland wanneer hun belangen 
bedreigd worden. Weldra zal de periode van Jacob van Artevelde aanbreken. En is het 
niet mogelijk dat ook op lokaal vlak, binnen de heerlijkheid, bedekte of misschien zelfs 
openlijke weerstand ontstond tegenover een heer die door de bevolking als een 
vreemdeling ervaren werd met tegengestelde belangen? Ligt daarin een andere 
fundamentele reden voor de opzeg van leenhulde in 1315? Wat er ook van zij, in 1315, 
de woensdag na het feest van Sainte-Berthe, hangt Godfried V zijn zegel aan de 
oorkonde met opzeg  van leenhulde aan zijn rechtmatige leenheer graaf Robrecht van 
Bethune.  Dit betekent dat hij, met volle kennis van zaken, zijn leengoed teruggeeft aan 
de graaf. Het is mogelijk dat dit een zuiver politieke zet was en dat hij gehoopt had met 
de hulp van de koning nog alles in orde te kunnen brengen. Hij schijnt zich nog een 
vijftal jaren te kunnen handhaven in het Land van Rode. Maar Filips de Schone is reeds 
overleden (op 29 nov 1314) en zijn opvolgers waren veel minder sluwe politiekers. 
Wanneer in 1320 beide partijen de voortdurende oorlogen moe geworden zijn komt een 
definitief vredesverdrag in zicht dat inderdaad op 5 mei 1320 zal gesloten worden. 
Wellicht had Godfried V dit zien aankomen. Een vredesverdrag sluiten betekent geven en 
nemen. Hij nam de gelegenheid te baat om zonder al te veel gezichtsverlies noch verlies 
aan goederen te verdwijnen uit Vlaanderen via de ruil van Brugny, gesloten in April 1320 
(dus vóór het vredesverdrag).   

De Ruil van Brugny. 

 Robrecht van Bethune, de oudste zoon van graaf Gwijde van Dampierre, 
hertrouwde79 in 1272 met Yolande van Nevers. Toen in 1273 Mathilde van Bourbon, de 
moeder  van Yolande, overleden was erfde hij uit hoofde van zijn vrouw het graafschap 
Nevers en ook de heerlijkheid van Brugny in Champagne, gehouden als leen van de 
Franse kroon. Veel later, toen hij sinds 1305 graaf van Vlaanderen en de vrede met de 
Franse koning Filips V verzekerd was, had hij in een oorkonde van 2 Juni 1320 een 
erfenisregeling opgesteld (de zgn. “Partage van Vlaenderen”)  waarbij zijn goederen 
verdeeld werden tussen zijn twee zonen Lodewijk van Nevers en Robrecht van Kassel, 
ook genoemd Robrecht van Vlaanderen. De heerlijkheid van Brugny behoorde tot het 
deel van deze laatste. In April 1320, dus nog vóór genoemde akte van verdeling, werd 
een overeenkomst bereikt, bezegeld door een oorkonde, tussen Robrecht van Kassel en 
Godfried V van Naast waarbij laatstgenoemde zijn bezittingen in Vlaanderen, nl. het Land 
van Rode, afstond aan Robrecht in ruil voor de heerlijkheid van Brugny. Het is de 
verdienste geweest van Jozef De Cocker de aandacht gevestigd te hebben op deze 
oorkonde80. De ruiling werd goedgekeurd door de Franse koning Filips V de Lange op 22 
April 1320.   

Daarmee onderging het Land van Rode een definitieve en beslissende wending in zijn 
geschiedenis. De laatste verwant van de vroegere heren van Rode verdween uit de 
streek en voortaan zal Rode deel uitmaken, via de afstammelingen van Robrecht van 
Kassel die bijna uitsluitend Franse edelen zijn of ten minste vertoeven in de Franse 
sociaal-kulturele sfeer, van de bezittingen van een totaal verschillend en vreemd 
geslacht.   

 

 

                                                           
79Hij was reeds weduwnaar van Blanche van Anjou (overleden in 1269). 
80Zie J. De Cocker, De heren en vrouwen van het Land van Rode 1331-1462, Jaarboek van het heemkundig genootschap Land van 
Rode (1969) blzn.31-42, overgenomen in LvR100 (1997) blzn.12-23. 
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HET ONTSTAAN VAN HET LAND VAN RODE 

In het licht van voorgaande gegevens is het niet overbodig een  interpretatie te 
wagen over het onstaan van het Land van Rode zoals dit gekend was in de 17e en 18e 
eeuw. Daarbij zien we af van de toestand in de 12e eeuw waarover nog al te weinig 
bekend is en kiezen het begin van de 13e eeuw als vertrekpunt.   

Wie enigzins vertrouwd is met de toestand in het Land van Rode, zoals deze  bv. 
beschreven staat in de bundel teksten in Het Land van Rode nr.100, kan niet ontkennen 
dat daarin ca.1200 drie of zelfs vier grote territoriale entiteiten voorkomen bestaande uit 
domeinen gelegen in  

 —  (1) Melle - Gentbrugge - Gontrode - Landskouter  
 —  (2) Schelderode - Bottelare - Munte - Melsen  
 —  (3) Scheldewindeke - Oosterzele - Moortzele - Balegem  

 waarbij we sterk geneigd zijn Scheldewindeke (met Moortsele en Balegem) en 
Oosterzele als onderscheiden gebieden te beschouwen.  Men moet daarbij wel in acht 
nemen dat deze domeinen wellicht geen aaneengesloten gebied vormden, er kunnen heel 
wat enclaves van andere heerlijkheden in voorgekomen zijn en er is geen reden om aan 
te nemen dat de grenzen van de heerlijkheden samenvielen met de grenzen van de 
parochies met dezelfde naam.  Deze opvatting sluit trouwens aan bij het bestaan van 
vier leenhoven (Schelderode, Oosterzele, Melle en Scheldewindeke) in het Land van 
Rode81.   

Bij het begin van de 13e eeuw zijn Schelderode en Melle in handen van Geraard I van 
Rode en Hildegardis van Melle in een personele unie. Scheldewindeke is bezit van Arnulf 
IV en, iets later, ontmoet men Godfried I als heer van Oosterzele. Deze toestand blijft 
ongewijzigd onder hun direkte afstammelingen tot ca.1265 Geraard II zich  terugtrekt in 
Melle en Schelderode overlaat aan zijn zoon Geraard III. Beide domeinen worden aldus 
opnieuw gescheiden. Deze laatste was reeds vóór 1259 gehuwd met Mabilia II, wanneer 
zij Scheldewindeke erft komen Schelderode en Scheldewindeke in handen van hetzelfde 
echtpaar.  Na het overlijden ca.1285 van Geraard II zullen zij ook Melle toevoegen aan 
hun bezittingen zodat, kort daarna, Schelderode, Melle en Scheldewindeke verenigd zijn 
onder hun zoon Geraard IV. Deze wordt in het begin van de 14e eeuw opgevolgd door 
Oda van Rode die toen reeds moet gehuwd zijn met Zeger II  Cortrosien, heer van 
Drongen. Ondertussen is Oosterzele in het bezit gebleven van de afstammelingen van 
Godfried I. Circa 1309 hebben in het Land van Rode een aantal gebeurtenissen plaats 
met als resultaat dat Schelderode en Scheldewindeke in handen komen van Godfried IV, 
de toenmalige heer van Oosterzele en Naast, die zich onmiddellijk daarna terugtrekt in 
Naast en het complex Schelderode - Scheldewindeke - Oosterzele overlaat aan zijn zoon 
Godfried V. Melle blijft uitgesloten van deze overgang en komt in handen van Zeger II 
van Drongen82. In April 1320 slaagt Godfried V erin een overeenkomst te bereiken met 
Robrecht van Kassel waarbij hij zijn bezittingen in het Land van Rode ruilt voor de 
heerlijkheid van Brugny in Champagne en kan aldus definitief verdwijnen uit Vlaanderen. 
Men mag als alsoluut zeker aannemen dat deze ruil gebeurde met kennis en goedkeuring 
van Robrechts vader Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, en van zijn oudere 
broer Lodewijk van Nevers83. Melle blijft tot het einde van de 14e eeuw bezit van de 
afstammelingen van Zeger II. Enkele auteurs beweren dat na de onthoofding van Zeger 
II in 1337 de heerlijkheid Melle verloren ging voor dit geslacht. Dit strookt niet met het 
feit dat Zeger III en zijn opvolgers nog altijd heer van Melle genoemd worden. Of Melle 
gehouden werd als leen van de heer van Rode of rechtstreeks als leen van de graaf van 
Vlaanderen blijft onduidelijk. Volgens Nap. De Pauw84, zonder vermelding van de bron, 
werd Zeger IV (overl. 1394) “afgezet, opgesloten en zijn goederen werden verbeurd 
verklaard”. Wij hebben over deze voor ons onderwerp belangrijke feiten geen nadere 
gegevens kunnen vinden. Er schijnt nochtans iets gebeurd te zijn met de heren van Melle 

                                                           
81W. Van Hille, LvR100 blzn.10-11. Meer inlichtingen in J. Van Twembeke, Lijst der Heerlijkheden van het Land van Aalst, 
blzn.232-236. 
82We hebben geen informatie gevonden over wat daarbij met Oda gebeurt. 
83Dit is de vader van Lodewijk van Crecy, zie voetnoot 24. 
84Biographie nationale, Tome 22 (1914-1920) blz.496. 
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dat aanleiding gegeven heeft tot hun verdwijning als feodale heren. De latere bezitters 
van het kasteel Cortrosine te Melle schijnen eerder op te treden alsof ze over het genot 
beschikken van een leengoed maar er schijnt geen sprake te zijn van de verdere 
uitoefening van feodale rechten.  Wanneer veel later, in 1780, Gillis De Regge, een 
inwoner van Melle, een vervallen kapelletje staande voor de kerk wil restaureren vraagt 
hij de toelating rechtstreeks aan de markiezin douariere van Rode, die het verzoek 
toestaat85. Er is geen sprake meer van een heer van Melle.   

Is het een toeval dat op 10 mei 1395, kort na het overlijden van Zeger IV, Yolande 
van Kassel, dochter en opvolgster van Robrecht van Kassel, een eerste (onvolledig) 
denombrement van het Land van Rode indient? Na haar overlijden  op 12 dec 1395  
dient haar zoon Robrecht van Bar een volledig denombrement in86. Kan dit beduiden dat 
Yolande of haar zoon Robrecht rond deze tijd in het bezit gekomen zijn van Melle ?  De 
leenboeken van het Land van Aalst van 1400 en 140587 zijn op dit gebied duidelijk, 
Robrecht van Bar heeft de vier grote genoemde domeinen in één hand verenigd. Hij 
houdt het Land van Rode in twee lenen van het grafelijk leenhof het Steen of Perron van 
Aalst.  

We laten hier in het midden wat het statuut was van Gijzenzele, Bavegem en 
Vlierzele, die toehoorden aan de abt van Sint-Baafs in Gent, en van Letterhoutem dat 
toebehoorde aan de abt van St-Pieters abdij. Robrecht van Bar heeft in het begin van de 
15e eeuw de voogdij over Vlierzele, Gijzenzele en Letterhoutem (LvR100 blz.14).  In de 
huidige stand van het onderzoek beschikken wij over te weinig informatie om iets 
steekhoudend te kunnen zeggen over de manier waarop deze dorpen betrokken werden 
bij het Land van Rode.  Beerlegem is een speciaal geval, het was een aparte heerlijkheid. 
Wanneer koning Karel II van Spanje bij patentbrieven van 14 juli 1682 de baronie van 
Rode verheft tot markiezaat is Beerlegem daar niet bij. Maar in een volgend dekreet laat 
deze koning aan de markies van Rode toe de titel van baron over te dragen op zijn 
heerlijkheid van Beerlegem88.  

Uiteindelijk komt men aldus tot het besluit dat het Land van Rode zijn latere vorm 
zou verkregen hebben bij het einde van de 14e eeuw. Het ontstaan van de baronie, later 
markiezaat, van Rode is het gevolg van een komplexe evolutie. Men kan er niet zomaar 
een datum op kleven zoals dit wél kan bij het goedkeuren van een wet in het parlement 
of het stichten van een VZW. Uit alles wat voorafgaat blijkt dat deze evolutie kan 
samengevat worden in zes fazen nl.   
  1. Het ontstaan van een band tussen Schelderode en Melle door het huwelijk van 

Geraard I van Rode met Hildegardis van Melle, een huwelijk dat laat in de 12e eeuw 
moet gesitueerd worden.   

  2. De ruil van 1226 tussen gravin Joanna van Constantinopel en Radulf van Rode 
waardoor deze laatste zijn bezittingen in het Land van Aalst uitbreidt en 
consolideert.   

  3. De vereniging in de tweede helft van de 13e eeuw van enerzijds Schelderode-Melle 
en anderzijds Scheldewindeke in de handen van één familie als gevolg van het 
huwelijk van Geraard III van Rode met Mabilia II van Scheldewindeke.  

  4. Het optreden van de heren van Naast bij het begin van de 14e eeuw waardoor 
Oosterzele toegevoegd wordt aan voornoemde goederen maar Melle overgaat naar 
het geslacht van de Cortrosiens.   

  5. De Ruil van Brugny in 1320, zodat Schelderode-Scheldewindeke-Oosterzele in 
handen komen van Robrecht van Kassel.  

  6. Tenslotte het verdwijnen van de heren van Melle (met Zeger IV ?) waarbij de 
afstammelingen van Robrecht van Kassel erin slagen hun  bezittingen in het Land 
van Aalst af te ronden.   

 

                                                           
85H. Verbist, Geschiedenis van Melle (1962) p.199. 
86R. Opsommer, Omme dat Leengoed es Thoochste Dinc van der Weerelt, ARA (1995) Deel I p.215. 
87J. De Cocker,  De Heren en Vrouwen van het Land van Rode 1331-1462, Jaarboek van het Land van Rode (1969) pp.31-42. Ook 
in LvR100 p.13. 
88F.V. Goethals, Dictionnaire généalogique et héraldique, (1852) T.IV blzn.262-264. 
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Besluit 

 Voorgaande tekst staat bol van de onderstellingen. Men beschikt voor het ogenblik 
niet over voldoende gegevens om uit te maken of deze juist of vals zijn. Men kan slechts 
hopen dat een nauwkeuriger studie van de bronnen of de ontdekking van tot nog toe 
onbekend gebleven archivalia zal leiden tot een bevestiging of ontkenning. Maar het is 
o.i. onweerlegbaar dat in de geschiedenis van het Land van Rode in het begin van de 14e 
eeuw een duistere periode voorkomt. Het was onze bedoeling de omstandigheden 
daarvan zo nauwkeurig mogelijk te schetsen. 

 

Gontran Ervynck 
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Voorwoord 
 
 
Beste heemvrienden 
 
Het laatste nummer van de jaargang 35 heeft u nu zojuist ontvangen. 
Rekening houdende met de reacties van onze leden kunnen wij met voldoening 
terugblikken op dit jaargang. 
 
Het is passend om langs deze weg de medewerkers aan ons tijdschrift van harte te 
danken. 
Samen stonden zij in voor 124 bladzijden lokale geschiedenis uit het Land van Rode. 
Mijn bijzondere dank gaat ook naar onze secretaris  Françoise Verhoosele die instaat voor 
de lay-out en het versturen van het tijdschrift. Wij koesteren de hoop dat voor de 
volgende jaargang wij opnieuw op hen een beroep kunnen doen.  
Mijn dank gaat ook naar de bestuursleden en helpende handen om de goede, vrijwillige 
en onbezoldigde samenwerking gedurende het voorbije werkjaar.  
Dank ook aan het gemeentebestuur om de logistieke steun. 
 
Ledenbijdrage 2008 
 
Beste vrienden, in bijlage vindt u het overschrijvingsformulier waarmede u uw 
lidmaatschap voor het komende werkjaar kan vernieuwen. De bijdrage bleef ongewijzigd 
en bedraagt: 
- gewoon lid: 10 Euro  
- steunend lid: 15 euro 
- beschermleden: 30 euro. 
Dankzij lidmaatschap en onze adverteerders kunnen wij het komende jaar U opnieuw een 
waardevol tijdschrift aan te bieden.  
Heeft u er al eens aan gedacht uw tijdschrift uit te lenen aan vrienden of familie? Nieuwe 
leden zijn altijd welkom 
 
In het komende werkjaar bestaat ons genootschap 40 jaar. Het wordt een bijzonder jaar 
waarin wij de organisatie van de provinciale heemdag op ons hebben genomen. Wij 
hopen ons documentatiecentrum open te stellen en ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan zullen wij de uitgave van een bijzonder jaarboek voorstellen. Over dit alles en 
nog veel meer kan u lezen in één van onze volgende bijdrage. 
 
Nog even ter herinnering: wij verzamelen alle mogelijke documentatie die betrekking 
heeft met het Land van Rode en zijn bewoners. Beschikt u bijvoorbeeld over documenten 
van niet meer bestaande organisatie, bedrijven, foto's enz… dan kan u daarmee steeds 
terecht in het erfgoedhuis te Moortsele.  Om onnodige verplaatsingen te voorkomen laat 
u wel best vooraf iets weten op tel 09 362 69 95. 
 
De feitelijke vereniging Heemkundig Genootschap Land van Rode wenst u en uw familie 
een vreugdevol en gelukkig Nieuwjaar en hoopt u als lid van ons genootschap opnieuw te 
mogen begroeten. 
 
Namens het bestuur 
 
Lucien De Smet 
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De bouw van een pastorij te Landskouter 
 
Wat drijft iemand naar de liefde voor ons erfgoed?  
Een kunstwerk, de architectuur van een gebouw dat ons aanspreekt, het landschap, het 
aanschouwen van zoveel moois? 
Maar wat indien hij ook het verhaal kent dat schuil gaat achter de muren van een 
schijnbaar sober gebouw? En wat indien hij ook weet dat het huis een deel van het 
verleden van een lokale gemeenschap in zich draagt? Dat maakt dat ik er voor blijf 
stilstaan, het koester in mijn hart en ik er een foto van neem. 
 
Neem nu eens de pastorij van Landskouter. 
 

 
De pastorij van Landskouter (Foto: Verzameling Lucien De Smet) 

 
De Sint-Agathakerk van Landskouter begin de 19e Eeuw 
 
Midden de 19e eeuw verlangden de bewoners van Landskouter er naar, dat hun parochie 
als een zelfstandige parochie erkend zou worden. Sinds onheugelijke tijd was de zielzorg 
over de parochie toevertrouwd aan een naburige priester. Omdat Landskouter geen 
woonst kon aanbieden aan de noodzakelijk residerende pastoor was de reden waarom de 
bisschop geen eigen pastoor aanstelde.  
 
Een niet gedateerde brief, vermoedelijk geschreven in 1839 aan de gouverneur 
verduidelijkt het best het verlangen van de plaatselijke parochiegemeenschap. 
 
“Wij verzoeken en het is het vurig verlangen van de leden van de gemeenteraad en de 
kerkfabriek van Landskouter dat de gemeente hoewel zij over een eigen kerk beschikt 
geen woning of pastorij. 
Een priester uit de omgeving komt af en toe de mis opdragen. Voorheen de pastoor van 
Gijzenzele en af en toe die van Moortsele. Dit is een onaanvaardbare toestand voor een 
bevolking welke in aantal toeneemt. Op dit ogenblik tellen wij ongeveer 600 inwoners en 
wij beschikken niet eens  over een eigen pastoor. Het is demoraliserend de verwaarlozing 
van de religiositeit bij de bevolking waar te nemen. Gelet op deze toestand eist de 
gemeente de komst van een eigen priester onder voorwaarde dat voor hem een nieuwe 
pastorij gebouwd wordt. De gemeente zal hiervoor een aanbesteding uitschrijven”1. 

                                                           
1 RAG provincie Oost-Vlaanderen1830-1850 Nr 2542 brief van de gemeente (vrij vertaald uit het Frans). 
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Residentieplicht 
 
Eén van de voornaamste verplichtingen die aan de pastoor, door de verschillende 
synoden in aansluiting met de decreten van de concilie van Trente werd voorbehouden, 
was de residentieplicht. Sinds de Franse Revolutie en het concordaat met Napoleon werd 
de huisvesting van de pastoor een last voor de gemeente. 
 
Pastoor – Deservitor 
 
Een pastoor is een priester belast met de zielzorg van de parochie dat hem door de 
bisschop werd toevertrouwd en waar hij ook effectief verbleef. Een deservitor is een 
priester aan wie de zielzorg van een parochie waar hij niet verblijft werd toevertrouwd. 
Doorgaans was dit de pastoor van een naburige parochie.  
 
De eerste pastoor van Landskouter. 
 
In 1813 was E.H. Beyaert pastoor te Moortsele en kreeg er de zielzorg van Landskouter 
bij. 
Deze toestand bleef onveranderd tot 1834 toen pastoor E.H. Bogaert van Moortsele de 
zorg over Landskouter op zich nam.  
Merken wij terloops op dat in 1834 Gijzenzele een zelfstandige parochie werd2. 
E.H J.B. Van Damme, pastoor te Gijzenzele, nam deze taak opnieuw op tot de aanstelling 
van een pastoor te Landskouter. 
 
Bij K.B. van 13.02.1840 erkende de Belgische Staat Landskouter als een zelfstandige 
parochie3. Dit hield onder meer in dat de bisschop voor Landskouter een door de 
overheid bezoldigde priester kan aanstellen. Op 23 juni 1840 werd E.H. Silvinus Lampo 
te Landskouter benoemd. Zolang de nieuwe pastorij niet klaar was, was hij deservitor. 
Hij verbleef nl. in een naburig dorp of bij een particulier te Landskouter. 
 
E.H. Silvinus Lampo4 
 
11-10-1802: geboren te Berchem (Kluisbergen)  
17-02-1826: priesterwijding 
16-08-1826: onderpastoor Melden 
23-06-1831: onderpastoor Hamme 
23-06-1840: pastoor Landskouter 
24-06-1845: pastoor Grimminge 
10-09-1864: overleden te Grimminge  
 
De bouw van een nieuwe pastorij  
 
Nu de bisschop een eigen priester had benoemd nam de druk zowel op de lokale - als op 
de voogdijoverheid toe om te Landskouter een nieuwe pastorij te bouwen. 
 
1840: de gevolgen van de industriële revolutie waren ook te Landskouter duidelijk 
voelbaar. 
De huisnijverheid had afgedaan, er was de werkloosheid, armoede en hongersnood 
teisterde de plaatselijke bevolking. Mensen verlieten noodgedwongen het dorp om geluk 
en werk te vinden in de naburige industriepool Gent. De maatschappelijke sociale 
toestanden waren voor een dorp met amper 600 inwoners allesbehalve gunstig om 
dergelijke projecten aan te vangen. En toch hoopte men een deel van de lokale werkloze 
bevolking aan het werk te zetten. 
 

                                                           
2 Tijdschrift Land van Rode nr 
3 P. De Brouwer en D. Bosscher: Landskouter. 
4 Luc Schokkaert: Biografisch Repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997. 
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Naast de kerk werd een bouwperceel (380) bouwklaar gemaakt waarop de nieuwe 
pastorij zal gebouwd worden. “Met deuren en vensters en alles wat daarbij nodig is”. 
 

 
1860 Plan parcellaire de la commune de Landscauter  par  C. Popp  (Verz. Lucien De Smet) 

 
Op zoek naar geld. 
 
Bouwen zonder overheidshulp was onmogelijk. 
In april 1840 vroeg de gouverneur naar het advies van bisschop over het verzoek van de  
kerkfabriek om voor de bouw van de nieuwe pastorij een toelage te krijgen ten bedrage 
van 4000 fr.5. Een ontwerper, ons voorlopig onbekend, werd aangesteld. De plannen en 
het bestek werden voor advies overgemaakt aan de provincie en aan het ministerie van 
Openbare Werken6. 
 
Tegelijkertijd deed de Provinciale Overheid onderzoek naar de financiële mogelijkheden 
van de kerkfabriek. Uit dat onderzoek bleek dat de opbrengst van de verkoop van 
bomen, waarvoor ook geen toelating werd gegeven, niet werd ingeschreven in de 
rekening van 18397. In oktober 1840 bracht men de gouverneur in kennis dat het bedrag 
van 933,25 fr. zal worden opgenomen in de rekening van 18408. Achteraf zal blijken dat 
de verkoop van deze bomen een noodzaak was opdat de kerkfabriek zou kunnen 
bijdragen in de kosten voor de bouw van de pastorij.  
Het devies van 3-01-1840  voor de bouw van de woning, opgemaakt door de heer C. De 
Schamphelaere uit Oosterzele, raamde de totale kostprijs op 6052,78 fr.9. 
 
Uit een rapport aan de Minister van Justitie halen wij dat op 14-07-1840 de Provincieraad 
een toelage van 1000 fr, voor de bouw van de pastorij had toegekend10. 
 
 
                                                           
5 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 brief rg.C/14 nr. 2632 dd. 13-04-1840. 
6 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 brief C/14 nr.3279 dd. 13-05-1840 en brief 12-06-1840  
   nr 4994. 
7 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542. 
8 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 brief van 19-09-1840. 
9 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 schatting en de staat der werken  2-01-1840. 
   C. De Schamphelaere. 
10 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 rapport 25-06-1842. 
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Het plan voor de bouw van de nieuwe pastorij te Landskouter11 

 
Ook de lokale bevolking hielp mee! 
 
Tot het derven van de kosten werd onder de plaatselijke bevolking een inzameling 
gehouden die 700 fr. opbracht. Drieënveertig personen tekenden hierop in wat neerkomt 
op ongeveer de helft van de gezinnen. Negentien onder hen konden noch lezen noch 
schrijven. De hoogste gift 200 fr kwam burgemeester Marcelinus Van de Velde.  
De andere milde schenkers waren: J.B.Van Durme 20 fr., Francies De Muyter 25 fr., Wed 
Bekaert 30 fr., Constant Deneve 20 fr., Wed. P.L. Eeckhout 25 fr., Ange Aelterman 25 fr., 
J.B Wettinck 25 fr., Strijmeersch 25 fr. Alle andere giften bedroegen hooguit 3,2 fr. of 1 
fr.12. 
 
Burgemeester Marcelinus Van de Velde bracht redding. 
 
De bouw van de pastorij bracht, zoals was te verwachten de gemeente en de kerkfabriek 
in financiële problemen. De te verwachte subsidies bedroegen geen 4000 fr. maar slechts 
2000 fr. En het uiteindelijke kosten plaatje was geen 6000 fr. maar 9000 fr. 
 
Een en ander werd duidelijk in het rapport van 12-08-184113: 
 
De totale kostprijs werd geraamd 9058,89 fr.  
Tussenkomst van de kerkfabriek 1300 fr.  
Giften van de inwoners 700 fr.  
Toelage  van de  provincie 1000 fr.  
Toelage van de staat 1000 fr.  
Samen 4000 fr. - 4000,00 fr. 
Tekort van  5058,89 fr. 

                                                           
11 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542: Plan van de pastorij. 
12 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542: Lijst van de vrijwillige inschrijving. 
13 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542: Rapport leden kerkfabriek aan de heer gouverneur. 
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Burgemeester Marcelinus Van de Velde kwam tussenbeide en betaalde met eigen 
middelen: de daglonen van de werk- en ambachtslieden; de transportkosten van de 
bouwmaterialen voor een bedrag van 3060,22 fr. Bleef nog een rekening af te lossen van 
1998,67 fr. voor de levering van steen, kalk, bertnagels, verven en arbeidslonen. Noch 
de gemeente noch de kerkfabriek beschikte over de nodige middelen om het tekort aan 
te vullen. In december kwam de bevestiging dat de provincie een subsidie van 1000 fr. 
had toegekend14. 
 
De put raakt maar niet gevuld. 
 
De te verwachten staatstoelage zou die van de provincie niet overtreffen. Het rapport 
van de provincie aan de Minister van Justitie was overduidelijk: de lokale overheden en 
haar bevolking konden onmogelijk instaan voor het tekort15. 
In 1842 verscheen een KB dat op 10-08 te Oostende door het Staatshoofd werd 
ondertekend waarbij nieuwe staatstoelage van 1000 fr.16 werd toegekend. Op 18-03-
1845 kwam de bevestiging van de provincie voor een toelage van 1000 fr.17.  
In september 1846 doet het plaatselijk bestuur andermaal een beroep op de 
voogdijoverheid om een bijkomende staatstoelage van 2000 fr. 
 
Wanneer Marcelinus Van de Velde de renteloze lening terugbetaald kreeg is ons nog niet 
duidelijk18.  Wat we wel weten is dat de uil op de nok van de pastorij er lang is blijven 
zitten en dat Marcelinus een echte “burgerVADER” moet zijn geweest.  
Marcelin Van de Velde overleed te Landskouter op 16-04-1845 en twee maanden later 
verliet ook de pastoor de parochie. 
 
Marcelinus Van de Velde 
 
Marcelinus Van de Velde werd te Landskouter geboren op 2-07-1789. Hij was de zoon 
van Jacobus Franciscus en Isabella Jacoba Billiet. 
Marcelinus huwde met Rosalie Van Lil en zij kregen 7 kinderen: 

• Hortense Justine Van de Velde (1824-1885) 
• Maria Joanna Juliana Van de Velde (1825-1841) 
• Adelaïde  Van de Velde (1826-1909) 
• Monica Mathilde Van de Velde (1828-1859) 
• Hypolite Desiré Van de Velde (1830-1901) 
• Gudula Jacoba Van de Velde (1831-?) 
• Maria Leocadia Van de Velde (1833-?)  

   
Huidige omschrijving van het gebouw 
 
Gebouwd in een omhaagde tuin palend aan het kerkhof. 
Onderkeldert dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak voorzien 
van een klokkenstoel, daterend uit midden XIXe eeuw maar gemoderniseerd in 1971.  
Lijstgevel met symmetrische dubbelhuisopstand voorzien van een nieuw parement van 
geglazuurde tegels, waarin verkleinde rechthoekige vensters.  
Bewaarde rechthoekige hardstenen deuromlijsting met geprofileerd beloop op neuten en 
rechte druiplijst.  
Gevelbreed terras met decoratieve ijzeren leuning en een stektrap (5 trappen) midden 
voor de deur van de verhoogde begane grond. 
 
Lucien De Smet 

                                                           
14 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 brief C 14 nr 8182. 
15 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 rapport van de provincieraad 25-06-1842. 
16 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 brief van 5-10-1842. 
17 RAG Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850 Nr 2542 brief 18-03-1845. 
18 Wij waren niet in de mogelijkheid noch de rekeningen van het kerkarchief noch die van de gemeente in te 
zien. 
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De stokerij Henri Van Damme (1929 – 1950)  
 
(vervolg nr 139) 
 
 Na het overlijden van vader Gustaaf Van 

Damme deed zijn zoon Henri Joseph op 19 
april 1929 een “doorhaling van inschrijving 
van bedongen pandrecht”19. Derhalve gaf 
hij als nieuwe zaakvoerder aan het bedrijf 
de benaming “Stokerij Henri Van Damme”.  
 
Hij was de laatste stoker uit de familie die 
het statuut van landbouwstoker bezat20.  
Bij zijn overlijden in 1950 waren zijn broer 
en zusters de enige erfgenamen. 
 
 
 

 
De technische installatie. 
 
Henri Van Damme werd geconfronteerd met het feit dat hij een niet onbelangrijk deel 
van de technische installatie diende te vervangen. 
 
Een nieuwe stoomketel. 
 

  
Stoomketel uit 1911 (Foto Lucien De Smet) 

In 1938 werd de stoomketel vervangen, 
die nu nog steeds in gebruik is. Het is een 
Cornwall ketel, vervaardigd in 1910 en 
afkomstig uit de voormalige melkfabriek 
St. Hubertus te Baaigem. Aanvankelijk 
was de ketel in gebruikt in een bedrijf te 
Beveren21. 
 
Zijn technische eigenschappen: 
 
De horizontale Cornwallketel heeft een 
gegolfde vuurgang van 7kg/cn2. en een  
verwarmingsoppervlakte van 25 m2.  
De ketel werd vervaardigd door Usines de 
et à Jumet  fabr. nr. 1994; de staalplaten  
door de Cilinder Rheinische Stahlwerke 
Duisburg en de bodem door Gute 
Hoffnunghutte, Oberkausen. 
 
De ketel heeft een lengte van 5 m en een 
doorsnede van 1,6 m. 
 

De lengte van de vuurgang bedraagt 5 m en heeft een diameter van 0,75 x 085 m. De 
platen hebben een trekbreukbelasting van 38,2 kg. en een uitrekvermogen van 28%. 
 

                                                           
19 ASVD Doorhaling van inschrijving brief AC 19374. 
20 ASVD Brief van 20-11-1930 en 7-09-1950 nr DA 112974. 
21 ASVD Verslag van onderzoek 5-11-1938. 
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Er wordt gestookt met kolen. De ketel is uitgerust met een alarmtoestel van het type 
Blackfuit en een loodnagel. Er zijn twee veiligheidskleppen met een doorsnede van 55 
mm en een belasting van 178,623 kg.22. 
 

 
Verslag van onderzoek (Archief Stokerij Van Damme Balegem) 

 
De Stokerij 
 
Op 6 juni 1929 stelden de accijnsbedienden uit Scheldewindeke vast dat onderaan de 
stook-kolom stoom ontsnapte. De stookkolom werkte onregelmatig en de voorraad, 
opgeslagen in de gistingskuip nr. 2, kon niet worden afgewerkt. 
 
De kolom werd dan maar afgebroken en bij nader onderzoek bleek dat de klinknagels 
waar-mede de klokken waren vastgemaakt, losgekomen waren23 .  
Op 22 september 1931 werd door het bedrijf Chaurobel een offerte gemaakt voor de 
levering van: 

• een rechthoekige gistingskuip van 3,100 m op 1,200 m en een diepte van 1,500 
m; kostprijs: 5300 fr. 

• een cilindervormige gistingskuip met een  inwendige diameter van 1,875 m en 
een  diepte van 2,050 m; kostprijs : 3650 fr. 

• een alambic in roodkoper; kostprijs: 9000 fr.24 
In november van datzelfde jaar werd de offerte aangepast. De alambic kostte uiteindelijk 
2250 fr. meer, waardoor de totale kostprijs van de nieuwe te leveren en te plaatsen 
onder-delen op 19250 fr  werd geraamd25. Nog in datzelfde jaar werden deze toestellen 
geïnstalleerd. 
 
In mei 1932 werd bij dezelfde firma een bestelling geplaatst voor de levering van een in 
rood-koper vervaardigde serpentine met binnenin 13 tot 14 spiralen van een diameter 
van 900 mm.26. 
Bij de firma Kramer en zoons werden in augustus 3 eiken vaten besteld27. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
 
Voor het uitbreken van Wereldoorlog II (stookseizoen 1938-39) bedroeg de jaarproductie 
563,28 hl  jenever aan 50°28. 
Wereldoorlog II was de oorzaak dat de werkzaamheden in het bedrijf uiteindelijk dienden 
te worden stilgelegd. Op 23 oktober 1940 liet Henri de overheid weten: “dat, gelet op de 
omstandigheden en hij over geen grondstoffen meer beschikt hij gedwongen was zijn 

                                                           
22 ASVD Verslag van onderzoek 3-06-1938. 
23 ASVD Proces-verbaal van 6-06-1929. 
24 ASVD Brief van 22-09-1931 ref D1/344-JD/IR. 
25 ASVD Offerte 22-09; 24-09-1931. 
26 ASVD Offerte 3-05 en 6-05-1932. 
27 ASVD Factuur 13-08-1932. 
28 ASVD Interne nota. 
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stookverrichtingen stop te zetten”. Hij vroeg toelating om in de nijverheidsstokerijen 
alcohol aan te kopen zonder dat hij daardoor het statuut van landbouwstoker zou 
verliezen. Dit werd toegestaan op voorwaarde dat alle vaten, toestellen en gereedschap 
in de stokerij verzegeld werden en dat de aangekochte alcohol verwerkt werd in het 
magazijn voor vrij verkeer. Deze maatregel hield op zodra de stookverrichtingen 
hernomen werden29. 
 
Ravitailleringbesluit van 24-03-1945 blokkeerde de verkoop van jenever 
 
Volgens het ravitailleringbesluit van 24.3.1945 was elke alcoholstoker-overhaler 
gehouden zijn flegma’s of aethyalcohol- productie ter beschikking te stellen van het 
Ministerie van Ravitaillering30. 
In april ‘45 was de geproduceerde alcohol nog niet vrijgegeven31. Er golden strenge 
controles en het werd er voor de producent niet gemakkelijker op. Elke 5e dag van de 
maand, volgend op het gebruik van de installaties of productie, was men verplicht een 
staat op te maken van de grondstoffen en van de voortgebrachte aethyalcohol van 50° 
Gay Lussac temp 15° centigraden32.  
Zonder te beschikken over een toelating mocht de stoker geen inheemse flegma’s of 
acthylacohol vervoeren33. 
 
Na de oogst van 1945 werden de stookactiviteiten opnieuw aangevat. Henri Van Damme 
vroeg om 10 hl 62 van 100° te mogen overbrengen naar het magazijn om die alsnog te 
kunnen verkopen aan 2,10 fr vóór de verplichte verkoopprijs van kracht werd34. 
De toelating om alcohol te verkopen bleef uit en in augustus 1945 liet men weten dat het 
Ministerie van Economische Zaken de nieuwe prijzenbarema’s nog niet had vastgelegd35. 
Ook nadat beslist werd dat de prijs van 2,12 fr. per graad bedroeg, was Henri nog steeds 
niet in het bezit van de vereiste toelating36. 
 
De likeurfabriek in 1947 
 
Ingevolge een beslissing van 24 oktober1947 liet men weten dat hij geen toelating kreeg 
om alcohol van andere stokerijen te betrekken. De mogelijkheid bestond er wel in om 
een likeurhandel te openen op de naam van zijn  broer Odilon en zijn zuster. Bovendien 
diende de likeurhandel gevestigd te zijn in een nieuw aangepast en van de stokerij 
afgezonderd lokaal. Op deze wijze was het dan wel toegestaan alcohol te ontvangen uit 
het eigen bedrijf of door aankoop in andere bedrijven37. Het lokaal, dat sinds 1913 werd 
ingericht en met een rechtstreekse toegang op de straat, werd hiervoor gebruikt. De 
alcohol werd er na rijping verwerkt en verkocht als een  jenever van 42° of 31°. 
 
Rijpen 
 
Henri Van Damme bewaarde in  het “bijzonder lokaal” de overhaalde alcohol in houten 
vaten.  Hij had hiervoor in 1947 de toelating gekregen38. Volgens hem gaven de 
gegalvaniseerde metalen vaten een slechte smaak aan het product. Nog steeds worden 
voor het rijpen van de jenever houten vaten gebruikt. 

                                                           
29 ASVD Brief van 14-11-1940 ref. Ac 138.672. 
30 ASVD Brief van 29-03-1945 ref D.R. 114.700. 
31 ASVD Brief van 9-04-1945. 
32 ASVD Brief van 24-04-1945 ref 115.000. 
33 ASVD Brief van 29.03.1945 ref  D.R. 114.700. 
34 ASVD Brief van 26-08-1945. 
35 ASVD Brief van 20-08-1945. 
36 ASVD Brief van 6-4 en 28 GW/SS. 
37 ASVD Brief van 26-09-1947  nr 72.325. 
38 ASVD Brief van 23-04-1947 nr D.A.-127.410. 
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De houten tonnen in het “bijzonder lokaal” waarin de jenever rijpt (Foto Lucien De Smet) 

 
Verkoop van flegma's 39 
 
Bij verificatie van het register van de verkoop van flegma’s kunnen wij concluderen dat 
na de Eerste Wereldoorlog een niet onbelangrijk deel van het geproduceerde flegma 
verkocht werd. 
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Sinds 1925 gaat de verkoop pijlsnel naar 
beneden. Ook na de Tweede 
Wereldoorlog was er een overschot 
waarvoor een afnemer werd gevonden in 
de industrie. 
 
Een landbouwstoker die nog niet 
gemachtigd was flegma’s over te halen 
kon zijn product kwijt aan de 
nijverheidsstokers.40 
 
Vergeten wij niet dat voor de landbouwer-
stoker de melasse een belangrijk voeder 
was waarmede de dieren op het bedrijf 
vetgemest werden. Vandaar dat ook hij 
zijn stookactiviteiten na de oorlog zo snel 
mogelijk wilde opnieuw starten. 

 
Vóór Wereldoorlog II verkocht Henri flegma’s aan de Firma E.V Carbonelle te Doornik. In 
1927 werd ook geleverd aan de Nederlandse gist- en spiritusfabriek te Brugge. Sinds 
1928 werd er regelmatig geleverd aan Havart en zonen, rectificateurs te Jupille. Na de 
oorlog was in 1946 de afnemer van het flegma’s, de Raffinerie Tirlemontse, afdeling 
Distillerie te Elsene- Ruisbroek.41 Vóór de oorlog kreeg de stoker 27 fr. per l aan 100°. In 
1946 was dit 70 fr per l aan 100°. In 1954 was dit reeds gestegen tot 160,5 fr per l aan 
100°. 
 
Een nationaal merk voor jenever? 
 

                                                           
39 ASVD Register verkoop Flegma’s   9.1.1925 -7.7.1955. 
40 ASVD Brief van 11.02.1948 ref D.A. 134.518. 
41 ASVD Register verkoop Flegma’s 9.1.1925- 7.7.1955. 
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Na de Tweede Wereldoorlog trachtten de jeneverstokers de kwaliteit van hun product te 
beschermen door het invoeren van een nationaal merk. Toen al was er concurrentie 
tussen de landelijke bedrijven en de industriële stokers, met name de groep De 
Schepper. 
 
Landelijke bedrijven  beschikten niet over de technische installaties waarover de 
industriële bedrijven wel beschikten. Bijgevolg waren eerstgenoemden niet in de 
mogelijkheid een even zuiver en hoog kwalitatieve alcohol op de markt te brengen. 
 
Op 4 mei 1949 drukte  Firmin Filiers aan Henri zijn ongerustheid uit over het aan gang 
zijnde probleem: “Ik ben geen liefhebber van onder de controol van die heren te staan”. 
In bijlage aan zijn schrijven voegde hij nog het etiketje toe “Garantie special” dat 
voortaan op de flessen van de “Bruggeman” gekleefd zou worden. Firmin Filliers vroeg 
Henri Van Damme hierover om in contact te komen met de heer Scheerlinck42  Blijkbaar 
was Henri Van Damme geen onbekende bij de heer bestuurder want op 1 mei 1949 
vroeg ook collega stoker Marcel Saonet om zijn tussenkomst43. In een schrijven van 10 
mei 1949 maakte Henri Van Damme uit in naam van hun groep “les distillateurs 
Cércaliers” hun bezorgdheid aan de heer Scheerlinck over, bestuurder bij de dienst 
landbouw van het ministerie. 
 

 
 

Henri Van Damme stelde dat hun product vervaardigd werd uit ”gezonde granen, rogge 
en gerstmout” en dat, die van: “de groupement A.D.I. van de Place Stephanie, welke niet 

                                                           
42 ASVD Brief van 4-5-1949. 
43 ASVD Brief van 11-05; 19-04-49. 
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tegenstaande hun kwaliteitsmerk, uitsluitend jenever en alcohol op de markt brengen 
voortkomende van Melasse slechte maïs of granen.”44. 
 
Het resultaat van de besprekingen te Brussel was het Regent besluit van 31-03-1945, 
betreffende geestrijke dranken45. 
 
Het besluit regelt voor het eerst de kwaliteit van de alcohol en de gebruikte grondstoffen. 
De etiketten met de vermelding “jenever” moeten voortaan ook het alcoholgehalte 
aangeven dat minstens gelijk aan of groter moet zijn dan 30% vol, gemeten bij 20° C46. 
  
Stokerij Van Damme sinds  1950 
 
Marguerite Céline Van Damme 1950 – 1968 
 

    
Marguerite Céline Odilon Prosper Gabriëlle Euphémie Anna Maria 

 
Samen met haar broer Odilon en haar twee zusters Gabriëlle en Maria waren zij na de 
dood van Henri de erfgenamen47. Volgens de toen geldende richtlijnen ressorteerden de 
nieuwe erfgenamen voortaan onder het statuut van nijverheidsstokers48. 
Marguerite Céline werd als de zaakvoerder aangesteld49. Bij haar afwezigheid was Odilon 
Van Damme, “likorist”, de gevolmachtigde zaakvoerder. Maria Van Damme en Cécile 
Ghijs fungeerden als helpsters50. 
Na het overlijden van Odilon Prosper Van Damme op 1 augustus 1961 werd André Van 
Hecke, helper, tijdens haar afwezigheid als gevolmachtigde aangeduid51. 
Gabriëlle Euphémie overleed in dezelfde maand nl. op 30 augustus 1961 te Balegem. 
 
Ingevolge het overlijden van Marguerite Céline op 6 april 1968 werd André Van Hecke de 
nieuwe zaakgelastigde en stelde hij mevrouw Maria Van Damme aan als gevolmachtigde 
vervanger52. 
Zij overleed te Balegem op 25 juli 1972. 
 
1952: nu ook jenever in groene literflessen  
 
Sinds 1952 kan men de Balegemse jenever in flessen van 1l aankopen. Twee soorten 
jenever aan 31° en 42° Sinds het decreet van 1945 moet op het etiket naast de inhoud 
ook het alcohol gehalte  
vermeld worden.  
 

                                                           
44 ASVD Ontwerp brief 10-06-49. 
45 Belgisch Staatsblad 1-05-1945. 
46 Ministerie van Economische Zaken bestuur Kwaliteit en Veiligheid Metrologische Reglementering. 
47 ASVD Brief van 7-09-1950 nr DA 112974. 
48 ASVD Brief van 7-09-1950 nr DA 112974. 
49 ASVD Document 30-12-1950. 
50 ASVD Verklaring op 13-01-1951. 
51 ASVD Verklaring op 7-12-1967. 
52 ASVD Nota van 10-10-1968. 
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Bij het bedrijf ETS La Girondine te Le Bouscat-Bordeau werd een automatisch 
botteltoestel aangekocht bestaand uit aftrek, stop, capsuleer en etiketmachine. 
 
 

            
Etiketten uit 1952 (Verz. Lucien De Smet) 

 

 
Om de teruggebrachte flessen te 
hergebruiken werd eveneens 
een weekwiel en dubbele 
spoelmachine aangekocht. 
 
De machines werden geleverd 
door Jos Morrage en zoon. 
Kostprijs 1.650.000 fr. Het 
betrof een toestel van het type 
Type 13000D nr. 4619. De 
machine haalde een rendement 
van 1000 flessen per uur. Ze 
bracht automatisch al de 
stoppen, verticaal de etiketten 
en de flessen per pallet 
samen53. 

 
                                               Botteltoestel uit 1952 

 
 

Wordt vervolgd  
 
Lucien de Smet 

                                                           
53 ASVD Orderbevestiging van 4-12-1952. 
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De Markiezen van Rode en de kerk van 
Bottelare. 
 
Wie onlangs het kerkhof bezocht, zal het opgevallen zijn dat de grafsteen van de familie 
Rodriguez de Rode, die al jaren vervallen en gestut stond tegen de kerkmuur, hersteld is. 
Naar aanleiding daarvan is het ook nuttig even dieper in te gaan op de vraag: hoe komt 
het dat de Markiezen van Rode juist hier in Bottelare begraven zijn? 
De Markiezen bestuurden in de 17e eeuw het Land van Rode, een gebied van 17 
gemeenten waaronder Bottelare.  

 
De naam “Botelar”, nu Bottelare, duikt reeds op in een document van 988, met de 
betekenis van “bosachtig, moerassig terrein” (cf. boteham + hlaeri)54. 
 
De eerste kerk was toegewijd aan de H. Martinus. Deze stichting klimt op tot de 12e 
eeuw. In 1108 gaf Odo, bisschop van Kamerijk, de altaren van Merelbeke, Schelderode 
en Bottelare aan de Sint-Pietersabdij van Gent. Dit bezit werd in 1187 nogmaals door 
paus Urbaan III bekrachtigd. Bottelare was één der parochies die in 1226 door de graaf 
van Vlaanderen in ruil voor bezittingen in Merelbeke en Niepkerke geschonken werd aan 
Rodolf, heer van Rode, die eeuwen geleden een kasteel in Schelderode moet bewoond 
hebben. Dit kasteel is al een paar honderd jaar verdwenen. Vanaf 1226 tot het “ancien 
regime” (omstreeks 1792) maakte Bottelare deel uit van het land van Rode in de 
kasselrij van het land van Aalst. In 1565 werd het land van Rode verheven tot baronie en 
in 1682 tot markizaat. Tot het land van Rode behoorden de gemeenten Balegem, 
Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, 
                                                           
54 Toponymisch woordenboek van België – Belgisch interuniversitair centrum voor Nederlandistiek 1960 – 2e 
deel. Dit is slechts één van de talrijke plaatsnaamkundige verklaringen die naar voor werden gebracht door 
historici en taalkundigen. 

 

 
Grafmonument voor de restauratie 

 

 
Grafmonument na de restauratie 
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Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode, 
Scheldewindeke en Vlierzele. 
 

    
 
In 1658 vestigde zich te Gent baron Lopez Marie Rodriguez d’Evora Y Vega, gehuwd met 
Anne, Isabelle van Cortewijle. In 1682 werd hem de titels van markies van Rode en van 
baron van Berleghem toegekend door de koning van Spanje, Karel II. Baron Lopez 
Rodriguez d’Evora had een dappere houding aangenomen tijdens de inval van de Franse 
soldaten van Lodewijk XIV omtrent 1677 te Gent. 
Wanneer men de kerk van Bottelare bezoekt valt het op dat er zich aan de bovenkant 
van de binnenmuren en aan de pilaren zich niet minder dan 36 lijkblazoenen bevinden. 
Dat is een zeer hoog aantal. Nergens in de streek zijn er zoveel, zelfs in de Sint-
Baafskerk en Sint-Pieterskerk van Gent zijn er slechts enkele meer te vinden. 
 
Voor alle duidelijkheid: een lijkblazoen is een ruitvormige schilderij met een wapenschild, 
dat alleen werd opgehangen wanneer een welgesteld burger, lees maar een adellijk 
persoon, in de kerk werd begraven. 
 

 
Een der lijkblazoenen die te vinden zijn in de kerk55  

 

                                                           
55 Graf- en gedenkschriften der Provincie Oost-Vlaanderen. Uitgegeven door een middencomiteit Gent 1863 blz. 
50. 
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Op de lijst van graf- en gedenkschriften van Oost-Vlaanderen van 1863 komen niet 
minder dan 19 lijkblazoenen van de stam Rodriguez de Vega uit Evora voor. Volgens de 
parochieregisters zijn er na 1863 nog een vijftiental afstammelingen van de Markiezen 
hier begraven, of daarvan lijkblazoenen zijn opgehangen is niet bekend. Wel staat het 
vast dat er nog lijkblazoenen aanwezig zijn van de familie Graaf de Volder en van de 
familie Stas de Richelle. 
 
 

                                 
 
Men kan zich afvragen hoe die 19 lijkblazoenen van de Markiezen van Rode in de kerk 
van Bottelare zijn terechtgekomen. In 1641 besloot men de kerk te vergroten. Die was 
veel te klein geworden door de grote toevloed van bedevaarders die de H. Moeder Anna 
kwamen vereren (Bottelare had in 1650 amper 248 inwoners). In 1648 werden de 
werken aangevangen en in 1663 kon men al gebruik maken van de nieuwe kerk. De 
toren bleef onvoltrokken tot in het jaar 1875. 
 
Er werd een klokkenkamer en een dak in koepelvorm aan toegevoegd. Totale hoogte: 46 
m. Het staat vast dat de Markiezen van Rode in ruime mate hebben bijgedragen tot de 
verdere afwerking van het gebouw. De Markiezen van Rode woonden einde 17e en begin 
18e eeuw op het kasteel van Beerlegem. Toch gaven ze er de voorkeur aan begraven te 
worden in Bottelare dat een echt religieus centrum was geworden. 
 
In de kerk van Bottelare had men een crypte voorzien. De bedoeling was waarschijnlijk 
die crypte te gebruiken als begraafplaats voor voorname personen. Het bestaan van die 
crypte was bij de parochianen, zeker de laatste honderd jaar, praktisch onbekend. Rond 
1980 besloot wijlen pastoor Gerard Goossens iets te doen aan de slechte verwarming van 
de kerk. Men zocht een locatie om een verwarmingsketel te plaatsen. Koster Jozef 
Schepens wist misschien een plekje. Men zocht en vond de crypte onder het koor. Door 
allerlei redenen kon men er geen gebruik van maken.  
 
De crypte is een tamelijk grote kelder (de grootte van het koor). Er ligt geen vloer in. De 
bovenkant is zoals bij de meeste oude gebouwen voorzien van gemetselde gebogen 
gewelven. In de ruwe muren aan de zijkanten is duidelijk te zien dat in de loop der jaren 
meerdere openingen zijn gemaakt en weer dichtgemetseld. Ongeveer ter hoogte van de 
communiebank liggen er verschillende Markiezen van Rode en hun familieleden naast 
mekaar begraven in verschillende hokjes. Op ieder hokje bevindt er zich een koperen 
plaat met de naam van de overledene. Er zijn nog drie hokjes open. De crypte is te 
bereiken langs een valluik die zich in de ruimte bevindt achter het hoofdaltaar. Het 
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afdalen in de crypte is een moeilijk en gevaarlijk karwei. Op het kerkhof (kant 
Lindestraat-Ontmoetingscentrum) staat tegen de kerkmuur het grafmonument van de 
Markiezen van Rode. 
 
 
 

 
Grondplan van de kerk. Het gearceerde gedeelte bovenaan is de crypte. 
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De crypte onder het hoofdaltaar 

 
 

 
Sepulture de la famille Rodriguez d’Evora Y Vega Marquis de Rode 1667-1904 

 
Onderaan te midden van het monument loopt een onderaardse gang van een zevental 
meter lengte en een zeventigtal centimeter breedte die eindigt in de crypte. De voorkant 
van de onderaardse gang is afgesloten door een muurtje. Langs daar werden de 
lijkkisten op hun plaats gebracht. In 1904 werd de laatste afstammeling van de 
Markiezen begraven langs deze weg. Mijn vader Jozef Lemmens was toen 8 jaar oud en 
woonde in de Kerkstraat, nu Lindestraat en heeft de bewerkingen die nodig waren om de 
lijkkist op zijn plaats te brengen op de voet kunnen volgen. Na de begrafenis werd het 
muurtje weer dichtgemetseld. Op bijgevoegde foto’s is duidelijk het muurtje te zien, 
alsook op het bijgevoegd grondplan van de kerk. Ook de barst van ongeveer 3 cm breed, 
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die daar reeds vele tientallen jaren moet zijn geweest, is op de foto zichtbaar (met een 
zaklamp kon men gemakkelijk door de spleet de onderaardse gang zien). De verticale 
arduinen plaat met daarop het driehoekig fronton was bouwvallig geworden en dreigde in 
te storten, daarom stond het al een paar jaar gestut met houten balken. De horizontale 
arduinen plaat met barst werd verwijderd en vervangen door een nieuwe grotere plaat.  
 
 

 

 
De barst van 3 cm breedte in de horizontale arduinen 

plaat is duidelijk zichtbaar. 

 

 
Het muurtje die de onderaardse gang afsloot en die 

telkens werd afgebroken. 

 
 
Op de verticale arduinen plaat is het wapenschild van de Markiezen duidelijk zichtbaar. 
Hetzelfde wapenschild bevindt zich bovenaan het hoofdaltaar. 
Bottelare heeft vele jaren terug zijn gemeentewapen afgeleid van het wapenschild van de 
Markiezen van Rode. Dit gemeentewapen was verwerkt in een glasraam dat zich voor de 
fusie van 1976 bevond boven de hoofdingang van het gemeentehuis van Bottelare, dat 
onlangs is afgebroken. Het glasraam met het gemeentewapen is overgebracht naar het 
nieuwe gemeentehuis in Merelbeke en is te zien binnen aan de hoofdingang. Het nieuwe 
gemeentewapen van de fusiegemeente Merelbeke bevat elementen die genomen zijn uit 
het vroegere gemeentewapen van Bottelare, dat op zijn beurt verwijst naar het 
wapenschild van de Markiezen van Rode. 
 
Gerard Lemmens 
 
 
 
 
 
 

Openingsuren Documentatiecentrum 
 
Vanaf 1 januari 2008 is ons documentatiecentrum open op donderdagnamiddag van 14 
tot 17 uur. 
Adres: Het Erfgoedhuis Sint-Antoniusplein, 10 te 9860 Oosterzele-Moortsele 
Telefoon: 09/362 69 95 
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E.H. Henricus Bosmans, + te Bottelare 29/12/1780. 
 

Pastoor Bosmans werd ooit vermeld in het blad “Land van Rode” met een eeuwigdurende 

jaargetijde te Bottelare. 

 

Ene Henricus Bosmans was peter te Bavegem van Jan Baptist De Groote fl Jacob x Marie 

Catherine Van de Venne (twee van mijn voorvaders). Vandaar dit onderzoek. 

 

E.H. Henricus Bosmans werd geboren in Schaffen onder Diest. Spijtig genoeg zijn er 

geen registers meer in Schaffen. Hij was deservitor pastor te Bavegem van 1751 tot juni 

1762. 

 

Marie Catherine Van de Venne was de dochter van Anna Bosman, zuster van de pastoor. 

Nichtje Catherine was waarschijnlijk in dienst bij ‘nonkel pastoor’ en is daar op 21-jarige 

leeftijd haastig gehuwd met Jacob De Groote. Vandaar dat ‘nonkel pastoor’ peter was van 

haar kind. 

 
 

Pastoor Bosmans was een vermogend man, zoals blijkt uit de staat van goed uit 1781: 

SVG Bottelare. + Henricus Bosmans fl Geerardus x Maria Cocks, ° te Schaffen onder 

Diest. 

Pastoor van Bottelare + 29 december 1780. Zonder lichamelijke hoirs. 

Erven: 
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1ste hoofdstaeck: Joannes Moens fl Arnold x Catherine Bosmans en de 2 kinderen van + 

Geeraert Moens fl Arnold in huwelijk gewonnen met Catherine Reymen.  

2de hoofdstaeck: de kinderen van Pieter Van de Venne x Anna Bosman zijnde Arnold Van 

de Venne – Marie Catherine Van de Venne, weduwe van Jacob De Groote te Bavegem – 

Geeraert Van de Venne – Henricus Van de Venne en Elisabetha en Theresia Van de 

Venne, jonge dochters te Schaffen en te Anytwerpen. 

De overledene heeft een testament gemaakt voor Pieter Franchies Haesebeyt, notaris te 

Gendt. 

 

E.H. Bosmans wil begraven worden op het kerkhof nabij het “Beenderhuyzeke” naast het 

graf van E.H. Pieter Blondeau, ook pastor te Bottelare, met een “arduynen sarck” van 

dezelfde grootte als E.H. Blondeau. 

Een uytvaert zoo als men gewoon is voor de andere Heren Pastoors. 

Er moeten gecelebreerd worden twee honderd missen tot lafenisse van de ziele. 

Daarvoor 20 Pont groote aan de prochie van Bottelaere. Ten eeuwigen dage op zijn 

sterfdag een gesonghen jaergetijde – daarvoor een gulden aan de celebrant – 100 

stuyvers aan de coster – daarvoor ook 20 pont groote. 

Aan mevr? Barbara Van der Meynsbrugghen zijn dienstmaercke 200 guldens. 

Goederen – land – bosch – meersch. Ongeveer 6 Ha omgerekend te Schaffen – 

Steenhuffel en te Zelem. 

Een onbezette rente van 300 guldens. 

Croiserend 10 gulden 10 stuivers ’s jaars. 

De meubelen en boeken moeten openbaar verkocht worden. Venditie op 23 en 24 januari 

1781. 

 

Op 31 december 1780 is er een contract met de deservitor van de prochie E.H. Jan 

Baptist Van den Eynde - wegens de onpasselijkheid van den Here Pastor – dat de 

inkomsten van de Kerk komen aan de deservitor mits 420 gulden ’s jaars te betalen een 

den Here Pastor Bosmans. 

De meubilaire venditie bracht 353 pond en 12 schellyngken courant op. 

 

Wijnvenditie 

100 boutaillen aan Joannes Criel 8 pond 4 groote 

25 boutaillen aan Francois Bekaert 1 pond 16 schelling 

25 boutaillen aan de weduwe Franchies 

Van den Meerschaut 

3 pond 4 schel. 

19 boutaillen Reynschen wijn aan de 

greffier Haesebeyt 

1 pond 10 schelling 

70 eyden boutaillen (leeg) aan Joseph Van 

der Beken 

15 schelling 

18 pont groote pachtgeld ontvangen van Sr Benedictus Vliege tot Ertvelde over een jaer 

thiende pacht der pastorye van Bottelaere te Ertvelde. 

Het tractement op de uytvaert heeft 5 pond gekost bij Philibert Piens te Bottelare. 

Aan de chirurgyn Van Wynsberghe 1 pond 3 schelling. 

Aan Doctoor Schollaert over visiten en medecijnen 10 pond 15 schellingen. 

 

Na alle kosten batig saldo 301 pond 6 grooten. 
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De totaliteit bedroeg 769 pond 6 grooten, waarvaan voor Marie Catherine Van de Venne 

weduwe Jacob De Groote 54 pond 18 schelling. Een mooie erfenis! 

 

Vergelijk: in 1779 was een koe 5 à 6 pond groote, in 1730 4 melkkoeien en 2 renders 22 

pond. 

 

Bron: RAG, Fonds Bottelare-Schelderode, nr. 107B. 

 

Jozef De Schamphelaere 

 

 

 
 

 
 
Onze samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek 
 
Breng jouw verhaal digitaal 
 
Iets te vertellen hebben is één zaak. Iemand laten genieten van jouw verhaal is nog iets 
helemaal anders: klaar en boeiend een verhaal  overbrengen is een ware levenskunst! Na 
Nieuwjaar kunnen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de lagere scholen uit 
Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en natuurlijk 
Oosterzele zich hierop toeleggen. Met behulp van de (eenvoudige) techniek van ‘digital 
storytelling’ worden beelden van ingesproken commentaar voorzien. De leerlingen 
worden met hun verhaal op weg geholpen door Leen Persijn, die het project in alle 
scholen op een leuke manier komt toelichten. De beste digitale verhalen mogen rekenen 
op waardevolle prijzen.  
Deze activiteit kadert binnen ‘hisSTORY42’, een groots project rond volksverhalen van de 
6 Route42-bibliotheken met steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Je kan alvast 
beginnen zoeken naar een verhaal, in de bibliotheek bijvoorbeeld…  
 
 
Oosterzeelse volksfiguren                             
hisSTORY42 een organisatie van Route 42 
 
De bibliotheek en het Erfgoedhuis zijn op zoek naar verhalen over Oosterzeelse volkse 
figuren en andere verhalen die zich in de fusie Oosterzele hebben afgespeeld. Wie denkt 
een leuk verhaal te kennen, neemt zo vlug mogelijk contact op met de bib. Heb je 
werkelijk een heel boeiend verhaal dan komen wij later nog eens langs om uw verhaal te 
filmen.  
Misschien werd je verhaal nog nooit door iemand opgetekend…? 
Geef ons vlug een seintje. Wij komen dan zo vlug mogelijk langs om je verhaal op te 
nemen. Alle verhalen blijven daarna bewaard in het Erfgoedhuis en de bibliotheek en 
kunnen op elk ogenblik geraadpleegd worden. 
Op vrijdag 11 april, n.a.v. de Erfgoeddag, brengt Leen Persijn een volkse avond met het 
volkse materiaal dat jij ons bezorgde. Een avond om nu al naar uit te kijken! Iedereen is 
welkom! 
 
Info: 
Bibliotheek Stationsstraat 13 te 9860 Oosterzele 
tel. 09 362 81 17 – e-mail filiep.vangrembergen@bibliotheek.be 
Route42: http://www.route42.be/  
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De geschiedenis van het onderwijs in 

Letterhoutem 
 

Letterhoutem was afhankelijk van de Prelaat van de Gentse Sint-Pietersabdij vanaf 1140 

tot op het einde van de 18de eeuw. 

 

In 1764 benoemde de Prelaat de landbouwer Abraham De Cnijf, die tevens de eerste 

schoolmeester van Letterhoutem was, als dienstdoende koster. 

Hij deed school in zijn lemen huis, gedekt met stro, waarin ook gekookt werd voor 

mensen en dieren. 

Hij onderwees catechismus, lezen, schrijven en rekenen. 

 

Vanaf het begin van het onderwijs bezorgde de Prelaat van de Sint-Pietersabdij aan het 

onderwijzend personeel een levensreglement, dat streng moest nageleefd worden. 

Overgenomen uit het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: “Aan Abram De Cnijf, 

koster dd. en eerste schoolmeester te Letterhoutem en zijn opvolgers zegt de Prelaat zijn 

officie naar de hijlige en christelijke religie wel te bedienen zoo in de kercke als in de 

schole, van zeer godvruchtlick leven zijn en een exempel van goede deugden, 

onberispelijk in zijn handel en wandel, zoo in de kercke als in de schole, een goed 

exempel zoo voor de grote als voor klijnen, tot de deugden leiden, zich wachten voor 

excessen in drinken en andere ongeoorloofde excessen waardoor de onder hen staande 

kinderen en ook de parochianen zouden ontsticht worden. Ook oppassen van slechte 

boeken en schandaleuze liedekens. De Pastoor heeft het recht de vergunning in te 

trekken als de eischen niet voldaan worden”. 

 

1837: Heer Verstraeten van Mullem was hier toen onderwijzerkoster en 

landbouwer. Als lokaal gebruikte hij een slecht huis met stro en lemen 

muren. Men telde in de winter ongeveer 60 leerlingen. De banken waren 

zonder rugleuning. Als boeken gebruikte men het kruiskensboek. Men begon 

met het abc, daarna het Onze Vader. De beginnelingen gaven als vergoeding 

4 stuivers, de ouderen 6 stuivers. Ze brachten ook vlees, boter en smout en 

andere levensmiddelen mee. De verlofdagen waren zon- en feestdagen. 

Gedurende drukke veldarbeid was er geen klas. 

1848: Heer Judocus Van de Noortgate, gediplomeerd onderwijzer werd als 

onderwijzer aangesteld. Als lokaal gebruikte hij een kamer van zijn eigen 

woning. Als wedde trok hij 80 fr voor onderwijs aan behoeftige kinderen (per 

jaar); de anderen betaalden 0,50 fr maandgeld voor de beginnelingen en 

0,75 fr voor de gevorderden (per hoofd). Per jaar had de onderwijzer nooit 

meer dan 300 fr. Het aantal leerlingen schommelde tussen 50 a 70 

(onregelmatige bijwoning). Als reglement gold de wet van 1842. 

1855: Heer Carlier, gediplomeerd, was ook koster orgelist. Deze deed klas in een 

afdak van de pastorij, door Eerwaarde Heer Delfortrie, pastoor, aan de 

gemeente afgestaan en dat dienst moest doen als woning voor de 

onderwijzer en als schoollokaal. 

De heer Carlier vertrok in 1858 en werd vervangen door de heer Honoré 
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Schockaert, niet gediplomeerd. In 1866 werd de gemeente verplicht de 

grond te kopen, nl. 15 aren, voor het bouwen van school en woning voor de 

onderwijzer, met hof en toebehoren. In 1869 waren de gebouwen 

voltrokken. De heer Schockaert begon met 600 fr per jaar en eindigde in 

1877 met 1.275 fr, werd op pensioen gesteld wegens ziekte met een 

pensioen van 514 fr per jaar en bleef koster van de kerk. De heer Van 

Gijsegem, gediplomeerde, volgde hem op. Hij had ‘s zomers tot 90 

leerlingen en ‘s winters 120 leerlingen in de school. 

In 1879 werd een de slechte schoolwet gestemd: - kruisbeelden moesten uit 

de school, geen godsdienst meer, geestelijkheid buiten de klas. De H. Kerk 

sprak de vloekban uit, de heer Van Gijsegem bleef aan. 

Daar de heer Van Gijsegem de schoolwet van 1879 aanvaardde, viel dit 

reglement en de bevoegdheid van Prelaat en pastoor weg. 

De gegoede kinderen gingen sinds een ruime tijd ter school naar Vlierzele of 

naar Sint-Lievens-Houtem. De Eerwaarde Heren De Herde en De Baets 

verkregen onderwijs voor de katholieke kinderen bij de juffrouwen Lucie en 

Emmerence De Nayer. Zo werden de kinderen onttrokken aan de goddeloze 

school van de meester, die met weinige leerlingen verder onderwees. 

1856: Vraag tot bouwen van gemeenteschool, dat door gemeenteraad niet gunstig 

werd ingewilligd. Als schoollokaal en woning werd door E.H. Pastoor een 

afdak gehecht aan de pastorij; kosteloos aan de gemeente geschonken. 

Verlofdagen: geregeld zoals in 1901; schoolmeubels waren van het oude 

stelsel. Als wedde: ongeveer 550 fr. 

1858: Heer Schokaert Honore, niet gediplomeerd, koster en orgelist. Wedde: 600 

fr. 

1866: Aankoop van grond voor een gemeenteschool: 15 aren met woning en tuin. 

1869: Voltrekking van de gebouwen. 

1873: Avondschool voor volwassen jongens. 

1875: Afschaffing van deze school bij gebrek aan genoeg leerlingen. 

1877: Wedde: 1275 fr, pensioen na 18 jaar dienst (bij ziekte).  

De Heer Van Gijseghem richtte de inrichting van de avondschool opnieuw in: 

aantal leerlingen: in de zomer 90; in de winter 120. Als wedde: 1650 fr + 

wedde van avondschool inbegrepen). 

1879: De schoolwet van 1842 werd vervangen. 

1881: Inrichting van de Katholieke School (op grond van Juffrouw Marie Mabilde 

gebouwd) met baksteen gevormd uit de grond van de plaats. Liefdadige 

mensen (Hanssens en Schoup) hielpen de Zuster met giften zoals melk, 

enz.… Inrichting van handwerkcursus voor meisjes in de gemeenteschool. 

1916: Bewaarklas werd aangenomen. 

1920: Aanneming van 3 lagere klassen van het klooster. Al de jongens komen naar 

de gemeenteschool. Daar werd een nieuwe klas ingericht met Heer 

Neckebroeck. 

1922: Benoeming van de Heer Braekman, nieuwe lessenaars (26) met 4 zittingen, 
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nieuw bord, kachel, prenten van geschiedenis, maten en gewichten. 

1924: 3de nieuwe klas in de gemeenteschool (Juffrouw Hanssens W.). Nieuwe klas 

in de aangenomen school: deze bestaat alsdan uit 3 lagere en 2 

bewaarklassen. 

2de bewaarklas (Eerwaarde Zuster Gerarda - Corthals). 

1926: Aanneming van 2de bewaarklas met Eerwaarde Zuster Colomba (Blanckaert). 

1927: L. Van Caelenberghe. 

1942: Heer Van Heddegem, onderwijzer, in de plaats van Hanssens die op 

pensioen ging; werd schoolhoofd na Heer De Moor die op pensioen ging in 

1949. 

 

 

 
Prosper Van Gijseghem (“Meesterken”) 

 

Ontstaan en bouw van het klooster 

 

In de archieven die in de pastorij bewaard worden werd het hiernavolgend relaas 

eigenhandig door de Eerwaarde Heer pastoor G. De Ridder geschreven: 

 

“Mr. De Ridder volgde op aan Mr. De Baets den 6de Februari 1881. Het was het tweede 

jaar der ongelukkige schoolwet van 1879. Bij zijn aankomst als pastoor te Letterhoutem 

was er alhier nog geen katholieke school gebouwd. Het katholiek onderwijs werd 

gegeven met veel bijval en vrucht in een kamer van het huis van Lucie en Emerence De 

Nayer en door Emerence De Nayer zelve (Groenstraat). 

N.B. Mijne voorzaten, de Eerwaarde Heren De Herde en De Baets hadden gedurende hun 

kort verblijf (2 jaar en 1 jaar) niets verwaarloosd om de kinderen een katholiek onderwijs 
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te verstrekken. In Mei 1881 begin ik het bouwen van een klooster en katholieke school. 

Huis en school waren nog in gereedheid voor de winter 1881-82, zodanig dat Emerence 

De Nayer met haar schoolkinderen overkwam van haar huis naar de nieuwe katholieke 

school met Januari 1882 en aldaar de school bleef voortdoen met veel vrucht en vlijt tot 

de aankomst der zusters religieusen van het klooster moederhuis van Wynckel de 15 

November 1882.” 

 

Het onderwijs in het klooster 

 

Het klooster begon met twee zusters, te weten: 

Zuster Antonia en Zuster Stephanie moesten het aantal kinderen in de bestaande 

studiejaren onder hun twee verdelen. Zuster Stephanie (Antoinette Mertens van 

Stekene) had de oudste en Zuster Antonia de jongste leerlingen. Er kon dan nog geen 

sprake zijn van bewaarschool op te richten. Zuster Antonia deed die klas tot in 1883 

(vanaf 15.11.1882 tot 28.11.1883). Ze werd vervangen door Zuster Esther (Hortence 

Van Wassenhoven uit Mere) vanaf 28.11.1883. 

Ondertussen is het 1884. De verkiezingen zijn daar en geven een prachtige uitslag en tot 

voldoening van de grote meerderheid van het volk komt nu een katholieke regering. Het 

onderwijs is weer vrij, de kruisbeelden komen terug in de scholen, de godsdienst werd 

weer onderwezen en de jongens mogen naar de gemeenteschool. Van de twee 

overbevolkte klassen komt een klas lager onderwijs en met 1886 een bewaarklas. Zuster 

Antonia werd op 16.6.1884 vervangen door Moeder Cecilia (M. De Mey uit Yzendijke). Ze 

werd bestuurster der bewaarschool. De gemeente betaalde voor de behoeftige leerlingen 

per maand. De bewaarklas werd door de gemeente aangenomen in juni 1886 met een 

wedde van 600 fr ‘s jaars. Zuster Esther deed die klas tot 4.11.1886. Met Zuster Cecilia, 

overste, waren de zusters dan met drie en zo was het werk heel wat lichter geworden. 

Zuster Esther was vermoeid en moest naar het Moederhuis terugkeren. Met november 

1886 waren er 75 leerlingen in de bewaarschool. Zuster Elisa (Leontine Verschraegen uit 

Exaerde) kwam in dienst op 4.11.1886 tot 1.10.1887, die opgevolgd werd door Zuster 

Dorothee op 1.10.1887, met fröbeldiploma. Zuster Stephanie bleef in haar klas tot 

30.10.1891. Men zei veel goeds van die zuster te Letterhoutem en nochtans had ze heel 

zeker geen gemakkelijke klas te onderwijzen gehad. Zuster Joanna kwam dan enkel van 

september 1891 tot 11.1.1892 en Zuster Godelieve (Lucienne Van den Eeckhout uit 

Mere) van 11.1.1892 tot 6.10.1894. 

 

Nu komt er een ommekeer in de geschiedenis van het onderwijs te Letterhoutem. In het 

Moederhuis te Sint-Kruis-Winkel was er in het noviciaat een gediplomeerde zuster die op 

20 september 1894 geprofest werd. Ze was dus gereed om in dienst te treden. 

Eerwaarde Heer pastoor spoedde zich deze enige kans te baat te nemen en de algemene 

overste die gediplomeerde zuster te vragen. Zijn bede werd verhoord en op 6.10.1894 

was Zuster Germane (Irma Vanderlooven) te Letterhoutem om de klas van de lagere 

school te doen aannemen en het onderwijs een andere richting te geven onder officiële 

inspectie. Er waren bij haar intrede 72 leerlingen in die ene klas. De kinderen waren 

gedwee, leerzaam en toonden gauw veel genegenheid voor de meesteres zodat ze met 

veel moed en ijver zich aan ‘t werk zette. 

Ze vond daar ook een adulten- of zondagschool voor meisjes. Elke zondag om één uur ‘s 

middags voor de vespers en één uur na de vespers werd deze gegeven. De jeugdige 
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meisjes vonden dan hun genoegen zich te vermaken soms tot 7 uur. Ze volgden oprecht 

graag die zondaglessen. Velen van die jonge dochters zijn dan wat later kloosterlingen 

geworden, de meesten in deze congregatie. 

 

Zuster Germana werd enkel benoemd totdat Zuster Desiree gediplomeerd was, dus twee 

jaar na de aanneming, dit was op 8.10.1896. Zuster Germana moest dan tot haar groot 

spijt en dat van haar leerlingen en hun ouders naar Petegem vertrekken. Doch ze moest 

gehoorzamen.  

 
Letterhoutem: de Pastorie 

 

Zuster Desiree volgde haar dus op en was een ijverige opvoedster. De bevolking in de 

klas was merkelijk aangegroeid zodat er een splitsing nodig was. Op 8.10.1896 moest 

ook Moeder Cecilia naar Munkzwalm als overste en Zuster Odila kwam haar plaats 

innemen. Tezelfdertijd werd ze titularis van de gesplitste lagere klas. Er was echter geen 

lokaal, men moest er een bouwen. In afwachting deed Moeder Odila klas in een grote 

kamer, links van de keuken. Dit was nu weerom een grote verbetering voor het 

onderwijs van de kinderen. Moeder Odila (Marie Van Den Broeck van Mere) deed daar 

klas tot het einde van december 1897. In juli werd de nieuwe klas gebouwd, ze was 

volledig in orde met september 1897. De lagere school telde thans 119 leerlingen. 

Op 8.10.1896 was ook Zuster Dorothee samen met Moeder Cecilia vertrokken naar 

Munkzwalm. Op die dag werd de kleine communiteit van drie zusters vernieuwd. 

Zuster Beatrix (Marie Van Der Aa uit Koewacht) volgde Zuster Dorothee op, zij was ook 

gediplomeerd als fröbelonderwijzeres, dit vanaf 8.10.1896 tot 10.4.1898. Met oktober 

1897 komt Zuster Joanna voor een tweede verblijf als titularis van de tweede klas in 

vervanging van Zuster Odila, dit van oktober 1897 tot 28 december 1899. 

In de gemeentejongensschool was er nog altijd maar een klas zodat de jongens naar ‘t 

klooster moesten komen. De twee aanneembare meisjesklassen werden aanneembare 

gemengde in 1900. De bestuurder der gemeenteschool gaf onderwijs aan jongens en 

meisjes. Dit leidde tot een onregelmatige toestand. Zuster Joanna was ziek geworden en 
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moest de klas verlaten. Zuster Emerence verving haar ad interim van 17.1.1899 tot 

28.5.1899, Zuster Nathalie volgde haar op van 28.5.1899 tot 17.10.1899. Dan kwam 

Zuster Godelieve voor een tweede verblijf in de tweede klas vanaf 20.12.1899 tot 

17.2.1902. 

 

Zuster Gerarda (M. Corthals uit Aalst), gediplomeerde fröbelonderwijzeres, verving 

Zuster Beatrix op 11.7.1898, ze werd als bestuurster der bewaarschool benoemd op 13 

juni 1898. Zij vertrok op 8.2.1903. Zuster Stephanie (M. Van Damme uit Lebbeke) 

volgde haar op van 9.2.1908 tot 25.10.1908. Nu kwam Zuster Euphrasie (Anette Colin 

uit Aalst), eveneens een gediplomeerde fröbelonderwijzeres, vanaf 26.10.1908 tot 

1.10.1909. Men was verplicht een juffrouw te aanvaarden. Men had nog steeds een 

overbevolkte klas. Juffrouw Bertha Meulijzer aanvaardde, ze was eveneens een 

gediplomeerde froebelonderwijzeres, zij kwam uit Sint-Martens -Lierde van 1.10.1909 tot 

31.12.1910. Nu kreeg deze bewaarklas als bestuurster Zuster Hyacintha (Ernestine Van 

Impe uit Mere, gediplomeerde fröbelonderwijzeres), die begon op 15.2.1911 en deed 

klas tot 31.8.1955. De inspectie was over haar opvoedend onderricht zo tevreden dat ze 

haar in ‘t schooljaar 1954-55 aanvaardden. De ouders ook waardeerden de zorgvolle 

ijver van deze uitmuntende opvoedster van hun kleintjes die ze gedurende 44 jaren 

achtereenvolgens in handen heeft gehad. God lone haar toewijding. 

 

In 1916 had het gemeentebestuur de bewaarschool heraangenomen en in 1924 kwam 

eindelijk een tweede bewaarklas die ook door de gemeente aangenomen werd. Daarvoor 

gebruikte men een leegstaande ontruimde klas en met het Paasverlof van 1924, namelijk 

op 28 april werd ze geopend met Zuster Gerarda, die voor een tweede verblijf tot 

30.9.1926 kwam. Zuster Columba (Odile Blanckaert) volgde haar op. 

 

 
Gebouwencomplex van het klooster 

 

De bevolking was zo aangegroeid dat men in 1906 verplicht was een derde klas te 

bouwen. In 1907 had men bij de tweede klas ook voor een kleedkamer gezorgd. Deze 

werd, mits wat veranderingen tot de derde lagere klas ingericht. Zuster Margareta 

(Emilie Sterck uit Mere) kwam in de tweede klas vanaf 17.2.1902 tot 1.10.1906. Zij bleef 

er tot 30.9.1930.  

In 1904 bouwde de provincie een nieuwe klas, het oude lokaal werd tweede bewaarklas 

in 1924. In 1906 deed Zuster Desiree nog de tweede klas meisjes tot in 1920. Zuster 

Hubertine (Emma Marx uit Leopoldsburg) had in de tweede of Middelbare klas jongens en 

meisjes ook tot in 1920. In 1920 was de klas der gemeenteschool overbevolkt. Er werd 

een tweede klas bijgebouwd. Zo werd er een overeenkomst gesloten tussen het klooster 

en de gemeenteschool. Al de jongens moesten naar de gemeenteschool en al de meisjes 

naar de kloosterschool. Meester Van Gijsegem moest de enkele meisjes die hij had in zijn 

klas ook afgeven aan het klooster. De drie klassen van de kloosterschool werden 

aangenomen door de gemeente. 
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Vanaf het opnemen van de jongens tot 1920 betaalde de gemeente voor de jongens 

boven de 6 jaar 250 fr. Op aanvraag van de gemeente waren deze jongens in het 

klooster aanvaard. 

 

Nota’s. Er was ook een adultenschool voor jongens vanaf 1.12.1912 tot 30.3.1921, deze 

ging dan over naar de gemeenteschool. Voor de meisjes was er eerst een klas bestaande 

uit een klas van vóór 1894, nu gesplitst in twee klassen van 1.12.1896 tot 31.12.1922 en 

de tweede van 21.1.1897 ook tot 31.12.1922, zonder subsidies. De zusters gaven ook 

een cursus in de Franse taal, reeds vanaf 1894, dit echter op maandgeld en vanaf 

1.1.1911 kregen ze toelagen van de staat. De lerares die zich daarmede bezig hield was 

Zuster Hubertine. 

 

De Eerwaarde Zuster Desiree, in dienst getreden in de lagere school op 8.10.1896, 

werkte vol ijver en toewijding doorheen alle moeilijkheden heen aan het onderwijs en de 

opvoeding van de grootste meisjes van Letterhoutem. Zij had ook in 1920 in 

Letterhoutem de vierde graad moeten inrichten en zij deed dit zeer moedig. Op het einde 

van 1928 werd ze ziek en moest rust nemen. Elisa Fosselle van Sint-Lievens-Houtem 

verving haar als interim vanaf 7.1.1928 tot 31.12.1929. Zuster Desiree was verplicht 

haar ontslag in te dienen en definitief haar ambt neer te leggen daar haar toestand 

verergerde. Op 21 januari 1930 gaf zij haar schone ziel aan God terug na 31 jaren 

onderwijs te Letterhoutem. Ze werd plechtig begraven, haar talrijke leerlingen en oud-

leerlingen kwamen vol rouw haar dienst bijwonen als blijk van laatste dank voor de 

ontvangen weldaad van hun goede en schoonchristelijke opvoeding. Juffrouw Zulma 

Haems las een lijkrede of voor het open graf, die onder schone bewoordingen het goede 

door de Zuster aan de Letterhoutemse kinderen gedaan, beklemtoonde. Haar ziel ruste in 

vrede! 

 

Na het overlijden van Zuster Desiree kwam na de interim van Juffrouw Fosselle zuster 

Clothilde (Romanie Vandevelde uit Letterhoutem) vanaf 1.1.1929 tot 30.9.1930 om de 

hoogste klas onderwijs te verstrekken. In een verslag door het schoolhoofd van de 

jongensschool zei deze dat in de aangenomen meisjesschool het mobilair, het 

aanschouwingsmateriaal en al wat het onderwijs ten nutte was, volledig ten dienste 

stond. 

 

In 1927 was er verandering gekomen in het reglement en het programma. De lesuren 

werden verlengd van een half uur per dag, het groot verlof kreeg 14 dagen bij zodat het 

begon op 14 oogst en duurde tot 1 oktober. Tot die datum was het altijd geweest vanaf 1 

september tot op 1 oktober. 11 juli, verjaardag van de slag der Guldensporen werd als 

verlofdag bijgevoegd. 

 

Op 30.9.1930 kwam Zuster Constance (Marie Teirlinck uit Sint-Kruis-Winkel), ze was 

overste. Op 15.10.1930 brak ze zich de arm en was verplicht een interim te nemen. 

Zuster Cyrilla (He16ne De Clippele uit Mere) kwam haar vervangen tot 31.11.1930, 

daarna hervatte Moeder Constance terug het werk tot op 1 september 1945. Ze was 

gedurende 15 jaar als overste en onderwijzeres met overleg, werklust en ijver te Letter-

houtem gebleven. God weze haar beloning ! 

Moeder Nobertine volgde Moeder Constance op als overste. Deze gaf echter geen 

onderwijs meer, voor de school kwam dan Zuster Ancilla (Yvonne Moendjens uit 
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Wippelgem). Zij bracht aan haar vierdegraadsklas een aangename en praktische 

verandering: de tussenmuur werd een glazen paneel ter volle lengte zodat ze van de ene 

klas in de andere toezicht kon houden. Deze puike lerares legde uitermate ijver aan de 

dag om haar leerlingen een moderne levensopvatting, gesteund op christelijke grond, te 

geven. Elk jaar hield ze een tentoonstelling, nu en dan waren er opvoeringen van 

muziek- en toneelstukken, die succes kenden en de ouders van de kinderen verheugden. 

God geve dat zij nog vele jaren aan de opvoeding van de kinderen mag werken. 

 

Wij hebben nog een woordje bij te voegen voor de onderwijzeressen van de tweede klas 

die ook het hunne bijdroegen voor de vooruitgang in het onderwijs en de opvoeding van 

de kinderen. Na Zuster Hubertine kwam Juffrouw Clara Daneels uit Dikkelvenne dit vanaf 

1.10.1921 tot 25.9.1922 en dan Juffrouw Zulma Haems uit Vlierzele vanaf 25.9.1922 tot 

31.12.1937 en Juffrouw Simone Schollaert, eerst als interim van 15.9.1937 tot 

31.12.1937 en daarna als definitief benoemde van 7.1.1938. Deze drie waren titularissen 

van de tweede klas. 

 

 
Juffr. Simonne Schollaert - Juffr. Alice De Mil - E.Z. Richardine - Juffr. Irene Tavernier - E.Z.  Gudula. 

 

Het eerste, tweede en derde studiejaar: Juffrouw Marie Van Der Aa uit Kemzeke vanaf 

7.10.1930 tot 31.12.1930 en Juffrouw Angele Hanssens uit Letterhoutem vanaf 1.1.1931 

tot 1964. Juffrouw Clara De Boe uit Ophasselt deed een interim vanaf 7.12.1931 tot 

31.12.1931 en vanaf 7.1.1932 tot 23.3.1932. Alle genoemden waren ijverige krachten 

die zich niet spaarden als het ging om de belangen van de kinderen. 

 

Moeder Norbertine (Aimee Petit uit Munkzwalm, gediplomeerde Lageronderwijzeres), een 

gewezen puike onderwijzeres, is maar enkele jaren in Letterhoutem geweest. In april 

1947 na een paar dagen ziek zijn gaf ze haar ziel aan God terug op de 26ste van 

genoemde maand in stichtende gevoelens van volledige overgave aan Gods H. Wil. Het 

was ook een deftige, plechtige begrafenis. Zij rust nu in vrede en geniet ongetwijfeld het 

loon van haar toewijding en liefde, die ze had voor de haar toevertrouwde kinderen, 

vooral in Sint-Martens-Lierde. Dezelfde namiddag van haar teraardebestelling werd 

Zuster Ancilla als overste benoemd. 

 

Frans Duquet 
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Balegem – Niet Vergeten! 
 
Een heerlijk avondje beleefd in het GC De Kring in Balegem. 450 mensen woonden 
tijdens een heel genietbare show de voorstelling bij van het boek ‘Balegem – Niet 
Vergeten’. De show mocht er zijn: vlot gepresenteerd door radio 2 presentator Kris 
Baert, heerlijke muziek : ‘Ik wil met jou naar de tijd’, ‘Ik hou van u’…vol overgave door 
de zaal gestuurd en vooral ‘Balegem – Niet Vergeten!’ daar draaide het gans de avond 
om. Het filmpje over ‘Het Jaar van het Dorp (1978) maakte indruk, bij het zien voelde je 
de bewondering voor  Balegem, een knap document van Danny De Lobelle. Gevolg: 
Opperbruiser Christ Meuleman en zijn team bruisers glunderden. De ruime respons deed 
hen zichtbaar deugd. Proficiat ‘Bruisend Balegem’. 
Het heeft zweet, bloed en tranen gekost. De uitgave van een boek: het blijft een helse 
race tegen de klok. Burgemeester Johan Van Durme onthulde het boek. Er werden 650 
boeken gedrukt. Christ Meuleman zei het met veel fierheid: reeds 550 boeken gingen de 
deur uit, ter plekke werden nog dezelfde avond een aantal exemplaren verkocht. De 
vraag blijft groot. Het boek kost 30 euro. Rep je, bestel snel het unieke boek. 
Het boek kan nog gekocht worden in de gemeentelijke bibliotheek of bij de leden van 
Bruisend Balegem.  
 
De auteurs. 
Het mag gezegd: de vijf auteurs Lucien De Smet (heemkundige en voorzitter van het 
Heemkundig Genootschap Land van Rode), Antoine Haegeman (meester), Clement Pien 
(toneelregisseur), Marcel Pien (ere-burgemeester) en Gaston Verdonck (ereschepen) 
maakten een knap boek. De ‘vijf’ werden één voor één voorgesteld en mochten aan de 
hand van een foto een stukje geschiedenis verhalen.  
We peilden naar de reacties. ‘Schitterend boek’, daar is iedereen het over eens. De vijf 
auteurs en uitgever Bruisend Balegem mogen trots zijn. Woorden van lof voor de 
presentatie, de inhoud, de kwaliteit van het boek, in combinatie met de rijke en 
relevante illustraties met fotomateriaal. Heel belangrijk is en het mag een grote 
verdienste genoemd worden van de vijf auteurs, is het feit dat het boek onmiskenbaar 
gaat bijdragen tot het vrijwaren voor toekomstige generaties, van een aanzienlijke 
periode (1946 -2000) uit de Balegemse geschiedenis, een flinke brok erfgoed. 
Felicitaties. Het boek ‘Balegem – Niet Vergeten!’ is een boeiende materie. In het boek 
wordt getoond welke impact de periode na de tweede wereldoorlog gehad heeft op het 
uitzicht en het karakter van het Balegem van nu. Het boek zal veel herinneringen bij de 
Balegemnaars oproepen. Anderen zullen verbaasd zijn over de verandering en evolutie 
die Balegem onderging.  
 
‘Balegem – Niet Vergeten!’ is een waardevol werk, boordevol informatie over de politiek, 
het onderwijs, kerk en religie, economische bedrijvigheid, sport, de sociale bewegingen, 
figuren, feesten,…Een ode aan de Balegemnaar, den ‘Haringeter’. Een stuk geschiedenis 
opdat de Balegemnaren dit niet zouden vergeten. 
 
Christ Meuleman: ‘Balegem is niet vergeten. Het groot aantal voorintekeningen en het 
succes achteraf toont aan dat het ‘Balegem- gevoel bestaat. Opvallend ook de 
belangstelling voor het boek van Balegemnaars die de gemeente ooit verlieten. Ook 
buitenlandse belangstelling. Veel lof voor de vijf auteurs. Ze kennen Balegem als hun 
broekzak en uit elke zin blijkt hun grote liefde voor ‘hun’ Balegem. Dank aan de 
sponsors, Danny De Mulder (poëziebijdrage) en de vzw Erfgoedhuis. Het succes van het 
boek is het bewijs dat de mensen belangstelling hebben voor hun verleden. Wie Balegem 
kent of gekend heeft zal het ‘Balegem-gevoel’ als een rode draad doorheen het boek 
beleven. Het boek ‘Balegem – Niet Vergeten’ doet ook herinneren aan de vierde editie 
van Bruisend Balegem. Noteer alvast: 15 augustus 2008. 
                                                                                              
Marcel Van de Vijver 
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