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Voorwoord 
 

 

Beste heemvrienden, 

 
Beste vrienden, het is met een bijzonder genoegen dat ik bij de start van het nieuwe jaargang, het 
38ste trouwens, dit woord vooraf mag schrijven. 
 

Eerst wil ik langs deze weg de nieuwe leden van ons genootschap verwelkomen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat ook zij, net als onze trouwe lezeres ons tijdschrift weten te appreciëren.  
Onze leden, die hun bijdrage voor het lidmaatschap voor het 2010 gestort hebben, willen wij van 
harte danken. Heeft u het nog niet gedaan dan nodigen wij u vriendelijk uit dit zo snel mogelijk in 
orde te brengen. Van onze adverteerders hopen wij dat wij opnieuw op hun steun kunnen rekenen. 
Samen met de steun van de gemeente Oosterzele en de stad Gent zijn wij in de mogelijkheid u 

niet enkel dit tijdschrift maar ook een aantal interessante activiteiten aan te bieden. 

 
Ons werkjaar begon op de Nacht van de Geschiedenis in samenwerking met het Davidsfonds 
Oosterzele. De talrijke aanwezigen luisterden met veel aandacht naar de uiteenzetting over “De 
taal van de dood”, over de symbolen op de grafstenen.  
De brochure die bij deze gelegenheid werd samengesteld kan u nabestellen op het secretariaat aan 
4 Euro (zonder portokosten). 
 

In dit nummer vindt u de uitnodiging voor verschillende activiteiten die u best zullen interesseren. 
Op 18 april 2010 brengen wij een bezoek met gids aan de tentoonstelling Armand Heins in het 
MIAT te Gent. Hij maakte honderden litho‟s, talrijke etsen en duizenden tekeningen van hoekjes en 
tafereeltjes in Vlaanderen, Gent en onze dorpen ten zuiden van Gent. Voor wie vooraf inschrijft en 
tijdig op de afspraak aanwezig is, is de toegang gratis. 
Op 20 mei is er de uiteenzetting in de gemeentelijke bibliotheek over de resultaten van de 

opgravingen. 

 
In dit nummer leest u een bijdrage over de stokerij Thienpont te Balegem, een bijdrage over de 
verkiezingsstrijd te Sint-Lievens-Houtem, een stukje Gentbrugse geschiedenis,  
   
In een volgend nummer leest u ondermeer over de resultaten van de opgravingen te 
Scheldewindeke en een artikel over Emiel Hullebroek (Woonde hij te Scheldewindeke?). 

 

Lucien De Smet 

Voorzitter 
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Activiteiten 

 
Georganiseerd door het Heemkundig Genootschap Land van Rode: 

 

Zondag, 18 april 2010 om 14:00 uur: 
Geleid bezoek aan de tentoonstelling van Armand Heins 
in het MIAT te Gent: 

 

 

Armand Heins, geboren in 1856, was één van de bekende 

Gentse kunstenaars die een grote invloed had op het 

culturele gebeuren in Gent. Hij was ook één van de grote 

bezielers uit de beginperiode van het Design museum 

Gent. Toch groeide hij niet uit tot de internationale top. 

Zeventig jaar na zijn overlijden plaatst het MIAT Armand 

Heins in de schijnwerpers. 

 

Hij maakte honderden litho‟s, talrijke etsen en duizenden 

tekeningen van hoekjes en tafereeltjes in Vlaanderen en Gent. Armand Heins had een 

bijzondere interesse voor geschiedenis en oudheidkunde. Als graficus tekende hij 

heemkundige en historische objecten, zoals gevels, deuren, kelders en zolders, maar ook 

manuscripten, boekbanden en gebruiksvoorwerpen. 

 

Armand Heins was een opvallende figuur. Maak met hem kennis en waan je even in zijn 

atelier. In het prentenkabinet word je overrompeld door het talrijke werk van deze 

onvermoeibare etser en illustrator. 

 

Afspraak om 14:00 uur aan het MIAT, Minnemeers, 9 te 9000 Gent. Gelieve eerst vooraf 

in te schrijven. 

 

Voor de leden die inschrijven en op tijd komen is de toegang gratis. 

Inschrijven kunt u door een e-mail te sturen naar secretaris@landvanrode.be, te 

telefoneren op het nummer 09/362.69.95 of te schrijven naar Françoise Verhoosele, 

Rollebaan, 101 9860 Moortsele. 

 

Meer inlichtingen vindt u op de website van het MIAT: 

http://www.miat.gent.be/htm/miathome.html  
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Donderdag, 20 mei 2010 

om 20:00 uur (tot ca 23:00 uur) 
 

Lezing: 'De opgravingen aan het Blauw Kasteel 

van Scheldewindeke’ 
 

Door Lucien De Smet, voorzitter van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, die het 

historisch aspect zal belichten 
 

en door Johan De Schieter, archeoloog, verbonden aan het PAM te Velzeke, die meer uitleg zal 

geven over de resultaten van de archeologische opgravingen. 

 
 

 
 

Bibliotheek Oosterzele 

Stationsstraat 13 
9860 Scheldewindeke 

 
 

De toegang is gratis. 
 

 

 

 

 

In samenwerking met de Gemeentelijke Bibliotheek Oosterzele 
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Heemkundige Vereniging De Gonde: 

 

donderdag 22 april 2010 om 20 uur 

in de BIB Kruisstraat Melle 

 

Algemene ledenvergadering en voordracht: 

 
 

Roversbenden in Vlaanderen 
door 

Prof. Em. Stefaan Top 

 

inkom gratis 

iedereen welkom 

www.degonde.be 

 

 

 

 

 

Zondag, 25 april 2010 
 
 

Wichelroedelopen 

 
In het HUYS DE COCKER 

Gaversesteenweg 716, 9820 Melsen – Merelbeke 

 

Zondag, 25 april van 11.00 tot 18.00 u: Doorlopend demonstratie door Rik Cappelle 

van de Vlaamse School Wichelroedelopen en praatcafé met projectie. 

Tentoonstelling van de opstellen van de leerlingen van het 6de jaar van S.G. De 

Graankorrel te Melsen, voor de prijs Jozef De Cocker. 
 

Donderdag 22 april 2010 om 20.00 u: Voordracht met projectie door Rik Cappelle. 
 

Een organisatie van het HUYS DE COCKER 
in samenwerking met de Werkgroep Erfgoed Melsen met de steun van het Gemeentebestuur van Merelbeke, de 

Stichting Henri De Cocker, de Stichting Paul De Cocker en VDK Spaarbank Melsen – Schelderode. 

www.huysdecocker.be 
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De stokerij Thienpont te Balegem door Lucien De 

Smet 
 
De Familie 
 
Livinus Thienpont  
 
Livinus huwde op 8 november 1812 met Barbara Van de Sype. Zij hadden verschillende kinderen 
waaronder Catharina, gehuwd met Pieter De Canck, Sylvie, gehuwd met Joseph De Vis, Charles 
Louis (zie hieronder), Felix (° 17 augustus 1819 - † 20 februari 1889) en Pieter, gehuwd met Maria 

De Roo.  
Livinus overleed te Balegem op 21october 1877, zijn echtgenote Barbara overleed te Balegem op 
20 mei 1831. 

 
Charles-Louis Thienpont  
 

Karel werd geboren te Balegem op 20 april 1853. Hij was de 

zoon Livinus Thienpont en Barbara Van de Sype. 
Op 20 april 1853 huwde hij Marie Coleta Van Driesche. Er 
werden 7 kinderen geboren: Marcel, gehuwd met Maria 
Coppens, Rachel, gehuwd met Henri Borremans, Achiel (zie 
hieronder), Leon (° 10 januari 1883 - † te Balegem op 15 april 
1959), Aimé (° 20 januari 1889), Sidonie (° 1 december 1894), 

gehuwd op 20 april 1927 met Arthur Magerman, Lionel (° 3 
mei 1894), Marie Coleta1. 
 
Karel was burgemeester te Balegem, voorzitter van de 
kerkraad en lid van diverse broederschappen waaronder A.H. 

Sacrament; de conferie van de H. Jozef en H Franciscus-
Xaxverius. Hij overleed onverwacht op 29 december 19222. 

 
 
Achiel Thienpont  
 
Achiel was de zoon van Charles-Louis en Maria Coppens. Hij 
werd te Balegem geboren op 25 augustus 1881. In 1932 was 

hij dienstdoende burgemeester en schepen en werd burgemeester van Balegem op 30/05/1962. 

Op 24/06/1962 nam hij ontslag als burgemeester ten voordele van zijn partijgenoot dr. Nestor De 
Pryck. Achiel overleed zonder afstammelingen op te Balegem op 22 februari 1963. 
 
Lionel Thienpont geboren te Balegem op 3 mei 1894 was getrouwd met Adeline De Geyter. Zij 
hadden twee dochters: Gratienne, gehuwd met De Muyter Roland en Edmée, gehuwd met Willy 

Stevens. Lionel overleed te Balegem op 17september 1989.  

 
Het bedrijf 
 
Het hof was gelegen te Balegem op de wijk Broek. De totale bebouwde oppervlakte in 1860 
bedroeg 1ha 29a en 10ca verdeeld over: 7.5a bos, 15.9 a akkerland, 7.3 a. 3.6a tuin, en 17, a 
wijngaarden3.  
 

                                                           
1 GAO Registers Burgelijke Stand. 
2 Bidprentje Karel Louis Thienpont. 
3 Legger bij de kaart van Popp uit 1860. 
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1969: De stokerij Thienpont te Balegem (Foto L. De Smet). 

 

In 1920 bedroeg de in cultuur gebrachte gronden 6 ha 38 a: 
 

80 a wintertarwe 15 a vlas 
25 a masteluin 40 a voederbieten 
150 a rogge 50 a aardappelen 
10 a wintergerst 100 a klaver 

130 a haver 130 a maaigras 
10 a veldbonen 25 a weeden (weiden) 
 8 a tuin4 
 
Er waren 9 paarden, 7 stuks vee, 2 schapen en 22 hennen; 
Uit bovenstaande blijkt overduidelijk de hoofdbedrijvigheid was het winnen van graangewassen, 
370a graangewassen tegenover 215a veldgewassen. Op het hof waren 11 personen werkzaam 

familieleden inbegrepen. 
 
 

 
 

                                                           
4 Archief van de stokerij Thienpont: los blad uit het notaboek. Verzameling L. De Smet. 
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De stokerij. 

 
Karel Lodewijk Thienpont opende de landbouwstokerij in 1898. Het college van burgemeester en 

schepen van 25 mei 1898 verleende toen de toelating om een stoommachine met stoomketel te 
plaatsen om hiermede een jeneverstokerij aan te drijven5. 
 

 
Volgens een notaboekje, dat door Karel 
Lodewijk werd bijgehouden, werd voor 
het eerst beslagen op 5 september 

1899. 
Op 22 december van hetzelfde jaar werd 
een tweede beslagkuip in gebruik 
genomen. 
 
In de kleine beslagkuip werd 12 kg gist 

verwerkt in grote 15 kg6. 

 
In de stookplaats bevond zich een 
distillatiekolom, waarvan de inhoud ons 
niet bekend is, een mengelaar, 
overhaalketel en twee beslagkuipen. 
 

 

Tijdens de wintermaanden werd iedere dag van de week 
gestookt. In de zomer twee tot driemaal per week.  
 
Op één van de losse blaadjes uit het notaboek uit 1912 
vonden wij de volgende kostprijs berekening voor 270 
liters jenever (in Belgische frank): 

 

350 kg rogge 108.50 
100 kg mout 31.00 
20 kg gist 10.00 
Kolen 15.00 
Samen 164.50 
(taxen) 540.00 

Totaal 704.50 
 
Kostprijs per liter:       
707.50: 270 = 2.60 fr.7  

 
  
 

 

                            
                            
 
 
  Verz. L. De Smet 

 
 

Het etiket vermeldt geen alcoholgehalte. De reglementering hiervoor kwam er pas in 1945. 
Etiketten met de vermelding “jenever” moesten voortaan ook het alcoholgehalte aangeven dat 
minstens gelijk of groter diende te zijn dan 30% vol, gemeten bij 20° C. 
 
Het basisproduct was rogge en mout. Uit beslagen van net vóór Wereldoorlog I , nl. in 1913 en 
1914, blijkt dat toen ook al eens maïsmeel werd gebruikt. Dit had uiteraard een invloed op de 
productiekosten en de winstmarges van de stoker. 

 

                                                           
5 GAO Register notulen van het schepencollege Balegem 5 mei 1898. 
6 Archief van de stokerij Thienpont. Verzameling L. De Smet. 
7 Archief van de stokerij Thienpont: los blad uit het notaboek. Verzameling L. De Smet. 
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1913 grote kuip  1814 grote kuip  

    
250 kg maïsmeel 47.50 150 kg maïsmeel 26.25 

100 kg rogge 17 200 kg rogge 34 
40 kg mout 11.60 60 kg mout 20 
20 kg brouwersgist 4.40 25 kg brouwersgist 5.50 
rechten 404 rechten 200 
kolen 9 kolen 10 
Totaal 493,50 BEF Totaal 295,75 BEF 
 

 
 

De productiekost in 1913 bedroeg voor 272 
liter jenever 1,81 BEF per liter·. Er werd 
gedistilleerd aan een alcoholgehalte van 50° 
De verkregen jenever werd met water 

aangedund naar 30° of 40°. Men verhandelde 

de jenever in tonnen van 200 l, een kleine 
hoeveelheid werd gebotteld.  
 
De jenever werd voornamelijk geleverd in de 
streek van Herzele en Sint Lievens- Houtem8. 
De eerste wereldoorlog was de oorzaak dat 

de met het stoken werd gestopt. Na de oorlog 
was het niet meer onmogelijk de activiteiten 
opnieuw te starten. Leo d‟Or uit Aalst had 
toen reeds een groot deel van hun cliënteel 
overgenomen. 
 
De voormalige stooklokalen met op de 

achtergrond de schouw. 

 

 
Andere plaatsen te Balegem, waar begin de 19de eeuw gestookt werd, zijn: 

- de weduwe en kinderen van Jozef Matthijs op het hof “De Volderstrate” sectie C perceel 
889bis. 

- August De Waegemaer op de wijk Yshoute had begin 19de eeuw een stokerij op zijn hof   
   gelegen aan het kruispunt Issegem met de oude Geraardsbergsesteenweg, sectie A perceel   
   nr. 175a9.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
8 Archief van de stokerij Thienpont: los blad uit het notaboek. Verzameling L. De Smet. 
9 Kadastrale legger Balegem. 
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Een Gentbrugse geschiedenis door Noël Callebaut. 
 
Deze geschiedenis heeft niet de bedoeling een volledig verhaal te brengen, eerder anekdotisch 
wordt de lezer meegenomen op een reisje doorheen een aantal eeuwen geschiedenis van een dorp 
later gemeente en nog later een deelgemeente zoals er duizenden zijn in Vlaanderen, hier woonden 

geen grote helden, gebeurde geen wereldschokkende dingen die men terugvindt in de 
geschiedenisboeken. 
Af en toe speelt Gentbrugge een gastrol in de schaduw van het wereldtoneel die door de fiere stad 
Gent wordt geregisseerd, zo nu en dan levert de bescheiden leefgemeenschap een zoon of dochter 
die de lome kalmte van het Scheldedorp overstijgt.  
 

Over Gentbrugge als leefgemeenschap in 

de vroegste tijden blijven we grotendeels 
in het duister tasten. 

Met zekerheid weten we dat het dorp zich 
ontwikkelde op het meest noordelijke 
gedeelte van een zandgebied die van het 
westen naar het oosten wordt 

doorgesneden door de Rietgracht, die van 
de Botermarkt in Ledeberg langs het 
Braemkasteel naar de Schelde loopt. 
 
 
 
 
Het Braemkasteel te Gentbrugge 

 
 
 

Pas later zullen de Oude Brusselseweg en 
de nog later aangelegde Brusselse 
Steenweg de belangrijkste assen voor 
bewoning worden. 

In oostelijke richting liggen de Scheldemeersen of Gentbrugse Meersen. 
 
Wat mogelijke bewijzen van voorvaderlijke aanwezigheid betreft moeten we ons beperken tot 
mondelinge getuigenissen. 
Van de verhalen over “Het Romeins kamp” gelegen op de Voordries, waar er kruiken, 
muntstukken, wapens en flessen met perkamenten in zouden gevonden zijn heb ik geen enkel hard 
bewijs teruggevonden. 

De weinige vondsten die beschreven zijn komen grotendeels uit de Schelde en kunnen dus van 
Destelbergen, Gent of nog verder komen. 
Het hardnekkige verhaal dat de Oude Brusselseweg een deel van de Romeinse Heirbaan die van 
Tongeren naar Bavay liep zou zijn is al evenmin met bewijzen aan te tonen. 

Zo verloopt het vaak in de mooie gekleurde verhalen van een dorpsgeschiedenis, de feiten en de 
fictie worden door elkaar gehaald, wat rest is een prachtig verhalenboek die we moeten lezen met 

een gevoel van liefde voor de plaats waar men woont, verhalen zijn vaak de oudste vondsten die 
men kan doen, de dingen in de verf zetten is van alle tijden.  
 
Waar kunnen we enigszins zeker van zijn op het vlak van de lokale geschiedenis?  
In 1165 worden de altaarrechten van een kapel gelegen te Gentbrugge door deken Robert van 
Belle afgestaan worden aan de abt van de Sint-Baafsabdij. 
De deken had een persoonlijk altaarrecht wat betekent dat de kapel of kerk niet toe behoorde aan 

een gemeente of parochie maar eerder behoorde tot een heerlijkheid of kasteel. 
In 1226 ruilt de graaf van Vlaanderen een aantal van zijn bezittingen, Gentbrugge valt daaronder, 
op die manier komt de gemeente onder het gezag van de heer van Rode en wordt deel van het 
land van Rode. 
Het zal er deel van uitmaken tot in 1795 onder Frans bewind de gemeente haar “gelijkheid, 
broederlijkheid en vrijheid” krijgt. 
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De komst van de Arme Claren in de 13de eeuw zal zijn 

invloed hebben op de verdere toekomst van de gemeente.  
 
 

Sint-Coleta, stichteres van de Arme Claren 

 
Het eerste klooster, dat zich waarschijnlijk bevond in de 
buurt van de huidige volkstuinen gelegen aan de E17 bleek 
van een zeer slechte kwaliteit zo erg dat de Clarissen in 
1285 een nieuw klooster bouwden op de Guldenmeers, de 
huidige Sas en Bassijnwijk. 
Dat het de orde hier voor de wind ging bewijst hun 

naamsverandering van arme naar rijke Claren. 
 
In 1377 wordt de gemeente opgeschrikt door een misdaad, 
de kerk en bijbehorende kluis worden zwaar beschadigd 

door brandstichting, als kort daar na er nogmaals een 
brand uitbreekt in het gebouw wordt het totaal vernield. 
Misschien waren deze branden een voorbode van de 

duistere tijden die zouden uitbreken. 
In 1381 heft Lodewijk van Male zo‟n onmenselijk hoge belasting dat de Gentenaars koppig 
weigeren te betalen. 
Hierop zal Lodewijk een leger op de been brengen en de stad belegeren. 
Lodewijk van Male vestigt zijn hoofdkwartier te Heusden in het klooster Nonnenbos. 
Gent heeft ondertussen de poorten gesloten, het omliggende land onder water gezet en wacht. 

Tijdens in van de vele slagen die plaats vinden sneuvelt de neef van de graaf, Walter van Edingen. 
Deze slag vond plaats in de buurt van het Rijke Clarenklooster. 
 
Om het lijk van Walter van Edingen vrij te kopen moet de graaf zwaar in de geldbeugel tasten. 
Totaal ontmoedigt heft Lodewijk van Male kort daarop het beleg van Gent op, niet zonder de 
omliggende dorpen zoals Gentbrugge grondig te brandschatten. 

Zoals vaak in deze conflicten is het de „gewone man‟ die het zwaar te verduren krijgt. 

Gentbrugge was deze tegenslag nog niet goed en wel te boven gekomen of in 1450 heft de 
opvolger van Lodewijk, nl. Filips de Goede, een belasting op het zout. De reactie van Gent is 
voorspelbaar, ze weigeren te betalen. 
Alle kastelen en hoeves in de buurt van Gent worden in staat van verdediging gebracht. Elke 
weerbare man wordt onder de wapens geroepen en men wacht de oorlog af. Gent moet deze keer 
het onderspit delven en de stad wordt zwaar gestraft. 
Behalve een financiële aderlating moet Gent ook een vernedering ondergaan: ongeveer 2000 

Gentenaars moeten op hun knieën genade vragen aan de graaf. 
Dit gaat de Gentenaars te ver en de strijd breekt opnieuw in alle 
hevigheid los. Hierop worden alle huizen in een straal van vijf 
mijl in brand gestoken. 
In Gentbrugge stonden na dit inferno slechts het Rijke Claren 
klooster en de kastelen nog recht. De rest was verdwenen. 

 

In 1488 van hetzelfde laken een broek, Keizer Frederik II komt 
zijn zoon Maximiliaan ter hulp op het ogenblik dat de 
Gentenaars weigeren oorlogsgeld te betalen. 
Na ongeveer twee weken is de zaak opgelost en liggen de 
omliggende dorpen alweer eens in as. 
1491, alweer een geldkwestie deze keer met de hertog van 

Saksen die Keizer Frederik III vertegenwoordigt, het resultaat 
oorlog, honger en natuurlijk de omliggende dorpen plunderen. 
 
De flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van onze 
voorouders grenst aan het ongelooflijke. 
De rust zal ongeveer een kleine vijftig jaar duren. 
Op dat ogenblik zijn we 1540 en wie staat daar aan de poorten 

van Gent? 
Haar wereldberoemde telg, keizer Karel V. 

 
Gent weigerde belasting te betalen en wat kon de keizer anders 
doen dan te komen opeisen wat de keizer toekomt. 
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De stad verloor zo wat al haar rechten en op bevel van de keizer worden de stadsversterkingen 

verwijderd, de Sint-Baafsabdij moet wijken voor een dwangburcht “het Spanjaardenkasteel”. 
  

 
 

De Sint-Baafsabdij 

 
De obligatoire plunderingen van de omliggende dorpen zal waarschijnlijk wel opnieuw plaats 
hebben gevonden. 

In 1576 zijn de godsdiensttwisten de directe aanleiding voor de teloorgang van het eens zo 
welvarende Rijke Clarenklooster. 
 
Er worden in functie van de verdediging van de Calvinistische stad Gent een aantal afbraken 
uitgevoerd. Soldaten worden gelegerd binnen wat nog rest van de muren van de abdij. 
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De nonnen vertrekken noodgedwongen naar het klein Begijnhof dat binnen de muren van de stad 

ligt. 
 

 
 

Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen 

 in de Lange Violettestraat te Gent. 

 

Rond 1578 blijft er zo goed als niets meer over van hun klooster. Ook al hebben ze geen klooster 
meer te Gentbrugge, de Rijke Claren zullen nog jaren grote stukken grond bezitten op de 
gemeente. Een land- en kwoteboek uit 1760 spreekt over 74 bunder grond in bezit van de zusters, 
de gemeente was op dat moment ongeveer 552 bunder groot. 
 

Met het verdwijnen van het klooster verdwijnt ook het “grootse verleden” van Gentbrugge: de 
gemeente verdwijnt definitief in de schaduw van Gent. 
Wat rest maakt het des te boeiender, de “kleine geschiedenis” de gewone man en vrouw die 
kinderen krijgen, huizen bouwen, lid zijn van verenigingen, leven en sterven. 
 
In 1704 beginnen de werken om de Brusselse Steenweg aan te leggen, deze zal Gentbrugge en 

Ledeberg fysiek van elkaar scheiden, slechts een bekrachtiging van wat leeft bij beide 
bevolkingsgroepen, die van Gentbrugge vinden die van Ledeberg maar “gemeen volk” en die van 

Ledeberg vinden die van Gentbrugge “maar dikke nekken”. 
 
In 1845 breekt er op de gemeente cholera en tyfus uit, de oogst mislukt, het vee sterft, de mensen 
sterven, we kunnen ons moeilijk inbeelden in welke toestanden mensen leefden, de realiteit van 
toen oversteeg met verve de romantiek van het Gentbrugge met zijn 22 kastelen en mooie 

landerijen. 
 
1870 is een belangrijke datum in het leven van de Gentbruggenaars,  
Adolf Pernot had drie jaar voordien de kaarsenfabriek van Louis van Campenhout overgenomen en 
had deze langzaam maar zeker omgevormd tot een nagelfabriek die ongeveer 60 arbeiders van 
werk voorzag de naam die de fabriek kreeg klinkt door tot in het heden “de puntfabriek” is en zal 
wellicht een begrip blijven voor vele Gentbruggenaars. 

 
Gentbrugge ligt aan de Schelde. We mogen aannemen dat deze rivier een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de ontwikkelen van de gemeente, maar deze machtige stroom brengt niet alleen 

voorspoed. 
In 1870 was er een overstroming die verschillende stukken Gentbrugge onder water zette, het 
water kwam tot aan het kapelletje in de Achterdries.  
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Het indijken en rechttrekken van de Schelde in 1872 zal niet kunnen verhinderen dat de rivier af 

en toe buiten haar oevers komt en het nodige leed veroorzaakt. 
 

De komende jaren zorgen voor toenemende drukte op de anders zo rustige gemeente, er word een 
spoorweg aangelegd men start de bouw van werkplaatsen der spoorwegen aan het Arsenaal, de 
kliniek en het bejaardentehuis Sint-Jozef wordt ingehuldigd. 
 

  
 

Het Arsenaal en de kliniek Sint-Jozef 

 
In 1880 is er alweer een overstroming. 

 
1884: de ontwikkeling van het Arsenaal en de wijk Moscou en 
de vele arbeiders die er komen wonen met hun gezin baarde 
de kerk zorgen, het ruwe volk had nood aan geestelijke 
ondersteuning daarom werd de hulpkapel Sint-Eligius in 
gebruik genomen. 

 

 
 
 
Sint-Eligius 

 
 
 

 
 
 
1893-1896, de bouw en voltooiing van een houten draaibrug 
over de Schelde verbindt Gentbrugge met Sint-Amandsberg 
De kandidaat burgemeester Edmond Block die ijverde voor 
deze brug kreeg enorm veel kritiek van Burgemeester Karel 

De Guchteneëre die vond dat “Block met zijn brug het krapuul van over de Schelde naar de 

gemeente zou lokken” 
De Guchteneëre had blijkbaar patent op straffe uitspraken: “de boeren van den Bosch rijden al 
honderd jaar met de karren in de aardeweg, ze kunnen het nog honderd jaar volhouden” was de 
uitspraak die hem uiteindelijk zijn burgemeesterszetel zou kosten. 
Het was een antwoord op de vraag van de landbouwers die actief waren in den Bosch en het 
Koningsdonk om een kasseibaan te krijgen, tijdens de verkiezingen waren de boeren niet vergeten 

wat het antwoord van hun burgervader geweest was. 
 
Edmond Block werd in 1891 verkozen en zou burgmeester blijven tot 1909. 
De boeren kregen hun kasseibaan: ze liep van aan Boer Janssens tot aan Heusdenbrug. 
De huidige Koningsdonkstraat is wat er rest van deze baan. Wie er gaat wandelen moet toegeven 
dat het de moeite waard is op dit stukje erfgoed te beschermen. 

 
En de gemeente blijft moderniseren: in 1903 vinden we in Gentbrugge de eerste elektrische 
verlichting. 
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1906: een jaar om nooit te vergeten: Buffalo Bill slaat z‟n tenten op aan het oefenplein. Na een 

Europese toer is onze vriend William Cody (Buffalo Bill‟s echte naam) hier in Gentbrugge om een 
laatste voorstelling vooraleer hij terug naar Amerika gaat te geven. 

Buffalo Bill is heden synoniem voor het bijna uitsterven van de Noord- Amerikaanse bizon, maar in 
1906 was hij de grote held waar ook de Gentbruggenaren naar opkeken. 
Bij het begin van de voorstelling riep Bill een strijdkreet “Buffalo, Buffalo!!!”.  
Sindsdien zijn deze kreten geluidsarcheologie die men om de twee weken kan horen in het Jules 
Ottenstadion, thuisbasis van A.A.Gent.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Het Ottenstadion. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Net zoals men niet meer verder hoeft te zoeken naar een reden waarom de Gentbrugse 

watertoren, in 1937 gebouwd, vandaag op een totempaal lijkt 
en het embleem van de Buffalo‟s een indianenkop is. 
 

 
 

De Eerste Wereldoorlog verloopt hier nog relatief rustig: Gent is meer een soort vakantieoord waar 
de Duitse soldaten en officieren die van het front komen even kunnen uitblazen, alhoewel er een 
verhaal gaat dat er een tweedekker vliegtuig van het Duits leger neerkwam in de haag “bij boer 

Janssens”. 
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Tussen de twee wereldoorlogen in 1925 krijgen we nog maar eens een overstroming deze keer 

staat het centrum zo goed als volledig onder water. 
 

De Tweede Wereldoorlog brengt veel meer ellende voor de inwoners van Gentbrugge: in 1943 en 
1944 wordt de gemeente verschillende keren gebombardeerd het totaal aantal slachtoffers ligt 
tussen de 700 à 800. Iedereen spreekt over de bombardementen op Merelbekestation (het station 
ligt op het grondgebied van Gentbrugge), maar ook de wijken Sas en Bassijn, Vogelhoek, Arsenaal 
en Moscou deelden zwaar in de brokken.  
 
Na alle oorlogsellende is er in 1946 een dijkbreuk ter hoogte van boerderij Burms, het water komt 

tot aan boer Janssens. 
In 1947 is de nieuwe brug over de Schelde klaar voor gebruik de 80 meter lange brug rust op 2 
pijlers en is 7,5 m breed. 
 
In 1967 bouwt men de autostrade deze zal het aangezicht en het leven op de gemeente voorgoed 
veranderen. 

 

Men kan stellen dat de komst van de autostrade het einde betekent van het oude Gentbrugge, dit 
en de ongelooflijke bouw en verkavelingdrang die er sinds begin van de jaren 50 heerst. 
De verstedelijking neemt jaar na jaar toe: wat ooit een klein dorp was en uitgroeide tot een 
welvarende gemeente is nu een voorstad van Gent. 
 
Toch blijft Gentbrugge zoals vele randgemeenten een zekere eigenheid behouden, een eigenheid 

die pas zal verloren gaan als er niet meer verteld word over hoe het vroeger was. Geschiedenis is 
uiteindelijk alles wat zonet gebeurd is.  
  
  
    
 
 

 
 
De brochure „De taal van de dood‟, door Lucien De Smet, is te 

verkrijgen door te schrijven of telefoneren naar 
Françoise Verhoosele 
Rollebaan, 101 
9860 Moortsele 
Tel. 09 362 69 95 
 
Of door een e-mail te sturen naar secretaris@landvanrode.be 

 
De prijs is 4 Euro (zonder portokosten). 
U kunt de portokosten vermijden door het boekje zelf af te halen in 
de Rollebaan, 101 te Moortsele. 
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Van silexbijl naar zaag, schaaf en andere 
werktuigen door Gerard Lemmens 
 
Historische schets over het gebruik van werktuigen en materialen voor de woningbouw in onze 
streken.  

 
In het documentcentrum van de bouwvakambachten van de Sint-Jozefgilde, die enig is in haar 
soort in Vlaanderen, bevinden zich naast het vele documentatiemateriaal, boeken, oude plans en 
tekeningen vele honderden werktuigen en materialen die vroeger werden gebruikt bij de 
constructie van gebouwen. 
Het kan wel eens nuttig zijn na te gaan hoe hier in onze streken de evolutie is verlopen van het 
gebruik van werktuigen en materialen. 

Hout speelde daarbij een zeer belangrijke rol. Hout werd gebruikt als brandstof, als wapen maar 
ook als bouwmateriaal.  

Toen het klimaat zacht en gelijkmatig was geworden leefde de neolitische 
mens (ongeveer 3000 jaar voor Christus) als nomade van jacht en 
visvangst. Hij zocht bescherming tegen het klimaat en wilde dieren. In 
onze gewesten waren er geen grotten, dus trok hij zich terug in een 

primitieve schuilplaats die op een terp was gebouwd met als 
bouwmateriaal grote en kleine takken, vette grond en stro. 
 
 

Met een silexbijl als enig gereedschap construeerde de 

prehistorische mens deze hut. 

 

 

 

 

 
Geschilferde vuurstenen (silex) werden zowat de eerste 
werktuigen. Door met een zachte zandsteen en water over 
silexsteen te wrijven bekwam men een snede (ongeveer op 
dezelfde wijze zoals men nu metalen beitels slijpt op een 
zandsteen-slijpsteen). Naarmate deze werktuigen 

evolueerden kreeg ook de woonvorm meer gestalte omdat 
men er in slaagde het materiaal beter te bewerken. 
 

 

Een neolithische vuurstenen (silex)bijl in 

gebruik. De scherpe steen werd in een tapslopende 

opening van een stevige houten steel geplaatst. 

 
 

Bij opgravingen vond men te Merelbeke in 1824 een silexbijl op een terrein dicht bij de 
Ringvaartbrug (hoek Hundelgemsesteenweg met de Guldensporenlaan). Dat bewijst dat vele 
eeuwen vóór Christus op die plaats mensen moeten hebben verbleven. Zoals ook te Kluisbergen 
(Leuverenbos), en Asper hier in Vlaanderen het geval moet geweest zijn. Ze betrokken tijdelijke 

kampementen op zandruggen gelegen langs waterlopen en plassen. Te Merelbeke lag deze plaats 
vlakbij de Schelde. Toen men in het Bronstijdvak (± 12de eeuw vóór Chr.) en IJzertijdvak (7de 
eeuw vóór Chr.)10 erin slaagde uit ertsen metaal te produceren bracht dit een zeer grote 
omwenteling teweeg. Men gebruikte het metaal niet alleen meer voor wapens maar ook voor tal 
van gereedschappen. 
 
Men ondervond dat door een zandsteen over het metaal te bewegen men een snede kon 

aanbrengen. Een bewerking die men slijpen noemt. De punten van de speren, die vroeger van 
vuursteen (silex) waren gemaakt, werden vervangen door metalen punten. Ook allerlei messen, 
dolken, zwaarden, enz. werden van metaal vervaardigd. Eveneens werd het mogelijk allerlei 
gereedschappen te maken waarmee men in staat was allerlei bewerkingen op hout en andere 

materialen uit te voeren.  

                                                           
10 Internet-Encyclo-Online encyclopedie. 
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Timmerwerktuigen uit een Thebaans graf. 

Belangrijk waren oliehoorn en wetsteen. 

Schaven waren nog onbekend. (British 

Museum Londen). 

 
Men ontdekte ook dat men door het aanbrengen van driehoekige inkepingen in een metalen blad 

een heel belangrijk gereedschap kon maken. Door zo een getand blad door het hout te laten 
glijden kon men hout verdelen. De zaag was geboren. 

  
 

 
Terracotta beeldje van schrijnwerker met boogzaag (circa 

500 jaar vóór Chr.)(Nationaal museum Kopenhagen). 

 
 
 
Opgravingen in Egypte brachten aan het licht dat 2 à 3000 jaar 
vóór Chr. hout werd aangewend voor dakconstructies, deuren en 
vensterramen. De openingen in de ramen werden meestal gedicht 

met perkament of geolied linnen tot men het vensterglas 
uitvond11.  

De Egyptenaren maakten ook prachtige meubels. Ook kwam aan het licht dat reeds in die tijd 
lijm12 werd gebruikt bij het verbinden van houtconstructies.  
Het waren echter de Romeinen die rond 100 jaar vóór Chr. de schaaf hebben uitgevonden13. De 
Romeinse schrijnwerkers perfectioneerden de bestaande gereedschappen tot de meest verfijnde en 
handelbaarste werktuigen van de toen beschaafde wereld. Ze plaatsten een mes in een houten 

blok. Bij beweging over het werkstuk bekwam men hele fijne velletjes hout, die men schavelingen 
noemt. Men verkreeg daardoor een glad oppervlak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Merelbeeks 

Documentatie-

centrum beschikt 

over een 

collectie van 

een 

tweehonderdtal 

schaven waarvan 

er hier een 

viertal zijn 

afgebeeld. 

 
 

                                                           
11 Remi Geerinckx: Schrijnwerk, vergeten kunst. Uitgeverij Lannoo, 1985, blz. 29. 
12 Idem, blz. 20. 
13 Ibidem, blz. 28 
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De Romeinse meubels uit die periode probeerde men een nog mooier uitzicht te geven en dat lukte 

aardig toen men het houtoppervlak behandelde met een fijnkorrelige zandsteen of fijn zand. Het 
schuren van het hout was uitgevonden.  

Toen de Romeinen met Julius Cesar in de 1ste eeuw na Chr. onze streken veroverde, werden 
Romeinse heirbanen aangelegd. Bavai (Frankrijk), hoofdstad van de Nerviers, lag op een kruispunt 
van meerdere heirbanen. In de 2de eeuw na Chr. legde men een heirbaan aan die liep over 
Doornik, Blicguy (Leuze), Velzeke, Brakel met een aftakking naar Gent. Specifiek voor onze streken 
liep die over Dikkele en Beerlegem om dan een tracé te volgen die later de Hundelgemsesteenweg 
zou worden. Overblijfselen van die heirbaan werden gevonden in Baaigem, Munte, Bottelare en 
Merelbeke om te eindigen in Gentbrugge waar een grote Romeinse nederzetting was.  

Om een heirbaan te maken, had men stenen nodig. Die werden aangevoerd uit steengroeven uit 
het zuiden, vervoerd langs de Schelde en gelost in Merelbeke ter hoogte van het “Blauwhuys”, de 
woonst van P. Verhaegen, oud-burgemeester van Merelbeke. 
Aan de samenvloeiing van de Schelde en Leie is in de 3de eeuw na Chr. Gent ontstaan. De 
voornaamste gebouwen waren de St. Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. Ook was er al een 
versterking of burcht die later het Gravensteen zou worden. Deze gebouwen waren opgetrokken in 

hout en werden door de Noormannen in de 9de eeuw platgebrand en verwoest. Daarna heeft men 

een begin gemaakt om gebouwen op te trekken in steen. 
Voor particuliere woningen zou men echter nog lange tijd hout blijven gebruiken. Het vele hout dat 
men in Gent nodig had voor de bouw van woningen en de verwarming ervan kwam grotendeels uit 
Merelbeke en omgeving, die in de 10e eeuw een bosrijk gebied was. De laad- en loskaai die de 
Romeinen gebruikten voor het aanvoeren van stenen, werd dan gebruikt om hout te vervoeren 
naar Gent. Prof. K.G. Van Acker toont aan in zijn boek “Oud Merelbeke” hoe het allemaal in zijn 

werk ging. 
 

 
Centrum van Merelbeke in de 11de eeuw 

 



 

Land van Rode – jaargang 38 nummer 149                                                                                  maart 2010 19 

Dit plan is aangepast met gegevens uit het landboek van 1782. De straten hadden toen nog geen 

naam. De Romeinse heirbaan, die later de Hundelgemsesteenweg zou worden, was vroeger veel 
rechtlijniger en kwam dicht bij de Scheldekaai op het einde van de Waterstraat.  

In de 11de eeuw was het kasteel “Blauwhuys” er nog niet. De vroegere kerk op de kerkhoek 
bestond misschien wel. Op het plan bemerkt men de aanvoerwegen voor het houttransport. 
Nr. 1 van de Poelstraat en de Hundelgemsesteenweg naar de Scheldekaai. 
Nr. 2 van de Zaterdagstraat, de vroegere benaming van de Hebbelinckstraat met de 
Lembergsesteenweg. Daar was vroeger een groot eikenbos Mijleke genaamd.  
Nr. 3 de Waterstraat met de Fraterstraat en Van Laetestraat.  
Aan de Scheldekaai waren 2 grote houtopslagplaatsen voorzien. Belangrijk is dat de Schelde op die 

plaats gedegradeerd is tot een tijarm door de aanleg van de Ringvaart. Ook is er een grondige 
verandering gebeurd met het tracé van de verschillende straten door de aanleg van de autostrade 
en de Ringvaart. 
Hoogstwaarschijnlijk werden op die plaatsen ook de bomen verzaagd in balken en planken 
vooraleer verscheept te worden naar Gent. 
 

 
Boomzagen uit het Merelbeeks documentatiecentrum waarmee de bomen werden afgezaagd, 

ook nog gebruikt om ze daarna in handelbare gedeelten te verdelen. 

 

  
De trekzagen die op deze foto voorkomen werden gebruikt om bomen in balken en 

planken te verdelen. Merelbeeks documentatiecentrum. 

 
In de 9de eeuw werden de houten gebouwen in Gent stilaan vervangen door stenen gebouwen. De 
Doornikse steen, aangevoerd langs de Schelde, werd het nieuwe materiaal voor het bouwen van 

woningen. Voor het maken van een muur werden in de oertijd ruwe stenen gewoon op elkaar 
gestapeld en de openingen daartussen opgevuld met modder of klei. Door met een steenbeitel 
een stuk rots te klieven en te bekappen kon men stenen op hun gewenste vorm brengen.  

Bij opgravingen in de buitentuin van de Sint-Pietersabdij in Gent ontdekte men een oud 
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kalkovencomplex die diende om mortelkalk te produceren 14. Dat was het middel om stenen 

stevig aan elkaar te verbinden. Het portlandcement, ontdekt in 1824, werd later het ideale 
materiaal voor het samenklitten van stenen en het maken van beton. 

Vanaf de 13de eeuw komt de streekeigen Balegemse steen op de voorgrond. Deze Vlaamse 
zandsteen, ook Ledesteen genoemd, is een zachte grijs-groene tot geelbruine zanderige kalksteen 
met talrijke fossielen die bij erosie een goud-gele patina krijgt 15. Naast de streek van Aalst (Lede, 
Meldert, Vlierzele) komen zandsteenlagen in onze streek voornamelijk voor op de heuvels van 
Balegem, Oosterzele (Betsberg), Gijzenzele, Landskouter en Moortsele. Bij vele kerken, burchten 
en gewone woningen werd er gebruik van gemaakt. In 154016 werd een ganse wijk in Gent door 
brand vernield. Het stadsbestuur verbood nog langer huizen te bouwen die volledig in hout waren 

vervaardigd. De gemeenschappelijke muur van rijwoningen diende in steen te worden opgetrokken 
en een schoorsteen moest worden voorzien.  
Reeds 3000 jaar vóór Christus lukte het de Romeinen om stenen te bakken uit klei. In onze streken 
kwam de baksteen pas in de 15de eeuw op de voorgrond. Het werd het bouwmateriaal bij uitstek. 
In de Scheldestreek was er overvloedig klei beschikbaar, de grondstof voor het maken van 
baksteen. Oude documenten bevestigen het feit dat ook in de streek van Merelbeke veel baksteen 

werd geproduceerd.  

In het documentatiecentrum van de St. Jozefgilde te Merelbeke treft men heel wat houten 
steenvormen en andere werktuigen aan die werden gebruikt bij het maken van baksteen. Aan de 
hand van heel wat foto‟s en tekeningen kan men zich een goed beeld vormen hoe de productie van 
baksteen verliep. 
 
Geraadpleegde werken: 

Remi Geerinckx: Schrijnwerk, vergeten kunst. Uitgeverij Lannoo, 1985. 
Prof. K.G. Van Acker: Oud Merelbeke.  
J.R. Beuker: Vakmanschap in vuursteen. Provinciaal Museum van Drenthe, 1983. 
Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen, 1989. 
Geogids van Merelbeke. 
Lucien De Smet/Patrick Devos/Werner Eeckhout/Prof. Dr. Roger Nijs: Balegemse steen. Vier 
aspecten. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003. 

Marcel De Bleecker: Binnen de poorten van Gent. Uitgeverij Nevelland, 1999.  

Ronald De Buck: Van wijn in Gent tot Gent in wording. Stichting Mens en Kultuur, 1985.  
Documentatiemateriaal en foto‟s uit “‟T Werkhuis”, documentatiecentrum van de 
bouwvakambachten van de St. Jozefgilde Merelbeke. 
Verschillende internetsites. 
 
 

Praktische inlichtingen: 
Het documentatiecentrum “‟T Werkhuis” van de V.Z.W. Koninklijke St. Jozefsgilde.  
Hundelgemsesteenweg 618a, 9820 Merelbeke verzorgt gratis rondleidingen op aanvraag. Ook te 
bezoeken tijdens Open Monumentendag en Open Bedrijvendag. 
Aanvragen bij: 
Tom Leyman 

Tel: 09/239.93.38 
E-mail: Tom.Leyman.architect@skynet.be 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Ronald De Buck: Van wijn in Gent tot Gent in wording. Stichting Mens en Kultuur, 1985, blz. 358. 
15 Prof. Dr. Denys: Balegemse steen, blz. 9. 
16 Remi Geerinckx: Schrijnwerk, vergeten kunst. Uitgeverij Lannoo, 1985, blz. 37. 
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Vinnige verkiezingsstrijd te Sint-Lievens-
Houtem in 1921 door Frans Duquet 
        
ln mijn archief vond ik een paar oude vergeelde verkiezingspamfletten, uitgegeven kort na de 
eerste wereldoorlog, door de Houtemse liberale partij . 
Het was de in de Houtemse politiek bekende familie Verbrugghen, die in de naoorlogse periode, 

met aan het hoofd, burgemeester Joseph Verbrugghen, alhier het bewind voerde. 
Vlotte schrijvers konden ook in deze verkiezingsstrijd hun schrijftalenten botvieren, dat blijkt 
trouwens uit bijgevoegd pamflettenproza over de verkiezingen van 24 april 1921. 
In een pamflet, gedrukt te Aalst bij J. Van Opdenbosch, prijst men de lof van de volksgezinde, 
verdraagzame en dienstverlenende burgemeester aan. Men vindt er ook de samenstelling van de 
liberale lijst; ze telde in 1921 acht leden. ln het andere pamflet, van de hand van burgemeester 
Joseph Verbrugghen. deelt men de kiezers mee dat hun kopman door ziekte weerhouden is om 

persoonlijk aan huis te komen. Nog een bewijs dat de politici in alle tijden het huisbezoek als een 
niet onbelangrijk element van hun verkiezingsinzet beschouwen. 
 

Pamflet 1 
 
Uit St.Lievens-Hautem 

De liberale vrienden zijn op hunne kiesronde bijna overal goed ontvangen geworden. Het is zeker 
dat wij de meerderheid zullen behalen op 24 April. 
Dit is de wensch van alle vooruitziende kiezers, zelfs van vele katholieken. Eenieder zegt dat alle 
veranderingen geene verbeteringen zijn, en dat er te St.Lievens-Hautem geen Burgemeester kan 
komen, die tevens zoo volksgezind, zoo verdraagzaam en gedienstig is, als den heer Joseph 
Verbrugghen. 
Onze tegenstrevers doen natuurlijk al wat mogelijk is om den stroom der vrijzinnige gedachten 

tegen te houden. Alle oude, twijfelachtige kiezers moeten een leidsman aanvaarden die in hunne 
plaats zal stemmen. De oudkens uit het klooster die nog goed zien, goed hooren en goed hunnen 

stembrief kunnen teekenen, worden onder kontrool en voogdij gesteld. Er zijn er die des Zondags 
nog met de kaart gaan spelen en die nu onbekwaam worden verklaard om te stemmen. 
Dit zal echter tot niets baten. De wind blaast in onze zeilen. Wij hebben voor ons de jeugd en de 
neringdoeners. De jonge lui van beide geslachten zeggen rondborstig dat zij voor geene mannen 
stemmen die met de kermisdagen en jaarmarkt, hun willen verbieden een flikker te slaan. En 

sedert den oorlog is het dansen aan de order van de dag. 
De oude kiezers herinneren zich de oude diensten door de liberale Burgemeesters aan de openbare 
belangen en aan de ingezetenen bewezen. 
De vredelievende inwoners weten ook dat de Burgemeester en zijne vrienden het mogelijke en het 
onmogelijke hebben gedaan om de vrede, de rust en de overeenkomst in de gemeente te brengen, 
en dat de liberale pogingen door den slechten wil der katholieken schipbreuk hebben geleden tegen 

het gedacht van de overgrote meerderheid der bevolking. 
Kiezers van St.Lievens-Hautem, stemt allen onder nummer 2 voor de heeren kandidaten der 
liberale partij: 
 

Notaris Joseph Verbrugghen, raadslid Eduard Perreman 
Dokter Gaston De Backer, raadslid Severin Verstraeten 
Emile Vagenhende, raadslid Georges Haegeman 

lsidoor de Smaele, raadslid Theoduul Droeshaut 
 

Pamflet 2 
 
Waarde Kiezers en Kiezeressen. 
Zoodra na den wapenstilstand heb ik verklaard en herhaald dat mijn grootste verlangen was: dat 
vrede in onze gemeente zou heerschen zooals gedurende de droeve oorlogsdagen het geval was. 

Tot dit doel had ik, ter gelegenheid der gemeentekiezingen, uiterst bevredigende voorstellen 
aangeboden aan de klerikale partij.Verscheidene hunner bijzonderste vertegenwoordigers stemden 
er volkomen in toe. Toch, ongelukkig|ijk, heeft in het vervolg, de meerderheid der katholieke partij 
den strijd besloten. lk betreur het rechtzinnig, want niets is beter dan de eendracht voor onze 
gemeente! 

Ik was van gedacht mij persoonlijk bij U, Kiezers en Kiezerressen, te begeven ten einde U te 
verzoeken uwe stem in voordeel onzer lijst uit te brengen; mijn voortdurenden ziekelijken toestand 

belet mij zulks. Deze tegenwoordige vervangt dit ontworpen bezoek. 
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lk reken stellig op U, en met volle vertrouwen zie ik den uitslag van 24e April te gemoet. 

Uw toegenegen Burgemeester, Joseph VERBRUGGHEN 
 

Twee Strekkingen in de gemeentepolitiek 
Enkele decennia geleden voerde men in Houtem een bikkelharde politieke strijd. De in twee 
kampen verdeelde partijen noemde men ter plaatse "de 'Tjeeven" en "de Blauwen". 
Die twee bitsig tegenover elkaar staande strekkingen manifesteerden zich nadrukkelijk in een 
viertal maatschappelijke instellingen. 
Zo waren er 2 muziekkorpsen: de katholieke fanfare en de liberale harmonie1 
2 toneelverenigingen: “Vreugd in Deugd” in de zaal Patronage (katholieken) en in de zaal 

Rubenspaleis speelde de liberale toneelbond. Het Rubenspaleis werd gebouwd met geld van de 
liberalen in 1933. 
2 brouwerijen: brouwerij St.Laeven van Florimond De Landsheer met het bier 'Oxford‟ in de Dreef 
(nu Kloosterstraat) en de Brouwerij van Sylvain Verbrugghen, de kozijn van Joseph Verbrugghen in 
de Paardenmarktstraat. Sylvain liet zich in 1898 “een kasteel” bouwen in de Polbroek en woonde 
daar samen met zijn broer Oscar. 

3 scholen: De kloosterschool en Patronageschool van katholieke strekking op het Dorp en de 

gemeenteschool van liberale strekking, op de Paardemarkt. 
 
De kanditaten van de katholieke partij: 
 
Florimond de Landsheer, Burgemeester Remi De Sutter. raadslid 
Dokter Leo Van Steenberge, Schepen Richard De D'Hauwers, raadslid 

Cyriel Tiré, Schepen Prosper Buyse, raadslid 
Charles Casteels Oscar De Bruycker, raadslid 
 

Eerste overwinning van de katholieke partij. 
 
ln het jaar 1921 wonnen de katholieken de verkiezingen. De hiernavolgende oorzaken lagen 
ongetwijfeld aan de basis tot de ovewinning van de katholieke partij. 

1) De onverdroten inmenging van de geestelijkheid. Onderpastoor Edgard Claus bemoeide zich met 

een vinnige hardnekkigheid in het gemeentelijk politiek leven. Als een voorbeeld van zijn fanatiek 
en onfair gedrag: hij weigerde in 1922 het zoontje van een liberale onderwijzeres van de 
gemeenteschool te dopen. 
2) De bloei van de beide katholieke scholen waar een doorgedreven christelijke opvoeding in het 
latere leven een stempel drukt op het kiesgedrag van de inmiddels volwassen geworden leerlingen. 
3) Het verblijf van een aanzienlijk aantal stemplichtige ouderlingen in het katholieke gesticht Sint-

Alfons in de kloosterstraat (nu rustoord Ter Kimme). 
4) De katholieke strekking van de bedrijfsleiding van de verdwenen textielfabriek Saey (nu Sport- 
en Cultuurcentrum) alwaar in de bloeiperiode van het bedrijf ongeveer 600 werknemers werden 
tewerkgesteld. Hier gold ook het oude volkgezegde: “Wiens brood men eet Diens woord men 
spreekt'. 
5) De vrouwen mochten nu ook voor eerste maal stemmen. 

 
Nieuwe meerderheid. 

 
Nadat de liberale partij bijna een eeuw lang het roer in handen had, bekwam die partij op de 
zondag van 24 april 1921 een onverwachte verkiezingsnederlaag. 
Meteen diende ze de meerderheid aan de katholieken af te staan. Brouwer Florimond De Landsheer 
hield als opvolgende burgemeester nu de touwtjes in handen. Zijn ambtstermijn duurde twintig 

jaar (van 1921 tot 1941). 
De toen fungerende pastoor Van Poucke noteerde in het parochiale “Liber Memorialis” van de kerk, 
hierover de navolgende tekst: 
“Bij de gemeentekiezing van 24 april 1921 heeft de Katholieke lijst de 1ste maal de bovenhand 
gehaald, 5 tegen 4 met 717 stemmen voor de Katholieken en 658 stemmen voor de Liberalen. 
Omtrent 94 jaren waren de liberalen aan het hoofd en bereidden zich voor met de toekomstige 
gemeenteverkiezingen hun honderdjarig meesterschap te vieren. .Op de 9de oktober 1921 heeft 

plechtige aanstelling van de heer Florimond De Landsheer, als burgemeester”. 
 
Maar de uitslag gaf toch iets possitiefs aan voor Joseph Verbrugghen, die met zijn 155 

Naamstemmen er 9 persoonlijke voorkeurstemmen meer kreeg dan De Landsheer. 
 
De (spot)naam Tjeef, Zjeef, Tsjeef, Tseef, Djeef, Jeef, Jefkens, Tseppe, Tsoozep, slaat op de 

katholieke St.Jozefkringen, in 1863 opgericht als hulp voor arme gezinnen. Later werd het een 
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schimpnaam voor de katholieke partij, vermoedelijk voor het eerst aldus gebruikt te Gent in een 

verkiezingspamflet van 1864. 
Bron: Schrever Albert: Dialectologie, Etymologie en lokale geschiedenis, in De 

Heemschutter, 97/154 pag. 21-27 en De Cock Louis: Nog Zjeven, in De Heemschutter, 97/156 
pag. 34-36 
 

CAFE “OXFORD” en “OXFORDZAAL” 
 
Bevond zich op het dorpsplein was opgericht rond l932 door Burgemeester De Landsheer met 
verbouwing van een deel van de oude hofstede De Cooman. Op de kermisdagen zou er ook 

dansgelegenheid zijn, om te concurreren met het Rubenspaleís. 
De Landslieer verspreidde dan ook onderstaand pamflet, waarin werd aangeraden om naar het bal 
van De Landsheer te komen in Cafe Oxford. De bevolkig werd hierbij medegedeeld dat dansen daar 
nu geen zonde zou zijn. 
 
AAN DE BEVOLKING DER GEMEENTE 

De danslustigen der gemeente en omstreken worden verwittigd dat niet de kermisdagen het niet 

nodig zal zijn, zich naar den zoogenaamden “Geuzentempel” of “Rubenspaleis” te begeven, doch 
dat zij zich ook kunnen verlustigen op het Katholiek bal in de Oxfordzaal van den ZEER 
KATHOLIEKEN Burgemeester. De DANSZONDE zal deze maal niet van toepassing zíjn. Elk zegge 
het voort, maar zelf komen is nog beter. 
 

  
Joseph Verbrugghen 

° 10-11-1861 - † 29.03.1948 

Burgemeester van 1901 tot 1921 

Gehuwd met Paula Stuckens 

Florimond De Landsheer 

° 02.03.1875 - † 11.06.1943 

Burgemeester van okt. 1921 tot 1941 

Gehuwd met Clara Hanus 
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Twee gedichten uit het archief van Frans 
Duquet 
 

Sint-Lievens-Houtem17 

 
Sint-Lievens-Houtem 
Is een dorp zo lief verborgen 
Gelegen in ons Vlaanderland 
Waar ik als kind in vreugd‟ en zorgen 
Geleíd werd door mijn moeders hand. 
„t Is mij zo dierbaar, „t aardig plekje 

Waar ik het eerste daglicht zag, 
Met andere guiten speeld‟ en stoeide (bis) 

En blij ter schole liep, dag na dag (bis) 
 

Daar vloeit een beek met helder water 
Ontspringend hoog op de Baleí 
Met zacht en rusteloos geklater 
Dwars door ons dorp naar de vallei 
In veld en bosch, waar de filomenen 
Met de dageraad in „t verschiet, 

Hun zoetste zangen kwelen, 
De ziel verrukkend door hun lied 

 

Daar in ons lief en nederig huisje 
Leefden wij vreedzaam en gerust 
Met vaders zegen, moeders kruisje 

Togen wij, kinderen, blij ter rust 
En „s morgens vroeg, bij het ontwaken 
Was iedereen opgeruimd en fris 
En zonder veel gerucht te maken, (bis) 
Schaarden w‟ ons allen aan de dis (bis) 

Word ik eens oud en stram van leden 
Dan slijt ik daar mijn oude dag 
En denk aan „t aangenaam verleden, 

„t Genot dat op mijn wegen lag 
Komt eens de dood mijn ogen sluiten 
Dan wil ik rusten stil en zacht, 
Hier in ons dorpken op de buiten, 
Waar t‟ oude torentje houdt de wacht 

 

 

Afscheidsgroet aan den ganzenbaas18 

 
Hij is van ons dorp weggegaan, 
zonder weemoed, zonder traan. 

„t Bevel verscheen: gij moet heengaan 
want uwe rol is hier gedaan. 
 

Bij een vrouw nam hij een ram mee. 
Met eengans was hij ook al tevree 

Reisduiven kreeg hij voor een bee 
't Boerken heeft erover wee. 

Met schrikaanjaging werkte hij. 
Hij hoonde wie en wat was vrij; 
Niet groot was zijne vriendenrij 
De parochie juicht thans blij. 

 

Hj schiep eenen boerenbond 
Hij stichtte den duivenbond 
Met een schuld van 200 pond. 
Zoals men nu vertelt in 't rond. 

Hij bewerkte testamenten, 
van kwezels voor hun centen 
Hij schiep hierdoor miskontenten 
van die lui zonder centen. 
 

Hij bracht tweedracht in ieder huis 
Hij zocht krakeel en maakte ruis. 
Liefdebanden brak hij tot gruis 
Zijnen handel was niet pluis. 

ln de school speelde hij den baas. 

Hij maakte daar veel geraas. 
Hij dacht de meesters zijn maar dwaas. 
Slim alleen is priester klaas. 
 

Baas Remi wreef aan zijn ogen 

Zo innig was hij bewogen 
Wanneef „t nieuws kwam aangevlogen 
Dat moeial naar Hamme zou togen. 

Hij preekte op den herbergier 
Den handelaar en den winkelier 

Zeer dikwijls ging hij op zwier 
Hij gedroeg zich weinig fier. 
 

Elk is blij: de Liberalen 
Zelfs meestal de Klerikalen. 

Zijn kollega‟s zijn het allen 
ln het klooster is 't goed bevallen. 

Op den preekstoel kon hij dondren. 
hoonen armen en bijzondren 
Niemand moest zich verwondren 
dat hij vechters wou bewondren. 

 

Wij zeggen 't heerschap geen vaarwel 
Dat hij vertrekke ras en snel 
Later kome hij in de hel 
Want die straf vefdient hij wel. 

                                                           
17 Uit het archief van Frans Duquet, die het lied op school leerde in 1930. 
18  Afscheidsgedicht opgedragen aan onderpastoor Edgard Claus ca 1924. Archief Frans Duquet. 
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Hij aanbad het lieve geslacht 

Had voor zichzelf weinig acht 
Hij zal in kroegen dag en nacht 

Op slemperij was hij bedacht. 

Hammenaren goed opgepast 

Want gij krijgt een vieze kwast 
Houdt uwe beurs steeds stevig vast 

Want met hem krijgt gij veel last. 

 

 

 
 

 

 

 

Munte: 
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Voorwoord 
 

 
Beste lezer, 
 
 
Even van een koel moment gebruik gemaakt van wat de warmste juli maand zal worden om dit 
woord vooraf voor u neer te pennen. 
 
Bij dezen onze dank om de ontvangen financiële ondersteuning van onze sponsors en de toelagen 

van de gemeente. Het biedt ons de mogelijkheid u verder een tijdschrift aan te bieden en de 
uitgave van een boek in de loop van het laatste trimester van dit jaar. Volgende keer meer hier 
over.  
 

Wij zijn blij de voorbije maanden andermaal een aantal studenten geschiedenis bij hun opdrachten 
te hebben ondersteund. Wij wensen hen alvast een deugddoende vakantie toe. 
 

Vrienden, het hoort tot onze missie om binnen onze mogelijkheden zorg te dragen over ons 
erfgoed. Over onze medewerking met het PAM Velzeke aan het onderzoek naar het historisch 
verleden van het “Blauwkasteel”  mogen wij wel fier zijn. Ons historisch onderzoek terzake is niet 
afgerond. Sinds de geslaagde voordracht hierover in de bib werden opnieuw een aantal nieuwe 
elementen gevonden, een bevestiging van wat wij reeds wisten maar ook nieuwe vragen. Het 
“casteelkin van Windeke” blijft ons uitdagen.  

 
De voorbije maand gaf uw dienaar archief ter bewaring aan het rijksarchief te Gent zodat deze 
documenten voor het wetenschappelijk onderzoek toegankelijk worden. Wij aanvaardden het 
peterschap voor een betere conservatie van een 13de eeuwse oorkonde met betrekking tot het 
Land van Rode. Deze oorkonde wordt te Gent in de Zwarte Doos bewaard. Alles hierover leest u 
hier in dit tijdschrift. 

 

Voor de geschiedenis van het Land van Rode 
is deze oorkonde bijzonder waardevol. Het is 
één van de bewijsstukken van het bestaan 
van het huwelijk van Gerardus van Rode 
met Mabilia vrouwe van Windeke, dat door 
dit huwelijk het huis van Schelderode met 
dat van Windeke verenigd werd. Het op 

perkament gezegeld papier draagt niet enkel 
het zegel van Gerardus maar ook dat van de 
vrouwe van Windeke. Bijzonder aan deze 
zegel is, dat de vrouw die ten volle 
uitgebeeld staat, ook het wapen van het 
land van Windeke draagt nl 3 horizontale 

balken. 

 
Tot slot, vrienden, zijn wij in volle 
verwachting van het moois dat kan vloeien 

uit de recent goedgekeurde Erfgoedconvenant dat onze gemeente Oosterzele samen met Sint-
Lievens-Houtem, Melle en Merelbeke sloten. Voorzitter Paul Cottenie was terecht fier om dit in 
bijzijn van zoveel prominenten, waaronder de minister, in zijn erfgoedhuis kondig te maken. 

 
Mij rest nog u veel leesgenot en een aangename vakantie toe te wensen. 
 
 
Lucien De Smet 
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Het vrij onderwijs te Balegem tijdens de 
schoolstrijd  (1879 - 1884) door  Lucien De Smet 

 
 
Algemeen 
 
De verkiezingen van 1878 waren voor de liberalen een waar succes. Zij beschikten over een 

meerderheid in beide kamers. De weg naar de herziening van de schoolwet van 1942 lag open. 
 

P. Van Humbeeck werd de eerste Belgische minister van 
Openbaar Onderwijs (1878-1884). Een week na zijn 
aanstelling werd op 21januari 1879 het wetsontwerp op 
het lager onderwijs door minister Van Humbeek bij de 

Kamer ingediend. Deze vrijmetselaar en vooraanstaand lid 

van “Gigue de l'Enseignement” had de opdracht een 
nekslag toe te brengen aan de schoolwet van 1842.  De 
regering Frère-Orban zou met een onderwijsbeleid van 
Laïcisering, modernisering en centralisering een 
fundamentele stap zetten naar de realisatie van een 
sterker gestructureerd nationaal onderwijssysteem. De 

gemeentelijke autonomie inzake het lager onderwijs werd 
beperkt ten voordele van de staat. 
De gemeente mocht geen vrije school "aanvaarden" of 
subsidiëren. Alle onderwijzers moesten gediplomeerden 
zijn van officiële normaalscholen. Het staatsonderwijs werd 
een neutraal leken onderwijs. 
 
Een milde spotprent op de allereerste 

onderwijsminister in ons land, de liberaal Pierre 

Van Humbeeck
1
. 

 

Het godsdienstonderricht werd uit het programma geschrapt. De priester mocht wel 
godsdienstonderwijs inrichten, maar buiten de klasuren en slechts op uitdrukkelijk verzoek der 
ouders2. 
 
De regering was er zich van bewust dat de opheffing van de organieke wet van 1842 op veel 
katholiek verzet zou stuiten. Het was de bedoeling van de liberalen om ook in het onderwijs de 

scheiding tussen kerk en staat te bewerkstelligen. In de vastenbrief van februari1879 dreigde het 
episcopaat er mee haar gelovigen zonder meer te verbieden hun kinderen nog naar officiële 
scholen te sturen. Het ontwerp van de nieuwe onderwijswet werd via affiches aan de bevolking 
toegelicht. Het verzet onder de katholieke bevolking escaleerde en het episcopaat nam strenge 
tegenmaatregelen. Aan het onderwijzend personeel van de staatsscholen werden de sacramenten 
geweigerd. 

 

De Balegemse katholieken in het verzet 
 
Zoals overal in het land was er te Balegem een heftige strijd tussen katholieken en liberalen en 
kreeg ook hier het katholiek onderwijs vrij vlug vaste vorm. 
 
Met het doel om in elk dorp een katholieke school te stichten,  verenigde Balegem zich samen met 
Scheldewindeke en Oosterzele in een "Katholieken Kring". Voorzitter van de organisatie was de 

oud- senator en burgemeester van Scheldewindeke  Frans Vergauwen3. 
 
Te Balegem liepen alle meisjes school in het klooster. 
Nu de jongens uit de gemeenteschool wegbleven, diende voor hen een oplossing gevonden te 
worden. Onder het voorzitterschap van pastoor De Cock4 werd een plaatselijk comité opgericht. 

                                                           
1 Illustratie uit “Om de schone ziel van ‟t kind”  Jeffrey Tyssens. 
2 Prof. Dr. Th. Luykx:  Politieke geschiedenis van België, deel 1 van 1799 tot 1944 (1977). 
3 De Godsdienstige Week van Vlaanderen van 16.04.1880, blz. 404. 
4 Carolus De Cock: ° Sint-Denijs-Boekel 10/03/1820; pastoor te Balegem 28/12/1867; † Balegem 18/09/1889. 
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Met de steun van le Fevere de ten Hove uit Gentbrugge werd een nieuwe vrije jongenschool 

gebouwd. In afwachting van het gebouw  klaar was werd er les gegeven in een voorlopig lokaal. 
 

 

  
 

De vrije jongensschool van Balegem zoals die in 

liberale tijdschriften werd  afgebeeld
5
. 

Senator Frans Vergauwen 

 burgemeester van Scheldewindeke 
 

 
      
Vanuit liberale hoek werd deze katholieke school in een negatief daglicht geplaatst. Zij pakten uit 
met een foto van een schuur met als onderschrift “Katholieke school te Balegem genaamd school 
met God, maar zonder vensters”.  
 
Wij citeren verder uit Vlaams België: "In vele der aldus in allerijl geopende vrije scholen waren 

volstrekt onvoldoende lokalen ingericht: schuren, herbergen, stallen … en met een personeel dat in 
veel gevallen voor zijne taak noch opgeleid, noch berekend was: schoenmakers, kladpotters, 
metselaars, zwijnehoeders, koewachters"6. 
 
Als reactie op de publicatie van de foto van de school door D‟Hoy  schreef men in de Godsdienstige 
Week: “dat foto niet die is van de school waarin les wordt gegeven, maar die is van het lokaal 

waarin de  lessen doorgingen in afwachting van de afwerking van de nieuwgebouwde lokalen”7. 
 

In de katholiek dagbladen weerklonk dan een ander geluid. In "De Godsdienstige week van 
Vlaanderen" van 14 april 1880 lezen wij: “Te Balegem zijn de katholieke scholen opgepropt met 
Leerlingen. De mannekensschool, die als een der prachtigste van geheel Oost-Vlaanderen mag 
worden beschouwd, ondanks de belachelijke photographie waarmee de geuzerij zoo geleurd heeft, 
telt 175 leerlingen; die der meisjes bestuurt door de zusters, heeft er meer dan 200. De officiele 

school telt maar 17 jongens en twee meisjes”. 
Tussen pastoor De Cock en de plaatselijke liberale aanhangers ontstond een zware 
woordenwisseling.   
De brief die de pastoor op 24.09.1879 schreef illustreerde nog het best de bijzondere gespannen 
toestand van die tijd: 

“Gij zijd een smeerlap en zoude beter doen.  Liberalen en vuilpotten, dit is al 't zelfde. 
Die zijn zonder God en zonder consciëntie en die vrezen maar alleen de 

Gendarmes en 't kot maar 't vuilst eerst 8. 
Wij zullen welhaast onze school in fotografie brengen en  uitplakken. 

                                                           
5 Uit Vlaamsch België sedert 1830, jubeljaar, blz 20 (Willemsfonds, Gent). 
6 Uit Vlaamsch België sedert 1830, jubeljaar, blz 20 (Willemsfonds, Gent). 
7 Godsdienstige Week van Vlaanderen van 12-12-1879, blz. 260. Met dank aan De Vuyst Erpe Mere? 
8 Bisschoppelijk Archief Gent: Sint-Martinus Balegem, schoolstrijd brief nr 58. 
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Was gij zelf vroeger op een goede school geweest, gij zoude de smeerlapperij 

op uw wezen niet ten toonstellen en niet het geld in den modder zoeken te winnen. 
In onze school zijn bijkan al de kinderen van het dorp en wij lachen u vierkant uit. 

Wint eerlijk uw geld en spreek nu en kom niet meer hier. 
Ik groet zulk een smeerlap niet. 

De Cock pastoor" 
 

 
De foto van de vrije jongensschool (patronage) waarover pastoor De Cock sprak  

in zijn brief van 24/9/1879
9
. 

 
In het werk van Arthur Verhaegen: “La manifestation Nationale du 7 september 1884” lezen wij dat 
29 personen uit Balegem mee opstapten in een betoging die te Brussel werd gehouden. Theofiel De 

Noyette raakte gewond toen het bord dat hij met zich meedroeg op zijn hoofd werd stukgeslagen10. 
 

  
De nieuwe katholieke school van Balegem. In de zijgevel het jaarmerk 1879  

(Foto L. De Smet) 

                                                           
9 Bisschoppelijk Archief  
10 Godelieve Eekhout  uit Balegem in: "Balegem ik bemin mijn Dorpje”. 
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De bouw van de nieuwe vrije school te Balegem was ook oorzaak van enige opschudding in de 

kamer van volksvertegenwoordiging11. 
 

Daar was te horen dat, nog voor de gemeente erin slaagde een eigen school te bouwen, de 
parochie haar eigen vrije school had opgericht. Het gebouw was 20 m bij op 8 m en telde 6 ramen. 
De lokalen waren 4,5 m hoog. Een nog nooit eerder geziene prestatie tot ver buiten de regio. 
De opening van de nieuw gebouwde vrije school scholen had plaats op 1 oktober 1880. Met heel 
veelluister werd die te Balegem gevierd. In de katholieke pers kon men hierover het volgende 
lezen:  
 

“Om 8u begaven zich de leerlingen met vaandels en kartels aan „t hoofd, naar de kerk om er de 
plechtige H.Mis bij te wonen, welke ter eere van den H.Geest werd opgedragen. De kerk was vol 
volk, meer dan 400 kinders beider geslacht, vergezeld van hunne ouders, meesters en 
meesteressen, hadden het zich tot plicht gerekend de zegeningen des Hemels over het beginnende 
schooljaar te komen afsmeken. Binst de offerande werd aan ieder leerling een gedenkenis van dien 
heuglijken dag overhandigd. Na de H.Mis deed de E.H. Onderpastoor tot de ouders en kinderen 

eene aanspraak, die bij velen de beste aandoeningen teweeg bracht. De zegening der kinderen 

sloot deze indrukwekkende plechtigheid. 
In stoet naar hunne lokalen teruggeleid, vierden de leerlingen er vol geestdrift hunne blijde 
intrede. Jammer dat het slecht weder het opstijgen van verschillende luchtballen belemmerd heeft.  
Eere aan de geestelijkheid der parochie Ere aan de zusters van ‟t Crombeen en aan de ijverige 
onderwijzers, welke zich bevlijtigen aan de jeugd een onderwijs en eene opvoeding te geven 
overeenkomstig met onze H. Godsdienst. Dank aan alle weldenkende ouders, die hunnen plicht 

begrijpen en kost wat kost hunne kinderen tot goede christenen en deftige burgers willen opleiden. 
 
 
De vrije jongensschool 
 

De vrije jongensschool (patronage) werd gebouwd op grond die door de 
heer le Fevere de ten Hove uit Gentbrugge aan de parochie werd 

geschonken.  

Nog voor het gebouw klaar was, werd er les gegeven door J. Van 
Immerzeele en later door Emiel De Mulder. 
Ter ondersteuning van de leerkrachten betaalde elk kind 0,50 BEF. 
 
Emiel De Mulder werd te Balegem geboren op 29/05/1860. Hij was 
gehuwd met Hortense Van Bockstale en overleed als burgemeester van 

Balegem op 17/06/1932. 
 
Uit de tekst van het bidprentje citeren wij: "In de bange jaren van den 
schoolstrijd trad hij vooruit om nevens zijn geestelijke overheid als 
katholiek onderwijzer op te treden om de jeugd op te voeden"12. 
 

De meerderheid van de ouders had de "geuzenschool" de rug 
toegekeerd. De schoolbevolking was in de gemeenteschool zo sterk 

teruggelopen. dat de gemeenteraad van 12 oktober 1879 oordeelde dat 
het overbodig was om voor de gemeenteschool subsidies aan te 
vragen13. 

 
Om de verdere leegloop van de gemeenteschool te beperken werden nieuwe maatregelen bedacht. 

Voortaan werden ook meisjes toegelaten en er diende bijkomende voorzieningen aan het gebouw 
aangebracht te worden. Het gemeentebestuur was van oordeel dat dit voor een school met amper 
24 leerlingen een zinloze uitgave was. 
 
Daartegenover volharde de voogdijoverheid in haar boosheid en stelde de echtgenote van meester 
Coppens aan als lesgeefster in handwerk. 
De leerlingen bleven weg en de benoeming van de hulponderwijzers  juf. Tock bracht geen soelaas. 

 

                                                           
11 Pierre Verhaegen : La lutte Scolaire, blz 205-206. 
12 Bidprentje Emiel De Mulder. 
13 GAB, beraadslaging gemeenteraad. 
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De katholieke pers spot met de door de clerus veroorzaakte  

leegloop van de gemeentescholen
14
. 

 

 
Aantal leerlingen in de gemeenteschool 
 

Schooljaar Jongens Meisjes 
   
1879 - 1880  38   6 

1880 - 1881  38 10 
1881 - 1882  42 14 
1882 - 1883  50 19 
1883 - 1884  48 28 
1884 - 1885 197 geen 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                           
14 Illustratie uit “Om de schone ziel van ‟t kind”, Jeffrey Tyssens. 
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Voor een betere conservatie van een charter 
uit 1259 uitgaande van Gheraerd van Rode en 
Mabilie vrouwe van Wiendeke  door  Lucien De Smet. 
 
Het Gentse stadsarchief bezit een zeer rijke verzameling chartes (middeleeuwse oorkonden). Ze 
werden niet echt in optimale omstandigheden bewaard. Met de steun van de Koning 
Boudewijnstichting probeert ‟t Archief Gent on Files vzw nu de middelen te verzamelen om hieraan 
te verhelpen. Het is de bedoeling de charters vlak te maken en te monteren op zuurvrij karton, ook 
de wassen zegels moeten gefixeerd worden om verder afbrokkelen tegen te gaan. Van de charters 

wordt daarna een digitale opname gemaakt. Zo zullen ze gemakkelijker geraadpleegd kunnen 
worden en hoeven ze niet telkens opnieuw uitgehaald worden. Het stadsarchief beschikt over de 
middelen om de bewaaromstandigheden te verbeteren maar voor de behandeling ervan ontbreekt 

de expertise. 
Nadat een erkend restaurateur de charters vlak heeft gemaakt zal hij het personeel van het 
stadsarchief en enkele vrijwilligers leren hoe ze de charters met melinex-stroken kunnen monteren 
op zuurvrij karton. Het digitaliseren gebeurt door de fotograaf van het stadsarchief. De eigenlijke 

restauratie is een dure zaak en gebeurt in een latere fase. De stad Gent betaalt de materiaalkosten 
en de opleiding van het personeel. 
Om de kosten van het vlakken van de charters te betalen wordt beroep gedaan op de steun van 
derden. Ook u kan helpen surf naar www.kbs-frb.be. 
 
Ook het Heemkundig Genootschap draagt bij. 

 
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode stapt mee in het project. Het stadsarchief bewaart 
een charter van het Land van Rode uit 1259, waarvan wij het peterschap voor een betere 
conservatie hebben aanvaard15. 
 

Het charter (eigenlijk zijn er twee documenten) behandelen de verkoop door Gheraerd van Rode en 
zijn echtgenote Mabilie vrouw van Windeke van woeste grond gelegen in het Scheldeveld. 

 
De in het Latijn opgestelde tekst draagt de zegels van Gheraerd en die van zijn echtgenote Mabilie, 
vrouwe van Windeke. Bijzonder aan deze laatste zegel is dat de vrouw ten volle uit afgebeeld staat 
samen met het wapen van Windeke zijnde drie horizontale balken. 
 
Van deze tekst is ook een oud-Nederlandse vertaling bewaard. Samen met dit charter wordt een 
tweede op perkament bewaarde charter bewaard met het zegel van Gheraerd, zijn vader, die de 

koop van zijn zoon en diens echtgenote bevestigt. 
 
Wat leert ons dit charter? 
 

- Gheraerd van Rode was voor maart 1259 gehuwd met Mabilie, vrouwe van Windeke. Hij 
was de oudste zoon van Gheraerd. Vader en zoon waren in 1259 in leven. 

- De koper is Janne “gheseid Juede”, een goede vriend “geminde” en poorter van Gent. 
- De verkoop betreft woeste grond gelegen in het Scheldeveld in de stede “Wulfzeke”. De 

verkochte woeste grond was 28 bunders groot en belast met een jaarlijkse cijns van 9 
Vlaamse munten per bunder. In de tekst van vader staat één Vlaamse penning per bunder. 
De cijns moest worden betaald op “ons heren ghebuernesse” (Kerstavond) voor de rest 
was de grond vrij van alle lasten. 

- Wulfzeke in het Scheldeveld kunnen wij voorlopig niet situeren. Het Scheldeveld is vrij 

groot en strekt zich uit van Zwijnaarde tot Vurste. Het oerdomein van de Rode lag te 
Schelderode. Vraag is: moeten wij hier de stede Wulfzeke gaan zoeken? 

 
               
 

                                                           
15 Stadsarchief Gent , Charterverzameling reeks 94 nr 79. 
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Het op perkament bewaarde charter met de wassen zegels van Gheraerd van Rode en 

Mabilie vrouwe van Wiendeke, Stadsarchief Gent, Charterverzameling  nr. 79 

(Foto Lucien De Smet) 
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Nederlandse vertaling van de Latijnse tekst, Stadsarchief Gent, Charterverzameling  

nr. 79 (Foto Lucien De Smet) 

 

 
“Allen den gheenen die dese lettre sien zullen ende horen lesen Gheraerd van Rode oudste soene 
mijns he[eren] Gheraerds van rode sridders en[de] mabelie vrouwe van wiendeke mijn lieve wijf 
saluit kenne uwe onderscedicheit dat wij bi ghemeenen assente en[de] bi onsen wille bi vonnesse 
van onsen scepenen van der wede hebben vercocht wettelike onsen vriend Janne gheseid den 

Juede poertere in ghend omme gherechten ende sekeren prijs  alsoet behoerde tusschen ons van 
den gheseiden Janne gheheellike vergolden en[de] in onse ghemeene usage bekeert nuttelike 
achte en[de] twintich bunre woestinen lettel meer ofte min ligghende up sceldevelt in steden die 
men seid Wulfzeke onder jaerliken tschens van eenege neghe vlaemsschere munten van elken 
bunre ons en[de] onsen hoire na ons iaerljcs ter gheboernessen ons heren van den gheseiden 
Janne en[de] van sinen hoire na hem de possessie te gheldene vri en[de] quite het es oec te 

wetene up dat de gheseide Jan ofte sijn hoir na hem zoude willen vercoepen namaels tgheseide 
land ofte verwisselen de coepere van dien lande es ons en[de] onsen hore ghehouden in doublen 
schense in den name van kennessen en[de] alsoe de successeur van de[n] successeur van siere 
doot sinen vorsate zal ons sculdech sijn en[de] onsen hoire na ons in doublen schense en[de] 

nem[merm]eer in den name van relieve en[de] van ken[n]esse  Wij gheloefden oec den gheseiden 
Janne ov[er] ons en[de] onse hoir dien Janne en[de] sine hoire na hem tgheseide land ond[er] den 
tschens vors[eid] alse here euwelike te warandeerne jeghen elken recht en[de] wet houdende in 

kenlijcheden van desen dinghen hebben wij dese jeghenwoordeghe lettre[n] met onsen seghelen 
ghegheven roborort  ghedaen int jaer ons he[re]n M CC Lix  in de maent van maerte16”. 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Met dank aan Willy Stevens uit Knesselare voor de correcte trascriptie. 
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Charter van Gheraerd ridder heer van Rode  met zegel, Stadsarchief Gent, 

Charterverzameling  nr. 79 (Foto Lucien De Smet) 

 
“Allen den gheenen die dese jeghenwoerdeghe lettren sien zullen Gheraerd van Roden ridder saluit 
kenne uwe onderscedecheit dat Gherard onse gheminde houdste soene en[de] joncfrouwe mabilie 

vrouwe van Wiendeke sijn gheminde wijf vercochten wettelike onsen gheminden Janne gheheten 
Juede poertre in ghend acht en[de] twintich bunre siere woestine[n] ligghende up sceldevelt in 
eene stede die men seidt Wulfzeke luttel meer ofte min onder jaerliken schens van eenen 
vlaemsscen peneghe van elken bunre jaerlijx te ghedene te ons heren ghebuernesse quite en vri te 
possideerne quame oec den gheseiden Janne ofte sijn hoire up den vorseiden coop en[de] in 
dockisoen van dien lande eeneghe molestie ofte verzwaringhe wij zullen houden Janne en[de] sijn 

hoir scadeloos van der gheseide molesteringhen en[de] verzwaringhen nochtan zoude de ghezeide 
vercoopinghe blive[n] goed vast en[de] ghestaede in kenlijcheden van desen p[re]senten lettre[n] 
gheroborert met onsen zeghelen ghegheven int jaer ons he[re]n M CC Lix  in de maent van 
maerte17”. 
 
 

 

 

                                                           
17 Met dank aan Willy Stevens uit Knesselare voor de correcte trascriptie. 
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Wie was Gheraerd van Roden? 
 

Gheraerd II             x Katarina van Cysoing 
Heer van Rode           x Isabela van Heerst 
Heer van Melle  Ridder 

Jan van Machelen x Mabilie I van Wiendeke 
                             vrouw van Wiendeke       
                             vrouw van ter Wede 

  
 

Gheraerd III                                              x 
heer van Rode 

heer van Schelderode        

Mabilia II van Wiendeke 
vrouwe van  Wiendeke 

vrouwe van ter Wede 
 

 
 
                                         Gheraerd IV x Isabelle van Nevele  
 

 

Deze ridder was de zoon uit het 1ste huwelijk van Geraard II van Rode, heer van Melle, en 
Catharina van Cysoing. Hij noemt zich ook heer van Melle. Zijn grootmoeder was Berta van Melle. 
Hij verschijnt als heer van Rode nog tijdens het leven van zijn vader, die zich ook van heer van 
Melle noemde.  
 

 

Hij trad in het huwelijk met Mabilie vrouwe van Wiendeke na 
1251 maar vóór maart 125918. Wij vermoeden na 1251, 
omdat Geraard van Roden aan Beatrix van Brabant, weduwe 
van graaf Willem, beloofd had dat hij het huwelijk zou 
aangaan met Mabilia van Wienti en ter Wede. 
 
De ridders van Rode hadden in de tweede helft van de 

dertiende eeuw handelbetrekkingen met Engeland.  

De wolhandel was hun bijzonderste bron van inkomen. Zo 
gingen in 1265 Gerardus III van Rode, Roger van Mortagne, 
Hugo Bihot en Hendrik, zoon van de koning van Duitsland, 
een lening aan van 3166 ponden, 13 schellingen en 4 deniers 
Vlaamse munte met de steden Gent, Brugge, Ieper en 
Dowaai. De lening werd aangegaan met de schepenen van 

deze vier steden. De vier ridders ondertekenden een 
afzonderlijke schuldbekentenis.  
 
Zegel van Mabilie, vrouwe van Wiendeke. Deze van 

Gerardus van Rode en van Roger Mortagne zijn bewaard 

gebleven
19
. Stadsarchief Gent, Charterverzameling nr. 79 (Foto L. De Smet). 

 
De goede verstandhouding tussen Gerard III en Roger van Mortagne blijkt uit het huwelijk van zijn 
zoon Gerard IV met Isabella van Nevele. Deze laatste was de dochter van Raoul van Mortagne, 

burgraaf van Kortrijk en broer van Roger20. 

 
In 1278 werd er een akkoord gesloten tussen de koning van Engeland en Gewijde van Dampierre 
in verband met de goederen van Engelse kooplieden die in Vlaanderen door de gravin waren 
aangeslagen. Gewijde beloofde dat hij zich met enkele van zijn ridders aan de koning van Engeland 
zou gevangen geven te Montreuil voor het geval dat het bedrag door de Vlaamse kooplieden aan 
de koning van Engeland beloofd, niet zou worden uitbetaald. De overeenkomst werd bekrachtigd te 
Aalst “sub sigillis septem maganatum Flandriae”. De zeven vooraanstaanden die borg stonden voor 

                                                           
18 Stadsarchief Gent, oorkonde nr 79 
19 L. De Smet: De heren en vrouwen van Rode; Inventaire des archives de la Chambre des Comptes à Lille, 
1865, blz 563 nrs 1418 en 1419. 
20 L. De Smet: De heren en vrouwen van Rode;  J. Noterdame:  Ridders van Roden en de wolhandel, 
maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks Deel XXII,1958; M. Gastout: Roger en 
Raoul van Mortagne. 
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de uitvoering van het akkoord waren: Boudewijn van Avesnes, Willem van Vlaanderen, Gerardus 

van Rode, Hugo, burgraaf van Gent, Jan van Gistel, Olivier van Ayshove en Michel van Auchy21. 
 

 
Gerardus van Rode schijnt hier een belangrijke rol te 
hebben gespeeld: hij tekent onmiddellijk na de leden van 
het grafelijke huis. Het is niet duidelijk wie deze Geradus 
van Roden was. Er waren op dat ogenblik drie ridders in 
leven die deze naam droegen. 
Daarnaast zijn er nog ettelijke andere oorkonden die 

ondubbelzinnig aan beide echtelingen moeten 
toegeschreven worden, zoals deze uit de maand december 
1268 waar Geraard III en Mabilie, vrouw van Wiendeke en 
van Wede, de verkoop bevestigen aan de Sint-Pietersabdij 
te Gent van 5 bunder grond22.  In 1272 keurde de ridder 
Godfried van Winti, heer van Oosterzele, de schenkingen 

goed die zijn vader Godfried en zijn broers Arnulf en Jan 

hadden gedaan aan de abdij van Cambron. In december 
1272 bevestigden Gerard van Rode en Mabilie de oorkonde 
van hun vriend en vazal Godfried van Wienti heer van 
Oosterzele23. 
 

Zegel van Gheraerd III van Rode,  

Stadsarchief Gent, Charter  

verzameling nr. 79 (Foto L. De Smet) 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Op zaterdag 7 en zondag 8 augustus 2010 organiseert de Werkgroep Bottelaars Erfgoed 
een tentoonstelling rond de familiestamboom.  
 
Meer info: 
 

Herman Van den Meersschaut 
Werkgroep Bottelaars Erfgoed 
Ridder A. Stas de Richellelaan 36 
B 9820 Merelbeke - Bottelare 
+32 (0)9 362 37 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21 L. De Smet: De heren en vrouwen van Rode;  J. Noterdame: Ridders van Roden en de wolhandel, 
maatschappij  voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent , nNieuwe reeks Deel XXII,1958; M Ryner: Foedera, 
conventiones Litterae, etc, 1722 Deel II blz.111. 
22 L. De Smet: De heren en vrouwen van Rode; Diericx, Mémoires sur la ville de Gand, T II blz. 358 en Van  
   Lokeren C. : De l‟abby de St. Pierre I nr. 817 blz. 361. 
23 L. De Smet : De heren en vrouwen van Rode; De Smet: Cartulaire de l‟abby de Cambron, blz. 928. 
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De Sint-Annastraat te Bottelare vroeger en nu 
door Gerard Lemmens. 
 
Wanneer we de zeldzame oude documenten bekijken komen we tot de vaststelling dat de Sint-
Annastraat één van de oudste straten van Bottelare moet zijn. De Koningin Astridlaan, richting 
westen en Het Koning Albert I plein met de R. Stas de Richellelaan richting oosten ontmoeten aan 

het driehoekig pleintje de Sint-Annastraat. 
Vanwaar de naam Sint-Annastraat afkomstig is, ligt voor de hand. De verering van Sint-Anna, die 
in Bottelare zowat 400 jaar geleden begonnen is, heeft daar voor gezorgd. Op het driehoekig 
pleintje aan het begin van de straat staat de grote of hoofdkapel. Hier gebeurde in de 16e eeuw 
een wonderlijke genezing. Dat is de aanzet geweest van de Sint-Annaverering die later duizenden 
pelgrims naar Bottelare zou lokken. De toeloop van het volk was zo groot dat men besloot het 
miraculeus Sint-Annabeeld over te brengen naar de kerk, die in 1108 werd gebouwd en toegewijd 

was aan de H. Martinus. Na enige tijd werd ook deze kerk te klein om de bedevaarders te 

ontvangen en men bouwde een nieuw bedehuis tusen 1641 en 1663. Deze werd dan toegewijd aan 
Sint-Anna. 
 

 
 

Aan het begin van de Sint-Annastraat 

staat de hoofdkapel (1873) die de oude 

bouwvallige kapel (16
e
 eeuw) verving. 

Geklasseerd monument 

Op het einde van de Sint-Annastraat staat 

de derde statiekapel, die evenals de zes 

andere kapellen van de ommegang gebouwd 

werden rond 1875.Geklasseerd monument 

 
Sinds het ontstaan in het begin van de 17de eeuw tot op de dag van vandaag betstaat de Sint-
Annadevotie nog en trekt de Sint-Annaommegang vele tientallen bedevaarders. De viering van het 
300 jarig bestaan van de Aartsbroederschap Jezus-Maria-Anna op 1 augustus 1926 was wel een 
toppunt. Tweeëndertig parochies waren vertegenwoordigd, vijf muziekkorpsen luisterden de 
feestelijkheden op, waar niet minder dan 13000 bedevaarders werden geteld. Wanneer is men 
begonnen met de straten een naam te geven? Op de kadastrale kaart van P.L. Popp (± 1850) is 

duidelijk te zien dat iedere straat en wegel in Bottelare al een naam droeg. Dat was echter nog niet 
het geval in 1779. Op bevel van de toenmalige bewindvoerders moest een overzicht worden 
gemaakt van de bestaande herbergen. Op de lijst vinden we een herberg terug uit de Sint-

Annastraat op de plaats waar momenteel de woning met het huisnummer 2 zich bevindt; De tekst 
was als volgt. “Ludovicus Van Gansberghe haut herberghe omtrent 40 roeden westwaerts van de 
kercke alwaer voor teecken uijtsteekt de Traweele ende is van alle geduncken herberghe geweest”. 
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(R.A.G. Oud archief Bottelare). Uit die tekst blijkt duidelijk dat er in die tijd zeker nog geen sprake 

was van straatnamen en zeker niet van huisnummers. 
 

 
Detailfoto van de kadastrale kaart van P.C. Popp (1850). Hieruit blijkt dat de 

“Waefelstraat” de vroegere benaming was van de Sint-Annastraat. De 

naamsverwisseling werd vastgelegd op de gemeenteraadszitting van 3 februari 1937. 

 

De economische bloei van het dorp in de 18de, 19de en het begin van de 20ste eeuw was voor een 
groot gedeelte te danken aan de Sint-Annabedevaarten. Het plattelandsdorp Bottelare was 
uitgegroeid tot een klein regionaal handelscentrum. De Sint-Annastraat was de voornaamste straat 
en telde heel wat winkels en cafe‟s. De firma van de gebroeders Polet, waarvan de werkhuizen zich 

bevonden achter de woningen met huisnummers 11 en 13 ontwierpen en construeerden 
landbouwwerktuigen en –machines. In de periode tussen 1916 en 1944 stelden ze meer dan dertig 
vaklieden te werk. Hun producten waren gekend in gans het land. 

 

 

 
 

Beide foto’s zijn genomen op dezelfde 

plaats. Op de foto links (postkaart van ± 

1905) bemerkt men links de herenwoning 

van de familie Verstraeten, rechts de 

blinde muur die het park afsloot, die 

later eigendom werd van F. Neve de 

Mevergnies. Op de foto rechts ziet men 

links hetzelfde gebouw waar nu het 

dagcentrum “De Beweging” is gevestigd. 
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De Sint-Annastraat was vroeger, zoals op de postkaart te zien is, een smalle slechte rijweg. De 
herenwoning van de rijke familie Verstraeten, gebouwd einde 19e eeuw was de eerste woning van 

de straat met een volledige bovenverdieping. Na de oorlogsjaren 1940-45 kwam er heel wat 
verandering in het straatbeeld. Jozef Lemmens beschreef in zijn werk: “De voornaamste 
gebeurtenissen in Bottelare tussen 1900 en 1957”, hoe het allemaal gebeurde. In 1946 werd de 
eigendom van notaris F. Neve de Mevergniers, die overleed in een Duits concentratiekamp, 
openbaar verkocht. De gemeente Bottelare kocht zijn herenwoning en zou er in 1947 een nieuw 
gemeentehuis van maken. Het uitgestrekte park met omheinde muren werd eigendom van een 

bouwmaatschappij en is 

later verkaveld. Men 
bemerkt op de rechtse 
foto nog een paar van 
de vier eerste huizen 
van de verkaveling 
(Bakkerij Coens is er 

één van). Deze 

woningen zijn in de 
plaats gekomen van de 
blinde muur die op foto 
links te zien is. In 1953 
werd de Sint-Annastraat 
verbreed, opnieuw 

gekasseid en van 
geplaveide voetpaden 
voorzien, en werd er 
werk gemaakt van een 
riolering die vroeger niet 
bestond. 

 
De eeuwenoude staakmolen stond op de plaats waar de winkel  

Prima De Mil is gevestigd. De molen verdween in 1910. 

 

 

 
 
Beide foto’s zijn 

genomen op dezelfde 

plaats. Foto links is 

een postkaart van ± 

1905. Men ziet de oude 

gemeenteschool en rechts 

daarvan café “Het 

Molenhuis”. Onderaan 

rechts bemerkt men het 

begin van de heuvel 

waarop de houten 

windmolen stond. 

 
 
  
 
 
 
 

 
Foto rechts is de huidige 

situatie met links de nieuwe 

gemeenteschool thans 

ontmoetingscentrum. 
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In 1953 moest de oude gemeenteschool plaats ruimen voor een nieuwe school. Men maakte van de 
gelegenheid ook gebruik om ook op die plaats de straat te verbreden. Ook het café “Het Molenhuis” 

moest plaats ruimen. Op de achtergrond van de oude postkaart bemerkt men de 2de statiekapel. 
Ze bevond zich op de hoek van de Sint-Annastraat met de Molenhoekstraat. Ze werd afgebroken 
en herbouwd aan de overzijde van de straat. In maart 1997 werden in de Sint-Annastraat opnieuw 
werken gestart die de straat een moderner aanzicht ging geven. De rijweg werd versmald, 
geasfalteerd en van een paar asverschuivingen voorzien. Boompjes werden aangeplant en 
parkeerplaatsen aangelegd. De riolering werd ook vernieuwd en de voetpaden van klinkers 
voorzien. Kortom een eeuwenoude straat werd aangepast aan de noden van deze tijd. 

 

 
 

 

 
 

Op de  Open Monumentendag op 12 september 2010 wordt de "Stenen Molen" van Melsen in de 
kijker geplaatst. 

 
Wij stellen onze boomgaard, rechtover de molen, met zicht op de   

Scheldevallei (Stenen Molen nr. 7) ter beschikking, waar bezoekers via   
een tentoonstelling en allerhande dokumentatie meer info krijgen over   

de molen. Tevens kan men in de boomgaard genieten van een drankje en versnapering. 

 
 

Een activiteit van de werkgroep Erfgoed Melsen. 
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Bruisend Balegem is aan z‟n vijfde editie toe. Deze editie stelt het thema “175 jaar Belgische 
Spoorwegen” centraal. 
En wat voor de koning niet lukte, lukt voor u wel, geachte lezer! 
Wij zijn er heel fier op dat wij de oudste stoomlocomotief van ons land op 15 augustus in Balegem-
Dorp kunnen verwelkomen! Een topattractie die u nog zelden zal zien in de toekomst. Meer nog: u 

zal de kans krijgen om voor 5 euro te sporen tussen Zottegem en Gent. 
Vergeet evenwel in Balegem-Dorp niet af te stappen want Bruisend Balegem heeft u heel wat te 
bieden. 
  
Muziek 
 

Muziek wordt een belangrijk onderdeel van Bruisend Balegem. Dit jaar zijn er niet minder dan 7 
podia met voor alle leeftijden een aanbod: Vlaamse vedetten, een hoogstaand „coveraanbod‟, 
dans– en feestmuziek, Rock en Blues.  

 
Tentoonstelling “lijn 122” 
 

Het thema wordt uitgebouwd met een 

tentoonstelling over “lijn 122: 
stationsgezichten van vroeger en nu”. 
Twee  modeltreinverenigingen brengen 2 
schitterende miniatuurtreinbanen mee en 
een schaalmodel van het station van 
Balegem. Het heemkundig genootschap 
Land van Rode vervolledigd te 

tentoonstelling met beelden van de 
stations en de stationsbuurten. Ook het  
station van Balegem-Dorp wordt voor de 
gelegenheid opengesteld. 

 
 

 
Deze tentoonstelling kan u bezichtigen in het Parochiaal Centrum vanaf 14 u. 
 
Tentoonstelling “50 jaar onafhankelijkheid van Congo”  
 
50 jaar geleden werd onze Belgische 
kolonie onafhankelijk. Ook streekgenoten 

waren hier getuige van. Julien De Malderé 
uit Oosterzele stelt  zijn privé-collectie ten 
toon stelt. 
 
U vindt deze tentoonstelling op de 

Houte 8 
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Kunst en Folklore 

 
Talloze kunstenaars exposeren en demonstreren in de Balegemse straten rond onze 15de eeuwse 

Watermolen. 
Voor het folkloristische gehalte van deze dag zorgen de oude ambachten, , de rommelmarkt en de 
oldtimertractoren. De traditionele rondrit door Oosterzele wordt dit jaar een kijkstuk van jewelste: 
authentieke “Mercedes-Benz”-wagens van de Belgian Mercedes-Benz Club zullen in de Oosterzeelse 
straten de Oh‟s en de Ah‟s opwekken en zijn in de namiddag langs het parcours te bekijken.  
Bruisend Balegem is een dag om van te genieten! Dat wordt geaccentueerd op de „Marché aux 
bons vivants‟„: een gezellig marktje voor de levensgenieters onder u; waar enkel ambachtelijke 

producten worden gepromoot.  
 
Muzikaal vuurwerk  
 
Als afsluiter pakken we opnieuw uit met een knaller van jewelste: het muzikaal vuurwerk wordt 
opnieuw een parel, een schitterende apotheose.  

Verzamelen geblazen op de Pastorieberg Omstreeks 22.30uur  

 
Tot slot 
 
EEN UNIEK COLLECTORS-ITEM: “BALEGEMS JENEVERGLAASJE IN GRES “ 
 
Na de Cd en het boek “Balegem, niet vergeten!” lanceren wij een nieuw Balegems jeneverglaasje 

in gres-materiaal met het logo van Bruisend Balegem. 
U kan deze jeneverglaasjes kopen aan € 5 het stuk. 
Dit wordt een uniek verzamelstuk voor wie van “Balegemsen” houdt! 
Deze glaasjes worden maar éénmalig gemaakt en zijn dus beperkt verkrijgbaar maw op is op. 
Wees er dus als de kippen bij. 
U vindt ze tijdens de receptie in de verkoopstand naast de kerk en tijdens Bruisend Balegem in de 
infostand. 

 

Balegemnaars zijn feestvierders en gastvrije mensen! Op de feestdag van Onze Lieve Vrouw zullen 
ze in hoogste hemel zijn wanneer ze samen met de feestgangers vanuit alle windstreken, dus 
mensen zoals u, dit bruisend feest kunnen beleven.  
U voelt het kriebelen? Mijn vrienden en ikzelf – het Bruisend Balegem-team – hopen u te mogen 
verwelkomen!  
Tenslotte mijn welgemeende dank aan al diegene die dit feest mogelijk maken: de sponsors, de 

café – uitbaters, het gemeentebestuur, de Bruisers en al wie ons een warm hart toedraagt.  
 
Tot 15 augustus 
Christ Meuleman – Opperbruiser 
 
Hoe Balegem bereiken?  

Met de wagen:  
° E 40 Brussel – Oostende. Afrit 17 „Wetteren‟  

Volg de N42 „Gent – Geraardsbergen‟ richting Zottegem. 
Borden Bruisend Balegem volgen.  
 
° Via N46 „Oudenaarde – Aalst‟  aan kruispunt 
„ Hof Van Oranje‟ links af richting Balegem 

Borden Bruisend Balegem volgen 
 
Met de trein / stoomtrein :  
° lijn 122 „Gent – Geraardsbergen‟  
Station Balegem – Dorp  
Na het vuurwerk kan u met de trein huiswaarts 
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De stokerij Thienpont te Balegem: rechtzetting 
door Lucien De Smet 
 
In ons nr 149 jaargang 38 met betrekking tot de familie maakten wij een fout  die wij bij deze 
willen goedmaken. Een aandachtige lezer bedreven in de familiegeschiedenis vestigde ons terecht 

de aandacht dat in de opvolging van de stamvaders een vergissing werd gemaakt. Wij zijn hen 
daar bijzonder dankbaar voor. 
 
Oorzaak van de vergissing die werd gemaakt om het feit dat er te Balegem twee families Thienpont 
voorkomen en in beide families een tot zelfs twee maal een Charles Louis voorkomt. 
 
 

De familie Thienpont, stokers te Balegem: 
 

Philibertus Thienpont  x Anne Marie Masse 
                                            ° ? - † Moortsele               ° ? - † Munte 

 

 
Livinus Thienpont x Barbara Van de Sype 

Gehuwd: Balegem 7 prairial 12de jaar (27-05-1804) 

    ° Moortsele 12-11-1772                ° Balegem  18-04-1777 
  † Balegem 04-03-185324              † Balegem 23-05-1831 

 
 

 
Pieter Thienpont  
° Balegem 13-06-1814  

† ?  

 
Gehuwd: ?  
x  Marie Thérèse De Roo  
° Oosterzele 21-05-1816  
† ? 

Charles Louis Thienpont 
° Balegem 28-11-1802 

† Balegem 18-05-187525 

 
Gehuwd: 7 frimaire jaar 11 (28-11-1802) 
 x Coleta Minnaert 
 ° Balegem 17-03-1811 
 † ? 

  
  Stephanie 
  ° Balegem 2-04-1852 
  † ? 
  Charles Louis Thienpont (Stoker)   
  ° Balegem 20-04-1853 
  † Balegem 29-12-1922 

  Gehuwd: Balegem 28-11-1877  
  x  Marie Coleta Van Driessche 
  ° Balegem 22-06-1854 

  † ?  
  Joseph Leonard 
  ° Balegem  

 

 

 
Karel Louis Thienpont  
 
Karel Louis werd te Balegem geboren op 20 april 1853. Hij was de zoon van Pieter en Marie 
Thérèse De Roo. Hij komt uit een gezin van vier kinderen: Stephanie, Joseph Leonard, Felix en 
hem zelf. De familie woonde toen reeds op de wijk Broek te Balegem26. 

Karel werd burgemeester te Balegem en hij was voorzitter van de kerkraad en lid van diverse 
broederschappen waaronder dat van het H. Sacrament de conferie van de H. Jozef en van de H. 
Franciscus Xaverius. 

                                                           
24 GAO: Akte van overlijden. 
25 GAO: Akte van overlijden. 
26 GAO: Bevolkingsregister. 
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Hij overleed onverwacht op 29 december 192227.      

Het gezin telde 8 kinderen. Vier ervan werden geboren te 
Zottegem : Bertha in 1878, Achiel op 25-08-1880, Leon Hilaire 

op 10-01-1883, en Rachel Alice op 17-09-1885. De andere 
kinderen zijn te Balegem geboren: Amatus op 27-10-1885, 
Sidoni Juliana op 30-11-1891, Lionel op 3-03-1894 en Marcel 
Jules op 19-01-189828  
 
Grootvader Livinus Thienpont was afkomstig uit Moortsele. Hij 
werd er geboren op 12 november 1772 en was wever van 

beroep. Hij huwde te Balegem met Barbara van de Sype op 7 
prairial jaar 12 met de op 17 maart 1777 te Balegem geboren 
Barbara Van de Sype.  Bij het huwelijk erkenden zij hun zoon 
Charle Louis Thienpont, te Balegem geboren op 28-11-1802. Hij 
zal later huwen met Coleta Minnaert.  
 

Achiel Thienpont, geboren te Zottegem op 25-08-188029, was 

de zoon van Karel Louis en Maria Coleta Van Driessche. Hij was 
ongehuwd en overleed te Balegem op 27-02-1963. 
Van 1932 tot 1937 was hij schepen te Balegem. In 1932 was hij 

dienstdoende burgemeester. Op 30 mei 1962 was hij burgemeester en nam een maand later op 
24-06-1962 ontslag als burgemeester ten voordele van zijn partijgenoot dr. Nestor De Pryck.      

 

 
 

 

                                                           
27 Bidprentje 
28 GAO: Bevolkingsregister. 
29 GAO: Bevolkingsregister. 
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Emiel Hullebroek was Scheldewindeke zeer 
genegen door Lucien De Smet. 
 
 
Daniel Van Heegde schreef hierover in zijn boekje over Scheldewindeke het volgende: “gekende 
zanger en componist woonde destijts in villa Peter Benoit op de wijk Pelgrem. Emiel was Windeke 
zeer genegen en kwam er graag zingen op aanvraag van de windekenaren”30. 

 
Tot op vandaag zijn ons geen documenten bekend 
waaruit moet blijken of onze grote Vlaamse componist 
wel degelijk te Scheldewindeke heeft gewoond. 
 
Vrij toevallig vond ik een documentje terug waaruit wij 

afleiden dat Emiel Hullebroek Windeke “genegen” was. 

Wij vonden een briefontwerp geschreven op17 juli 1915, 
door het gemeentebestuur van Scheldewindeke en 
gericht aan de familie Emiel Hullebroek – De Vos. 
 
De brief is een bedanking vanwege de voltallige 
gemeenteraad om de milde gift, ten bedrage van 250 

BEF, ter ondersteuning van de behoeftige gezinnen uit 
het dorp. De raad liet weten dat men het geld goed zal 
gebruiken: “voor het verschaffen van kolen aan de meest 
behoeftige gezinnen”31. 
 
De brief werd geschreven op een ogenblik dat ons land in 
oorlog was. De gevolgen van de krijgsverrichtingen 

waren overal voelbaar, ook te Scheldewindeke.  

Op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen werd ten behoeve van de arme bevolking een 
voedselcomiteit opgericht. De gemeentebesturen werden aangeschreven en haar inwoners 
uitgenodigd om hierin te participeren32. 
 
Op 17 juli behandelde de gemeenteraad van Scheldewindeke dit onderwerp. In de notulen van 
deze bijeenkomst werden alle donatoren opgenomen met de vermelding van het bedrag dat 

schonken werd33. Eigennaardig genoeg vonden wij in de notulen van de gemeenteraad met 
betrekking tot Emiel Hullebroek niets terug. 
Het adres waarnaar de gemeente de brief heeft gestuurd is ons evenmin bekend. Wij zijn in de 
onwetenheid over de plaats waar de familie op dat ogenblik woonde. Mogelijks was dit in 
Nederland. Waar wij wel zeker van zijn is, dat de familie in 1915 uitweek naar Nederland om nog in 
het zelfde jaardoor te reizen naar Nederlands-Indië. Emiel Hullebroek deed zijn gift net voor dat hij 

naar Nederland vertrok.  
 
Een krantenknipsel uit een voor ons onbekende Nederlandse krant uit 1915 schreef, ter 

gelegenheid van zijn vertrek naar Nederlands – Indië, met weel lof over: “hun vriend Hullebroek”. 
Zij prezen niet enkel zijn zang en zijn competenties als componist maar ook over hoe hij zich 
dienstbaar maakte voor “de Belgische zaak”. 
“..wand vele tienduizende frankskes vonden hun weg uit ‟s zangers recettes naar de 

steuncomiteiten; hij zong ook in interneerings- en vluchtelingenkampen zoo men weet en dat 
zonder een centiem ervoor te vragen.”  
 
De gift aan Scheldewindeke was als dusdanig een zo niet een uitzonderlijk feit. Windeke behoorde 
tot zijn begunstigden, Windeke was hem “genegen”. Blijkbaar had hij vele en goede herinneringen 
aan het dorp waar hij vermoedelijk meerdere malen werd uitgenodigd. 
 

                                                           
30 D. Vann Heegde: Van Vuenteca tot Scheldewindeke, 1976, blz. 96. 
31 Briefontwerp aan de familie Em.Hullebroek - De Vos, 15 juni 1915, RAG Gent. 
32 Omzendbrief van 23 april 1915 5e afd. Nr. 28443. 
33 Notulen gemeenteraad Scheldewindeke 17/07/1915. 
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Villa Peter Benoit en zijn mogelijks verblijf te Scheldewindeke? 

 
 
De familie Hullebroek - De Vos staat niet gedomilicieerd te Scheldewindeke. Dat neemt niet weg 

dat hij bij zijn toernees in Vlaanderen 
ergens tijdelijk verbleef en hij tijdens zijn 
aanwezigheid te Scheldewindeke mogelijks 
in de villa Benoit te gast was. Wij 

beschikken hier over geen enkele 
kontroleerbare aanwijzing dat dit het geval 
was. 
 
Peter Benoit was voor Emiel Hullebroek 
geen onbekende. In 1904 werd hij door het 

Algemeen Nederlands Verbond gevraagd 

een muziekvoordracht over Peter Benoit te 
houden. Dit bleek zo‟n succes dat hij door 
de socio-culturele verenigingen in heel 
Vlaanderen en ook in Nederland werd 
uitgenodigd hierover te komen spreken. 
 

 
De villa Peter Benoit op de wijk Pelgrim  

te Scheldewindeke (Foto L.De Smet) 

 
 
Als introductie op de liederenavond gaf Hullebroek eerst zijn voordracht waarna collectief gezongen 
werd. Tussen 1904 en 1934 verzorgde Emiel Hullebroek meer dan tweeduizend van dergelijke 
liederenavonden34. Wij kennen hem omwille van zijn sucsesrijke volkse liederen die hij zelf 

componeerde, onder meer: “Moederke alleen” op tekst van René De Clerq.  

In totaal publiceerde hij 19 bundels met 114 liederen. 
 
Wij hebben een vermoeden dat Emiel Hullebroek te Scheldewindeke werd uitgenodogd om er zijn 
muziekvoordracht over Peter Benoit te brengen35. Mogelijks was de gastheer in het huis waar Emiel 
Hullebroek tijdelijk verbleef te Scheldewindeke, een fervente fan en heeft hij daarom zijn woning 
de herkenbare huisnaam “Peter Benoit” gegeven.  
 

Schrijf mee aan een verhaal dat niet af is. 
 
Het verhaal over Emiel Hullebroek te Scheldewindeke blijft voorlopig onafgewerkt. Zo tasten wij in 
het duiser of hij tijdens het interbellium naar Windeke terug is gekeerd en over kontoleerbare 
aanwijzingen van het vehaal van de “Kleuze” waar hij componeerde. 
Wij zijn op zoek naar krantenknipsel of tijdschriften uit die tijd die ons mogelijks kunnen 
informeren. Ook u kan helpen! Alle informatie met betrekking tot het verblijf van Emiel Hullebroek 

te Scheldewindeke wordt in dank aanvaard. Vergeet hierbij niet te vermelden waar u uw verhaal 
vandaan haalde, wie het heeft verteld. U kan hiermede terecht op ons secretariaat Rollebaan, 101 
te 9860 Moortsele (Tel. 09 362 69 95 - E-mail: secretaris@landvanrode.be) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
34 Jan Dewilde: Studiecentrum voor Vlaamse Muziek. 
35 Ons is geen enkel programma of uitnodiging dien aangaande bekend. 
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Vlierzele: Gemeenteraadszittingen van 1891 
tot 1911 door Frans Duquet. 
  
Vermeldenswaardige bijzonderheden uit notulen van deze vergaderingen. 
 
5 januari 1891: Gemeenteraad : Eedaflegging van de raadsleden:  Dominicus,  Judocus 
Verstraeten,  Burgemeester,  Engelbert Verleyen en Aloisius Nuttinck, schepen,  Charles Louis 

Meganck,  . . . De Landsheer,  Ch. Van Der Eecken,  J.B. Lievens  en de nieuw benoemde leden 
P.B. Temmerman,  PH. De Groote.  De heren Nuttinck en Verleyen genieten als schepen een 
jaarwedde van dertig francs  
 
De secretaris Petrus Jacobus De Vos was in dienst sedert 1871 met een jaarwedde van 800 frank ,  
in 1900 verhoogd tot 840 F. Op 11 juli 1897 werd hij wegens fijn “ziekelijkheid”,  tijdelijk 

vervangen door de koster Ferdinand De Groote als dienstdoende secretaris.  

 
Gemeenteraad van 26 december 1898: Wielerwedstrijden verboden. Politieverordening op de 
“Kampwedstrijden met rijwielen” 
Overwegende dat die kampstrijden aan groote ongelukken onderhevig mogen die niet zonder 
schriftelijke toelating van burgemeester en schepenen op het grondgebied dezer gemeente 
plaatsvinden. De overtreders zullen met een geldboete gestraft worden, de inrichters met 15 F. en 

de deelnemers met 5 F. Wordt desnoods verdubbeld met drie dagen gevang.  
 
23 april 1892: Verkoop van gemeentegronden om de herstellingswerken aan de kerk te kunnen 
betalen. 
 

 
 

8 september 1899: Veldwachter Polidoor Pardaens:  zijn jaarwedde verhoogd tot 650 Frank en 

later tot 700 en 760 F. om in 1907 te komen tot 850 F.  
Koster was toen Ferdinand De Groote en de pastoor was Silverius Van Londersele.  
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1 oktober 1892: Begroting voor het jaar 1893 

 
Algemeen totaal der ontvangsten 17.082,60 F. 

Algemeen totaal der uitgaven 16.778,73 F. 
Batig slot 303, 87 F. 

 
Bemerking: Alle jaren werden de begrotingen met een bonus afgesloten. 
 
1 oktober 1892: De jaarlijkse belasting op honden is met 8,48 F verminderd en de opbrengst is 
nog geschat op 3392,84 F. De bevolking van Vlierzele bedroeg toen circa 2200 inwoners. De taks 

op deze dieren moest nog redelijk hoog geweest zijn!  
 
1 oktober 1892: Hulpgeld van Staat en Provincie ontvangen voor het opmaken der alphabetische 
tafels der kerkregisters 343,34 F. (De Parochieregisters van Dopen, Huwelijken en Overlijden,  
bijgehouden door de pastoors). 
  

13 april 1893: Inneming van weinig gebruikte “Straatjes of Wegeltjes “door de aanpalende 

eigenaars. Aangezien de voormelde “Wegeltjes”,  door het bestenigen van de weg N° 1 geen het 
minste nut meer opleveren en dat zij alleenlijk maar dienen voor verbergplaatsen van dieven en 
voor de jongheden die zich aan ontucht willen overleveren.  
 
26 oogst 1895: Politieverordening betrekkelijk de gezondheid der woningen. Art. 1. Deze moeten 
langs binnen en buiten in een voortdurende reinheid onderhouden worden. Art. 4. Het is verboden 

binnen de huizen varkens,  geiten,  bokken,  kiekens,  konijnen en ganzen te houden.  Zulks is 
alleenlijk toegelaten in de buitenplaatsen en afsluitingen. Art 5. De “Gemakken”moeten van een 
deur voorzien zij die in de voile lucht opengaat. 
 
9 juni 1900: Lening van 12.000 Frank bij het Gemeentekrediet voor betaling der kosten van de 
kasseidingswerken aan weg N° 7,  tussen Vlierzele en Oordegem.  De gemeente gaat de 
verbintenis aan “Zich te kwijten in drij en dertig Jaardoodingen (jaarlijkse afbetalingen),  

betaalbaar per trimester en vooruit”. 

 
10 oogst 1903: Plan “des ijzeren wegs” Gent-Brussel ter inzage.  
 
19 september 1903: Jaarwedde van Hoofdonderwijzer Pieter Frans Temmerman,  in bediening van 
1895, wordt verhoogd tot 1600 F.  
Jaarwedde van Hulponderwijzer Jozef Galle,  in dienst sedert 29 maart 1899, wordt vastgesteld op 

1200 F.  
 
2 november 1903: Keurrechten op het slachtvlees. 
De keurrechten op het slachtvleesch worden vastgesteld als volgt,  te rekenen van 1 januari1904:  

Paarden,  Ezels en Muilezels,  per hoofd 2 F 
Stieren,  Ossen,  Koeien en Vaarzen,  per hoofd 1 F 

Kalvers,  Varkens en Schapen,  per hoofd 0,50 F 
Lammeren,  Geiten en Speenvarkens,  per hoofd 0,25 F 

 
2 april 1904: Nieuwe gemeentesecretaris: De Vos Richard,  aangesteld met een jaarwedde van 800 
F. in vervanging van Petrus Jacobus De Vos, overleden. 
 
18 februari 1905: Er was de oprichting van een overdekte speelplaats,  op de koer van de 

gemeenteschool gepland,  maar het crediet was onvoldoende en het plan werd niet uitgevoerd.  
 
13 mei 1911: Voorstel van Burgemeester Verstraeten voor een reglement te stemmen om het 
plaatsen van “Piekdraad” (Pinnekensdraand) langs de openbare wegen te verbieden. Het voorstel 
werd niet aangenomen.  
 
20 mei 1911: Besluit : Het is verboden in de gemeente Vlierzele,  langsheen de openbare wegen 

Pin- of doorndraad in zink,  ijzer of welkdanig metaal te plaatsen op een afstand van minder dan 
43 centimeter van de “scheidslijn der wegen”. 
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Zware criminaliteit bezongen in het Land van 
Rode door Julien De Vuyst. 
                    
 
Liederen van volks- en marktzangers , of van eenvoudige zingende plattelandsmensen, die het 
liedgoed generaties lang mondeling overleverden, kunnen gegroepeerd worden in categorieën of 
zelfs bij verschillende soorten. Het marktlied is tegenwoordig een verdwenen sociaal verschijnsel 

want de verspreiders ervan konden op geen navolging rekenen. In de huidige tijd komt men wel 
nog samen op markten en pleinen, doch het zijn uitsluitend jongeren om te „genieten‟ van een 
rockfestival. Het was ooit eens anders in een totaal andere wereld… beter of slechter laten we hier 
in het midden. De marktzangers hebben hun tijd gehad ook al waren ze, samen met goochelaars 
en acrobaten, de verspreiders van het nieuws, de uitdragers van kronieken.  
  

Net als in de huidige media werd indertijd eveneens naar sensatie gezocht en die vond men 

ontegensprekelijk bij de moordgevallen of andere zware criminaliteit en in mindere mate bij 
rampen en ongelukken. Geen dorp of streek bleef van onheil gespaard want de kleinste entiteit 
heeft er ooit mee te maken gehad. De liederen over moordzaken waren voor de 
plattelandbewoners sensationeel nieuws en ze werden dan ook gretig beluisterd en meegezongen 
maar de vliegende bladen werden schaars aangekocht als gevolg van het heersende analfabetisme. 
Sommigen konden bogen op een goed geheugen om de teksten van mond tot mond over te 

leveren en zo werd ook op die manier heel wat liedgoed bewaard gebleven, tenminste datgene wat 
naderhand door geïnteresseerden werd opgetekend. Vandaar ook het belang van de thematiek van 
het marktlied want daarnaast kunnen we terugvallen op in schriftjes opgetekende of gedrukte 
teksten. Meer dan welke andere soort ook, heeft het moordlied als functie te informeren waarbij 
omzeggens nooit de moraal vergeten wordt. De marktzanger bracht op die manier een dubbele 
boodschap aan de omstanders, die de liederen op hun beurt verspreidden. Fel aangedikte 
afgrijselijke tonelen moesten daarbij overtuigend overkomen om de mensen bewust te maken van 

de feiten en niet minder van de gevolgen zowel voor slachtoffer als voor dader. 

 
Haer dood lichaem in eenen gragt geleyd tot Scheldewindeke 

 
De volkszangers Loet en  Steenkiste laten over een roofmoord, te Scheldewindeke gepleegd, een 
pamflet druken bij L. van Paemel te Gent. Het telt vier bladzijden in formaat 12°, en daarvan is de 
helft voorzien van een verklarende en zeer gedetailleerde uitleg over de gebeurtenis. Onder de titel 

“Speciael geregtshof te Gent” wordt het voorval breedvoerig verhaald  met alle 
merkwaardigheden: “Het speciaal hof dezer provincie heeft in des zelfs zitting van den 23 February 
ter dood veroordeeld Francies D‟haene, oud 35 jaeren, daghuermaan, laetst gewoond hebbende tot 
Baelegem , als overtuygd van vrywilligen doodslag begaen o den persoon van Marie Catharine 
Piens, vrouwe van Joannes Fredericq, den 1 Augusty 1826”. 
 

M.C. Piens had een bezoek gebracht aan haar dochter die in Oudenaarde woonde en gehuwd was 
met Pieter Paté van Melsen. Daar namen zij het middagmaal samen met F. D‟haene, die er werk 
zocht en effectief gekregen had om in een steenbakkerij te beginnen. Daarna bezochten M. Pierns, 

haar dochter en D‟haene samen de herberg van Adriaen De Winne in Melsen waar ze nog een 
“halve pinte genever” dronken. Onder het gesprek vroeg Piens naar de kortste weg om naar 
Balegem te gaan “waer op D‟haene haer eenen aenwees , haer meer aenbevelende geenen 
anderen te nemen”. 

 
De vrouw vertrok daarna om zes uur met een pak onder de arm “inhoudende acht ellen nieuw 
katoen, vier paer koussen, en eenige andere kleederen voor kinderen”. Pas enkele minuten daarna 
vertrok ook D‟haene doch “zonder zyn gelag te betaelen”. Op het grondgebied van Scheldewindeke 
had hij M. Piens ingehaald en bood haar aan om ze te vergezellen, waarmee ze niets vermoedende 
instemde. Pas enkele minuten later speelde zich een afgrijselijk drama af dat door de twee 
marktzangers breed uitgesmeerd werd: “Hij liedde haer langs een dreefken in eenen bosch en 

heeft haer aldaer op de vreedste wijze omhals gebragt, haer geheel uytgestroopt en haer dood 
lichaem in eenen gragt geleyd en met braemen overdekt”. Pas vier dagen daarna is het lijk van de 
vrouw ontdekt. 
 

In plaats van naar de steenbakkerij te gaan werken, trok D‟haene naar Gent en verkocht er aan 
een oude kleerverkoopster “eenen katoenen mantel en een vrouwekleed” en maakte er zich 

bekend als Francies Stevens van Zottegem. Aan de koopster vertelde hij dat het klederen van zijn 
overleden vrouw waren. Met dit weinige geld zwierf hij verschillende plaatsen van het Land van 
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Aalst rond. Op 18 september vertoefde hij in de herberg van Leonardus van Nedervelde te 

Haelter(t). Daar vernam hij dat de knecht van J. Van Nedervelde, Livinus Ovet, belast werd om in 
Aalst glazen te gaan kopen “hem ten dien eynde een stuck van vyf francs en vier centen gevende”. 

De knecht was nauwelijks vertrokken of D‟haene zette hem achterna en op de baan naar Aalst 
“hem ingehaeld hebbende, zegde hy, dat hy met hem nae de laetstgenoemde stad zoude gaen; 
maer nae eenige minuten samen geweest te hebben, smeet hy hem eensklaps op de grond en nam 
hem het geld uyt zynen zak, hem met de andere hand zoo geweldig de keele toedouwende dat het 
bloed hem uyt den mond en neuze sprong. D‟haene liet hem in dien staet liggen en ging nae 
Vlierzeele, alwaer hy den zelven dag aengehouden wierd”36 (1). 
 

Bij zijn ondervraging in de rechtbank bekende hij alle misdaden hem ten laste gelegd. Aangezien 
hij reeds vroeger een straf opgelopen had van vijf jaar opsluiting met tentoonstelling voor 
“domestique dieften” was de rechter bijzonder streng met zijn uitspraak. De misdadiger D‟haene 
werd effectief veroordeeld tot de guillotine en dit vonnis werd uitgevoerd op 27 (of 21) februari 
1827 “naer middag”. Dit gebeurde altijd op een publieke plaats om de druk bijgewoonde menigte 
enigszins af te schrikken maar de geschiedenis heeft geleerd dat er weinig lessen getrokken 

worden uit de angstaanjagende voorbeelden. 

 
Klagt-Lied op eenen Sterveling 

 
Stemme: van den handel 

                               
Hoort jong en oud en al wie leeft 

men weêr hier een exempel geeft 
hoe de snoode boosheyd, menig mensch verleyd 
tot schand-vlekking 
dat blijkt hier aen eenen boozen jongman 
die door den raed van den boozen satan 
ja die van jongs af aen 
hoort vrienden wilt verstaen 

heeft niets als kwaed gedaen. 

 
Dien jongman heeft over vyf jaer 
vertoont geweest aen elk voorwaer 
want hy had met geweld, de menschen hun geld 
met geweld doen geven 
waer door hy zyne straffe heeft ontfaen 

maer hoort wat hy hier naer nog heeft gedaen 
een stuk van moordery 
voor hem wat droef geschrey 
waer door hy komt in ly. 
 
Een vrouw ach God wat droef getraen 

is met hem door een bosch gegaen 
sneed eenen stok terston, sloeg haer o den grond 

dichte by Scheldewindeke 
en zoo nam hy haer geld en kleeren af 
en wierp haer zonder schroomen in een graf 
en dekt wat boos bedryf 
met bladeren haer lyf 

om al zyn boos verblyf. 
 
Men zocht naer dees weduwe vrouw 
niemand en dagt op smerte of rouw 
tot men den derden dag, ag wat droef geklag 
men haer heeft gevonden 
in eenen gragt geheel in haer bloed verslind 

men toond haere aen haer dogter 
haer kind die riep Her Jezus aen 
en stortte traen op traen 

ag God wilt my bystaen. 
 

                                                           
36 Gent, Univ. Bibliotheek, nr 4315/7. 
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Dit weird in „t korte geheel rugtbaer 

men kende haest den moordenaer 
want hy heeft zelfs verkogt, en in stad gebrogt 

de vrouw al haer kleeren 
daer is hy gaen vlugten hier en daer 
men zogt nauwkeurig naer dezen barbaer 
de dienaers van de wet 
hebben hem wel oplet 
in hegtenis gezet. 
 

De regtbank heeft hem gejugeert 
en met egt gecondemneert 
voor zyn boosheyd groot, te sterven de dood 
van Baelegem geboren 
zoo dat hy zyn vonnis heeft verstaen 
heeft eenen braven biegtvader ontfaen 

waer aen hy zyn boosheyd 

met volmaekte droefheyd 
klaerlyk heeft beleyd. 
 
Men schryft in achttien honderd jaer 
en zeven-en-twintig voorwaer 
dat men met droef geklag 

den vier-en- twintigsten dag van february 
hy wierd onthooft door het zweird der guillotyn 
ach Jezus wilt zyn ziele gedagtig zyn 
dat hy nog zyn verblyd 
voor al eeuwigheyd 
door Gods bermhertigheyd. 
 

Daerom gy christen menschen al 

spiegelt u nu aen dit geval 
laet ons bidden te gaer, dat God ons voorwaer 
van kwaed wilt bevryden 
ach voor zoo eenen schandelyken dag 
gelyk men laest aen dezen jongman zag 
en neemt nu al een lied 

van het gon‟ word bedied 
is waerachtig geschied37.  
 

(wordt vervolgd) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           
37 De Volksvriend, 4 okt. 1930, p. 3. 
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Echo’s uit het Land van Rode. 
 
 
 

 
 

De Beiaard 28 mei 2010 



 

 

Het Erfgoedhuis 
Sint-Antoniusplein, 10 

9860 Moortsele 

 
Openingsuren: Op afspraak 

                    

 

 

 
 

Houte, 35   Balegem  Tel & fax 09-362 42 97 

Openingsuren vrij. van 15.30 tot 18.30 u. 

                              za.  van 9 tot 18 u. 

Biogarantie label door blik controle 
 

 

Druk: Greg@l Copy 



 

Tot het gebied van het Genootschap behoren de hieronder vermelde gemeenten 
en deelgemeenten: 

 
Balegem - Bavegem - Beerlegem - Bottelare - Gentbrugge - Gijzenzele - 

Gontrode - Landskouter - Letterhoutem - Melle - Melsen - Moortsele - Munte - 
Oosterzele - Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele. 

 
 

Aangesloten bij het verbond HEEMKUNDE OOST-VLAANDEREN 

 
 
 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 
 

LAND van RODE 
 

Gesticht in 1968 
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Voorwoord 
 

 
“Een monument staat niet alleen”! 
 

Op zondag 12 september 2010 plaatsten 200 steden en gemeenten de deuren open van hun 
bekende en minder bekende patrimonium. Tijdens deze 22ste uitgave hebben de vier elementen 
water, aarde, vuur en lucht op een onnavolgbare wijze bepaald hoe de mens en zijn omgeving zich 
ontwikkelde door de eeuwen heen. De recent beschermende landbouwstokerij Van Damme en de 
steengroeve kregen in de media alle aandacht. 
 
De idee van de open monumentendag vond zijn oorsprong in een resolutie van de tweede 

Europese Conferentie van de ministers verantwoordelijk voor het bouwkundige erfgoed, die plaats 
had op 4 oktober 1985. Deze resolutie spoorde aan tot sensibiliseren van de bevolking en deed 

beroep op de eigenaars van monumenten en landschappen om hun eigendom open te stellen voor 
het publiek. 
Sindsdien is men er aardig in geslaagd om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met 
historische gebouwen en hun belangstelling hiervoor op te wekken. 

 
Wij stellen ons de vraag of nu de tijd niet rijp is om een evaluatie te maken van dit succesvolle 
evenement en na te gaan wat het resultaat is van deze toch succes volle sensibiliseringscampagne. 
 
Zijn het niet steeds de zelfde en succesvolle gerestaureerde monumenten die op die dag de 
belangstelling halen? Is het niet belangrijk om op die dag ons kwetsbaar en veelal in verval 
verkerende monument in de belangstelling te plaatsen?  

 
Kopen of verkopen? 
 
Het Oost-Vlaams provinciebestuur had vrij vroeg ingezien dat men niet aan monumentenzorg doet 

door er uitsluitend over te schrijven, te spreken en ernaar te kijken. Een krachtdadige aanpak was 
voor hen ondermeer door het in eigendom te verwerven en beheren. 
 

Ook het voormalige gemeentebestuur van Balegem (2500 inwoners) deed een niet onaardige 
inspanning door onder meer de aankoop van twee windmolens. Drie maal werd feest gevierd bij de 
inhuldiging van de molen na restauratie.  
 
Vandaag staan deze monumenten alleen! Wijselijk wappert hier niet het logo van de Open 
Monumentendag. Het molenkot van de Windekemolen werd van zijn teerlingen gehaald, de 

Vinkenmolen waaide om en werd verkocht, de Guillotinemolen miste recent zijn restauratie, de 
pastorij van Scheldewindeke werd afgebroken, die van Moortsele werd prachtig gerestaureerd, die 
van Balegem verkocht. Het gemeentehuis van Balegem werd afgebroken. Welke toekomst hebben 
de watermolen van Moortsele en de stokerij Van de Velde? 
Nodigt Open Monumentendag ons niet uit na te denken over een krachtdadige aanpak over het 
behoud en beheren van ons waardevol erfgoed? En geloof mij, beste lezer, dit is niet enkel een 

taak voor de overheid. De meeste van onze monumenten zijn immers in handen van een private 

persoon. 
  
Open Monumentendag maakt een zaak duidelijk: de zorg om onze monumenten is door de 
bevolking aanvaard, er durven investeren is een goed antwoord op het succes van de Open 
Monumentendag. 
 
 

 
Lucien De Smet 
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Het “calsteelkine van Windeke” door Lucien De Smet 
 
Aansluitend op de lezing die werd gehouden in het kader van de opgravingen aan het Blauw 
Kasteel van Scheldewindeke publiceren wij hier het eerste deel van de lezing die het historische 
aspect behandelt dat teruggaat tot de 14de eeuw. 
 
Het leek ons wel nuttig vooraf kort het ontstaan van het Land van Rode te schetsen.  

Het Land van Rode is ontstaan uit de lokale grondadel het huis van Schelderode. Het kreeg zijn 
definitieve vorm vóór 1300 enerzijds door: 
 

 

 huwelijken, waardoor het oerdomein Schelderode 
vergrootte met Melle en het Land van Windeke. 
1170-1218: Gerardus van Rode huwde met Hildegarde 

van Melle. 

1260-1285-6: Gerard III van Rode huwde met Mabilia 
de Winti (na 1251voor1259) 

 ruil 12-10-1226: Radulpus van Roden ruilt met Johanna 
van Constantinopel. 
1320 Godfried V van Rode ruilt zijn bezittingen in 
Vlaanderen met die van Robrecht van Vlaanderen, 

gehuwd met Johanna van Bretagne (1320) 
 
 
 
 

Zegel van Mabilia de Winti 

  
  

Yolande van Vlaanderen vrouwe van Rode en Windeke 
 

Yolande was de dochter van Robrecht van Vlaanderen en van Kassel 
en van Johanna van Bretagne.  
Zij werd geboren op 15 september 1326 in het kasteel van Alluyes. 
Yolande erfde Rode en Windeke van haar vader. Door haar bezit van 
Rode en Windeke was zij ook broodmeester van Vlaanderen. 
 

Zij huwde op veertienjarige leeftijd met Hendrik IV van Bar in 1340. 
Normaal zou zij haar vader zijn opgevolgd als gravin van Vlaanderen. 

Maar vader Robrecht had in 1321 zijn erfrecht op de titel van graaf 
van Vlaanderen afgestaan aan zijn neef Lodewijk van Nevers. Hendrik 
van Bar overleed in Parijs op 24 december 1344. Na de dood van 
Hendrik van Bar huwde zij in 1353 met Filips van Navarra. 
 

De honderdjarige oorlog en de collaboratie van Yolande. 
 
Kust Vlaanderen was voor Yolande een belangrijk machtsgebied. Maar 
meteen lag zij ook in de frontlinie van de honderdjarige oorlog tussen 
Engeland en Frankrijk. Ze werd geconfronteerd met de opstand van de Vlaamse steden en met 
Jacob van Artevelde. 
 

Yolandes eerste echtgenoot Hendrik IV was een trouwe bondgenoot en dienaar van de Franse 
koning. Uit vrees voor mogelijke schade aan zijn bezittingen in Vlaanderen zocht hij in 1341 naar 
een compromis met de opstandelingen Gent, Brugge en Ieper. Dit bleef niet zonder gevolg want 

Lodewijk van Male zon op wraak om haar collaboratie met de opstandelingen van Jacob van 
Artevelde uit Gent. Jacob werd vermoord op 17 juli 1345. 
Op 19 september van dat zelfde jaar beval de Vlaamse graaf alle bezittingen van Yolande in het 

graafschap Vlaanderen te confisqueren. 
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1353 Yolande van Vlaanderen verbleef toen op het kasteel te Windeke. 

 
Na de dood van Hendrik II van Bar huwde zij, zoals reeds vermeld, in 1353 met Filips van Navarra. 

Het echtpaar liet geen 
enkele poging onverlet 

om aan de hand van 
smeekbedes haar 

geconfisqueerde 
goederen terug te 
krijgen. Lodewijk van 
Male besloot haar het 
kasteel van Bornem 

weer te geven. De graaf 
stuurde Yolande, die op 
dat ogenblik te 

Scheldewindeke ver-
bleef, een brief met 
daarin de voorwaarden 

die hij hieraan verbond. 
Zo kon hij ten alle tijde 
in tijden van nood het 
goed opnieuw terug 
eisen.  
 

 
 

 

Het kasteel van Vichte (foto L. De Smet) 

Het geeft ons een idee van hoe het kasteel  

van Windeke er mogelijks uitzag. 

 

Het optrekje te Windeke. 
 
Het “casteelkine” te Windeke had een 
toegangspoort, een woonhuuse, een schuere 
met bruwerien, een stalle en een duufhuuse. 
Het had een oppervlakte van 24 bunder en 
het werd in leen gehouden van de hertog 

van Bar. 
 

 
Poortgebouw kasteel van Scheldewindeke 

15de eeuw (foto Johan Deschieter). 
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Filips de Stoute was Yolandes ergste vijand 

 
Na de dood van Lodewijk van Male in 1384 werd hij in Vlaanderen opgevolgd door Filips de Stoute. 
Yolande van Vlaanderen hoopte nu op beterschap in haar relatie tot haar leenheer omwille van 
haar familieband met de koning van Frankrijk. Dit bleek achteraf een vrome wens te zijn geweest. 

Haar strijd met Filips de Stoute was een princiepskwestie. Herinnert u het zich nog, normaal moest 
zij gravin van Vlaanderen zijn geweest. Zij verwachtte 
dat men de nakomeling van Robrecht op zijn minst zou 
laten genieten van hun bezit. 
Yolande zou zich niet laten doen door de graven van 
Vlaanderen die hun rang te danken hadden aan de 
verzaking door haar vader Robrecht op de grafelijke titel. 

Pesterijen en inbeslagnames volgden elkaar op. In 1389 
werden aanslagen gepleegd op haar  
goederen en werden Rode en Bornem in beslag 

genomen. 
 
 

 
1391 Het kasteel te Windeke ligt in puin. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Opgravingen te Scheldewindeke (foto L. De Smet). 

 

In de periode 1389-1391 was het kasteel ernstig beschadigd. De baljuw van Aalst bracht hoge 
kosten in om reparaties aan het kasteel te Scheldewindeke uit te voeren. 
Nu bleek dat een storm de schuur en de stallen had beschadigd en ze daardoor gedeeltelijk waren  
ingestort. De ontvanger Pieter De Coster verklaarde dat de inkomsten van het Land van Rode door 
de baljuw en zijn kornuiten verbruikt werden. De nieuwe ontvanger Pieter Arents vroeg de 

raadsleden nederig of hij het geld van Rode mocht gebruiken om hiermede het kasteel en de 
stallen te Windeke her op te bouwen. 
 
In de periode van 1394 was het “casteelkine” eigendom van Marie van Gonquaert die het in leen 
hield van Yolande van Vlaanderen. De huurprijs werd, rekening houdende met de toestand waarin 
het goed verkeerde, laag gehouden, en bedroeg slechts 4 schellingen groten per jaar. 
 

Yolande, de verschrikkelijke, past uiteindelijk in 1395. 
 
Vanaf 1378 kwam Yolande verscheidene malen in botsing met de Vlaamse kerkelijke overheid. 

Geheel Vlaanderen koos met Engeland in die tijd partij voor paus Urbanus VI te Rome. Yolande, 
vrouwe van Rode, samen met Frankrijk waren voorstanders van de tegenpaus, Clemens VII te 
Avignon. 
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In de loop van 1390 bleek haar relatie met Filips de Stoute te verbeteren. In juli 1391 werd met 

het parlement in Parijs een voorlopig akkoord bereikt. Wie dacht dat de problemen opgelost waren 
vergiste zich. Op 14 augustus 1395 weigerde zij haar denombrement in te dienen. Zij bracht in dat 
noch zij noch haar voorgangers dit ooit hadden gedaan en de graaf van Vlaanderen er nooit om 
had gevraagd. De kern van het conflict ging om het feit of de vazal (Yolande) bij de leenverwerving 

van rechtswege verplicht was haar denombrement in te dienen, of, dat zij pas haar denombrement 
diende voor te leggen nadat ze daarvoor door haar leenheer (Filips de Stoute) daarvoor werd 
aangemaand. 
De gevolgen bleven niet uit, haar goederen werden opnieuw en deze keer onder gewapende druk 
geconfisqueerd. Het Land van Rode en Windeke werden afgenomen. 
Op 10 mei 1395, net voor haar dood gaf Yolande toe. De koppige dame overleed op 12 december 
1395. 

 
Robrecht I van Bar. 
 

De nieuwe heer van Rode en leenheer van het kasteel 
van Windeke was de 2de zoon van Hendrik IV van Bar 
en van Yolande van Vlaanderen. 

Hij werd geboren op 8 november 1342 en werd na het 
overlijden van zijn ouders en zijn oudste broer, Graaf 
van Bar. Met de dood van zijn moeder erfde hij ook de 
titels heer van Kassel, Bornem, Rode enz… 
Hij huwde in 1364 met Maria van Frankrijk (Valois), 
dochter van Jan II, koning van Frankrijk. Zij hadden 11 
kinderen. De verhouding met zijn moeder alles behalve 

rooskleurig. Hij liet haar omwille van de erfenis van 
zijn vader opsluiten. 
Eens meerderjarig neemt hij deel aan verschillende 
veldtochten tegen de Engelsen in Normandië. Pas op 1 
mei 1397 heeft Robrecht I het lang verwachte 

denombrement neergelegd. In 1400 verscheen het 
denombrement voor zijn leengoederen in Rode en 

Windeke. 
 
De erfgenamen van Daniel van Munte. 
 
Het kasteel van Windeke was ten tijde van Robrecht I van Bar eigendom van Daniel van Munte en 
diens echtgenote Marie Criequart. Hun dochter Margritte erfde het kasteel van haar moeder. Zij 

was gehuwd met Arend van Marke. Margritte overleed op 12 maart 1403. Zij had haar grafsteen in 
de kerk van Scheldewindeke “Hier licht begraven J Margritte van Munte fa Danels Antheunis van 
Marke wijf was, die overleed in‟t jaar 1403”. 
 
In 1460 was het goed eigendom van Lodewijk van Marke fs Arend. Hij verhuurde het kasteelgoed 
voor 11 ponden 10 schellingen aan Laureins de Bloc. 
Begin de 16e eeuw bezaten de families Halsberg en Biese een erfelijke rente op het kasteel. Hij 

schonk die in 1525 aan zijn dochter Margriete ter gelegenheid van haar huwelijk. 
 
De van Muntes waren geen onbekenden in de streek 
 
Het oerdomein van de familie van Munte was gelegen nabij de voormalige kerk van Munte nu het 
kerkhof met het restant van de oude motte. 
 

De eerste kerk van Munte was een eigen kerk in het bezit van de familie Van Munte. In 1192 
schonk Arnulf van Munte de kerk aan de abt Arnulf van Munte, (een schenking aan zichzelf). 
Arnulf was abt van de Sint-Pietersabdij te Gent van 1115 – 1130. Wij stellen vast dat bij diens 
aanstelling als abt de familie meerdere schenkingen doet, ondermeer door zijn vader Ascric en 
Zeger van Munte. In hetzelfde jaar schenkt ook Boudewijn van Melle goederen uit het erfdeel van 
zijn vrouw die een van Munte was. Haar zus, gehuwd met Hendrik van Heusden, deed net 

hetzelfde. En tenslotte Ascrics dochter van Erpolf van Zwijnaarde. 
 

Waren Daneel van Munte en zijn afstammelinge uit Windeke, telgen uit het huis van Munte?  
Was de echtgenote van Gillis van Bracht, baljuw van Rode in dienst bij Yolande en Robrecht van 
Bar, die trouwens een van Munte was en wonende op het kasteel te Issegem in Balegem, een telg 
uit het zelfde huis? 
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Restant van de motte te Munte (foto L. De Smet). 

 

Samengevat: de bezitters van het kasteel te Windeke. 
 
1353 Yolande van Vlaanderen 

1391 Gedeeltelijk verwoest door de storm 
1394 Na een storm, heropbouw van het kasteel van Windeke 
 Marie van Gonquaert 
1412 Daniel van Munte x Marie Criequaert Hertog van Bar 
1431 Margriet van Munte x Arent van Marke 
1460 Lodewijk van Marke 
1659 Denis van Vaernewyck 

1690 Lopo Maria Rodriguez, Markies van Rode 
1743 Emanuel Jozef 
1756 Emanuel Jozef Antone 
1766 Carolus Josephus Antonius 
1780 De bouw van het Blauw kasteel op het puin van het kasteel van Windeke 

 
Van waar de naam “Blauw” Kasteel? 

 
Sinds de bouw van het nieuw kasteel in 1780 heeft men het steeds aangeduid als “het Blauw 
Kasteel”.  
Volgens een landboek uit 1657 lag het goed op de “Bloudries” en het “Careelveld”.  
De benaming “dries” is in elk geval een oude benaming. De dries was er reeds voor dat het nieuwe 
kasteel gebouwd werd. Het nieuw opgerichte kasteel kan dus best in 1780 zijn naam ontleend 

hebben aan deze toponiem. 
 
Een ander verklaring is dat de naam verwijst naar de blauwe hardsteen die in het kasteel verwerkt 
werd. Opvallend is nu wel dat tijdens het recent archeologisch onderzoek opvallend weinig blauwe 
hardsteen teruggevonden werd. 
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Het Blauw kasteel Scheldewindeke (foto verz. L. De Smet. 

 
De bewoners van het Blauw Kasteel sinds de 18de eeuw. 
 
Begin de 18de eeuw was het goed eigendom van de familie Rodriguez de Evora Y Vega. 

Carolus Josephus Antonius was markies van Rode. Wij nemen aan dat hij het classistisch kasteel in 
1780 gebouwd heeft. In juli 1846 verkocht Charles Rodriguez het Blauw Kasteel aan senator Frans 
Joseph Vergauwen. 
 
 Jonkheer Ernest Vergauwen volgde zijn vader op. Hij was burgemeester van Scheldewindeke van 
1882 tot 1915. In 1911 richtte hij op zijn domein aan de straatzijde een bronwater- en 

limonadefabriek op. Ernest overleed te Scheldewindeke op 5 juni 1915. 
Tijdens de eerste Wereldoorlog werd door de bezetter in de onmiddellijke omgeving een vliegveld 
aangelegd. Duitse luchtmachtofficieren hadden op het kasteel hun hoofdkwartier (1917- 1918). 

In 1919 werd de houtzagerfamilie Hul eigenaar van het kasteel. Zij waren eigenaar tot 1848 toen 
werd het verkocht aan baron Fallon. Deze familie heeft haar familiegraf op het kerkhof van 
Scheldewindeke 
 

Bij de verkoop van het kasteel in 1947 door baron Falon werden de machines van de 
limonadefabriek overgebracht naar Merelbeke naar het bedrijf van Maurice Hul, N.V. Immobilière 
de Belgique. In 1960 werd het hoofdgebouw afgebroken. 
 
De daaropvolgende eigenaars waren: in 1973 Van den Hole Baer Antoine, in 1979 De Rouck-
Lapage, in 198: PVBA De Rouck, in 1993 de vennootschap HIZON PAN en tenslotte in 2004: de 
vennootschap Ing. Bureau Gent. 

 

 
Paardenrennen in de weiden van het Blauw kasteel in Scheldewindeke  

(foto verzameling familie Hul). 
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Erfgoed te koop 
 

 
 

 
 

Nieuw boek over Merelbeke: 
 
 

De geschiedenis van onze gemeente is wel heel 

bijzonder! 
Wisten jullie dat alles begon met een 
Merovingisch groot-domein dat Merelbeke, 
Schelderode, Bottelare en Lemberge omvatte; 
dat het bestuur ervan gehuisvest was in een 
grote hoeve, destijds bekend als de Salla of 

Zaalhof; dat die hoeve stond nabij de plaats 
waar de Hoogstraat en de Sint-Elooistraat 
samenkomen; dat Gerberga, toen nog hertogin, 
bij haar huwelijk in 928 met Gislebert, hertog 
van Lotharingen, dit groot-domein kreeg als 
huwelijksgeschenk van haar vader, de Duitse 
koning Hendrik I; dat een vroegere versterking 

tegen de Noormannen heeft bestaan in de Spookhofstraat; dat in 966 het groot-domein verdeeld 

werd en toen de heerlijkheid Merelbeke/Lemberge was ontstaan? Dit en nog heel veel meer kunnen 
jullie lezen in het boek van professor Van Acker: “Merelbeke: van 406 tot 1792”. Voor wie meer wil 
weten over de rijke geschiedenis van onze gemeente is dit een echte aanrader! 
 
Het boek is te koop aan het onthaal van het gemeentehuis te Merelbeke (enkel open voor publiek 
in de voormiddag!) 

Prijs: 25.00 
€

 
 

 
 

De brochure “De NV Compagnie du chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand” over de 
stations is te koop voor 4 Euro bij de secretaris van Het Land van Rode Françoise Verhoosele. 
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Het kasteel “Verschaffelt” te Moortsele  

door Françoise Verhoosele 
 
Naar aanleiding van de Sneukelfietstocht doorheen Oosterzele, georganiseerd door de Culturele 
Kring Land van Rode op 16 mei 2010, leek het ons een goed idee om ons te verdiepen in de 
geschiedenis van het kasteel  Verschaffelt in de Kasteelstraat te Moortsele. 

 

 
Foto uit privébezit. 

 
Dit kasteel – eigenlijk een landhuis („maison de plaisance‟), waarvan er zovelen verspreid liggen in 
Vlaanderen, dat diende als buitenverblijf voor de gegoede adel en burgerij van de naburige stad, in 
dit geval Gent – wordt in de volksmond nog altijd het kasteel „Verschaffelt‟ naar de bouwheer of 

het kasteel „Van den Hove‟ naar een latere eigenaar of ook nog het „Kasteel van Moortsele‟ 
genoemd.  
 
De familie Verschaffelt. 

 
Het leek ons aangewezen om even stil te staan bij de familie Verschaffelt, een familie van 
bloemenkwekers uit de 18de en 19de eeuw die tot ver over de grenzen beroemd was en waarvan 

de naam heden ten dage nog altijd voortleeft in de bloemvariëteiten die zij creëerden. Ook stond 
de familie Verschaffelt aan de basis van wat later de wereldvermaarde Floraliën zouden worden. 
 
Geeraard Verschaffelt, een Gentse brouwer, was in 1672 één der oudst bekende 
bloemenkwekers en -handelaars. Zijn 'bloemhof' bevond zich in de toen heel landelijke wijk 
Royghem, buiten de Brugse poort. 
 

Eén van zijn nazaten was Petrus Antonius Verschaffelt (1784-1844), een tuinbouwer nabij het 
„klooster der Karthuysers‟ (op het Fratersplein tussen de Tolhuislaan en de Groenebriel) en kweekte 
voornamelijk tulpen en fruitbomen. Hij was één van de stichters van de eerste 
hofbouwmaatschappijen van het continent nl. de Maatschappij van Hofbouw- en Kruidtuinkunde, 
dat gesticht werd op 10 oktober 1808 in de herberg Au Jardin de Frascati1 op het einde van de 

Coupure, op de hoek van de huidige Akkerstraat (nu Coupure rechts). De Gentse Floravrienden 

                                                           
1 Online te bekijken: http://www.floralien.be/ 
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organiseerden tentoonstellingen in bovenvermelde herberg, later in het Casino aan de Coupure (nu 

Coupure rechts), wat ten slotte uitgroeide tot de wereldvermaarde Floraliën, die om de vijf jaar 
plaatsvonden in het Citadelpark en vandaag de dag op Flanders Expo. 

 

 
In 1835 richtte de vereniging een eigen lokaal op, bij de plaats van een vroegere 

windmolen aan de Coupure: het Casino met het aanpalend park. 

Aquarel van Jan Joseph Wynants ca 1820 (SA Gent) 

 
  
 
 

Het Casino aan de 

Coupure. Burgemeester 

Van Crombrugghe (1770-

1842) legde de eerste 

steen. Gent bezat op 

die wijze de grootste 

maatschappij ter 

bescherming van de 

tuinbouw van het 

Europese vasteland. 

Alleen Engeland kon 

daarmee concurreren. 
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In 1809 werden amper 50 bloemsoorten geëxposeerd, in 1810 243, in 1811 377 en twee jaar later 

reeds 466! In 1815 aanvaarde koning Willem I het beschermheerschap van de Koninklijke 
Maatschappij van Landbouw en Kruidkunde. Onder zijn impuls nam de Gentse Maatschappij sterk 
in belang toe. Onze hoveniers werden rijk. Ministers, ambassadeurs en diplomaten brachten uit alle 
delen van de wereld zeldzame planten naar Gent. 
In hetzelfde jaar vermeerderde het aantal hoveniers dan ook opmerkelijk. Er waren toen ook reeds 

dertien broeikassen en oranjerieën te Gent. Verscheidene leden van adel en grootgrondbezitters 
bouwden serres en hoven rond Gent. Ook industriëlen sloten zich reeds vroeg aan bij deze traditie. 
In 1819 telde de tentoonstelling reeds 1.000 planten en bloemen in volle bloei, ingezonden door 
214 leden of liefhebbers. 

 
Hoe de Floraliën er uitzagen in de 19de eeuw.  

Geporseleinde kaart van de lithograaf J. Lobel uit Gent (Privébezit) 

 
Zijn zoon Alexandre Jacques Verschaffelt (1801-1850) had een tuinbouwbedrijf eerst in de 
Holstraat in Gent en later verhuisde hij de bloemisterij op gronden van de gewezen priorij van 

Waarschoot, tussen de Stoppelstraat en de Coupure2 (nu Coupure rechts).  

 

                                                           
2 De priorij van Waarschoot: de abdij van Waarschoot, gelegen te Waarschoot bij de grens met de Verenigde 
Provinciën, was dikwijls het doelwit van plunderingen en aanvallen. Daarom moesten de paters een toevlucht 
(in het Frans Refuge) vinden in het veilige Gent en werd de abdij in 1662 overgebracht naar Gent nabij een 
plek waar later in 1751 de Coupure gegraven zou worden. Naast klooster en kapel hadden de paters van de 
Orde van Citeaux een uitgebreide bloemen- en  kruidentuin, waarvan de opbrengst diende als aanvulling voor 
het bekostigen van hun levensonderhoud en hun landerijen. 
Tijdens de Franse Revolutie werden de bezittingen van de paters aangeslagen en de gebouwen verkocht. 
Enkele paters konden het goed terugkopen maar de geestelijke gemeenschap kwam niet meer tot stand. Het 
goed werd doorverkocht aan de commissie van Burgerlijke Godshuizen om er een krankzinnigengesticht voor 
mannen in onder te brengen maar het project ging niet door. Het goed werd dan opnieuw in 1835 verkocht aan 
een groothandelaar in wijnen De Crom. De nazaten van De Crom verbrokkelden de gronden aan de Coupure en 
er werden statige huizen gebouwd. Alexandre Verschaffelt had de mogelijkheid om in 1825 een deel van de 
gronden te kopen, gronden gelegen naast de priorij en de kapel, tussen de Stoppelstraat en de Coupure. 
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“Vue d'une partie de l'Etablissement horticole d' Amb. Verschaffelt”  

uit „L'Illustration Horticole, Journal Special des Serres et des Jardins‟, vol. 1 

1854.Imprimerie et Lithographie de F. et E. Gyselynck, Gand. 

De bloemisterij van Ambroise, zoon van Alexandre, aan de Stoppelstraat, 50. In de 

verte ziet men de kapel van de priorij van Waarschoot. 

 
In 1814 werd een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste roos, om de Pacificatie van Gent tussen 

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten te herdenken. Alexandre Verschaffelt heeft die prijs 
gewonnen - hij was toen 13 jaar! En de roos kreeg de naam „Congrès de Gand‟. 
 
“Het was in den loop van dit zelfde jaer (1825) dat de heer Alexandre ook den handel in bloemen 
en planten begon; hy werd van al zyne ambtsgenooten en van al de liefhebbers geacht en bemind 
en deed op korten tyd eenen byna ongelooflyken voortgang. Ook was hy in al zyne ondernemingen 

gelukkiger en stoutmoediger dan vele anderen, en kreeg welhaest een overgroot getal 
bestellingen, zoo uit den vreemde als uit ons land. Hy had een voorkomen dat aen eenieder beviel 
en was vriendelyk en gespraekzaem met al zyne medegezellen, zonder eenig onderscheid3”. 

 
Alexandre was ook in 1848 heel even liberaal kandidaat tijdens de verkiezing voor de 
gemeenteraad in Gent.  
 

Alexandre kweekte voornamelijk Camelia‟s (Latijnse naam 
Camellia), de aristocratische roos, die toen via Groot-Brittannië 
uit Japan overgewaaid kwam. In de 19de eeuw was de Camelia de 
modeplant bij uitstek, met zijn donkergroene bladeren en zijn 
prachtige bloemen in de lente voornamelijk geschikt om in 
stadstuintjes te planten. De plant vraagt slechts zure grond, een 
niet te droge standplaats en wat hoge schaduw. Dames konden 

er, indien gewenst, een al te diepe halsuitsnijding mee 
verbloemen. De Gentse hoveniers aarzelden niet om deze plant te 
kweken als een „industrieel‟ product. Vanuit Gent werd de plant 
per schip uitgevoerd naar Rusland, Engeland, Italië, enz. Schepen 

vol met camelia‟s vertrokken via het Kanaal van Gent-Terneuzen 

                                                           
3 Van Geert, J., Schets van den Gentschen Bloemhandel sedert het begin dezer eeuw., Gent: Van Doosselaere, 
1864, p. 22-23. 
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naar het buitenland. 

In de krant „Gazette van Gend‟ staan vele aankondigingen van verkoop van bloemen, zoals 
bijvoorbeeld in 1833, niet alleen van Verschaffelt maar ook van andere kwekers. 
 
Samen met zijn broers Jean en Louis en met zijn zoon Ambroise, publiceerde hij ook een „Nouvelle 

Iconographie des Camellias contenant les figures et la description des plus rares, des plus 
nouvelles et des plus belles variétés de ce genre‟ (1848-1860). Zijn zoon Ambroise zette na zijn 
dood de publicatie voort. De handgeschilderde tekeningen van de bloemen in de boeken getuigen 
van de schoonheid van de bloemen4. 
 
Op 12 mei 1850 stierf Alexandre Verschaffelt, één van de grootste promotors van de Gentse 
tuinbouw, na een langdurige ziekte: “… Men moet met waarheid bekennen dat hij, door zijne 

uitgebreide korrespondentie, het meest heeft bijgedragen om den Gentschen Bloemhandel in een 
groot deel van Europa vermaard te maken…”5. Hij werd begraven op het Campo Santo. 
 

Kleinzoon Ambrosius Colette Alexandre Verschaffelt 
(Ambroise) werd geboren in Gent op 11 december 1825 als zoon 
van Alexandre en van Marie Laurentia Josepha Honsiaux. Hij 

volgde zijn vader op in de bloemisterij op de Coupure en hij was  
één van de toonaangevende telers van azalea‟s, waaronder de 
„Harde Gentse‟6 en evenals zijn vader Alexandre ook van 
camelia‟s. Het was in die tijd reeds de gewoonte om aan deze 
nieuwe kruisingen de naam van hun familieleden te geven: 
„Madame Ambroise Verschaffelt‟, tot ver in Rusland bekend. Hij 
had ook enkele plantenjagers (planthunters) in dienst, die voor 

hem op zoek gingen naar de meest originele planten in Midden- en 
Zuid-Amerika, Japan, China. 

 
Harde Gentse „Bouquet de Flore‟ 1864 – Ambroise Verschaffelt

7 

 

 
Hij huwde met Reine-Julie Hendrickx (° Gent 28.02.1831 - † Gent 25.05.1894), doch het echtpaar 

bleef kinderloos. 
Ambroise richtte in 1854 het tijdschrift „L'illustration Horticole. Journal spécial des serres et 
des jardins‟ te Gent op.  
In 1855 kocht Ambroise Verschaffelt een bos in Moortsele (zie verder). 
Bij het bezoek van Leopold I aan zijn bedrijf in september 1856, ter gelegenheid van de 25ste 
verjaardag van de troonbestijging, mocht de koning zijn exotische planten bewonderen. Door dat 
bezoek van de koning had hij zoveel meer bestellingen van de gegoede burgerij en de adel, uit 

Gent en uit andere streken van België, zelfs uit het buitenland. 

 

                                                           
4 In Groot-Brittannië hebben de autoriteiten op kerstdag 2009 een voortvluchtige boekendief voor de rechter 
geleid, zo meldt de BBC. William Jacques (40) wordt ervan beschuldigd onder meer dertien delen van de 
Nouvelle Iconographies des Camellias van de Vlaamse negentiende-eeuwse botanicus Ambroise 
Verschaffelt ter waarde van 40.000 pond te hebben ontvreemd. De diefstal zou plaats hebben gevonden tussen 
december 2006 en februari 2007. Jacques, die afstudeerde aan de Cambridge University, zou hebben 
toegeslaan in de bibliotheek van de Londonse Royal Horticultural Society's. Hij werd in april 2007 voor het eerst 
aangehouden maar vrijgelaten op borgtocht. Sindsdien was de man, die onder de valse naam 'Santoro' 
opereerde, spoorloos. De ontvreemde boeken zijn zo waardevol vanwege de chromolithografieën van 
verschillende soorten camelia's. Vaak wordt dit soort boeken in losse bladen gesneden, waarna de afbeeldingen 
voor grof geld over de toonbank van antiquaren worden verhandeld. Daarom is het maar zeer de vraag of de 
gestolen boeken na zoveel tijd nog integraal zullen worden teruggevonden. De politie heeft alvast de bekendste 
antiquaren gecontacteerd om uit te kijken naar de waardevolle folianten. Oorspronkelijke tekst online te 
bekijken: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8436537.stm. 
5 Van Geert, J., Schets van den Gentschen Bloemhandel sedert het begin dezer eeuw., Gent: Van Doosselaere, 
1864, p. 30 – 31. 
6 De 'Harde Gentse' zijn herkenbaar aan de iets kleinere bloemen, lange bloembuis met ver uitstekende 
meeldraden en stamper. De meeste zijn welriekend. De naam 'Harde' komt van het winterharde om duidelijk 
het verschil te maken met de niet winterharde, groenblijvende azalea indica. Bron: Wikipedia. 
7 Online te bekijken: http://www.hardegentse.be/. 
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Camellia „Madame Ambroise Verschaffelt‟ Achimenes 'Ambroise Verschaffelt' 

 

Uit „Nouvelle Iconographie des Camellias contenant les figures et la description 

des plus rares, des plus nouvelles et des plus belles variétés de ce genre‟. 

 

 

  

Ambroise Verschaffelt  
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Hij ontving tijdens zijn leven veel medailles en decoraties: officier van de Orde van Leopold II, 

onderscheiden met de  'Croix-Civique', met de „Légion d‟Honneur‟ en nog tal van andere 
buitenlandse onderscheidingen.  
In 1869 moest hij wegens gezondheidsredenen zijn bedrijf overlaten aan Jean Linden, maar hij 
bleef raadgever voor Leopold II voor de tuinen van de kastelen te Laken en Tervuren. Hij overleed 

te Gent op 16 mei 1886 in zijn huis op de Kortrijkse Steenweg, 98 en werd begraven op het Campo 
Santo. Zijn naam leeft voort in de tuinbouw zoals we gelezen hebben, maar ook in de Ambrosius 
Verschaffeltlaan in het Citadelpark en in Moortsele. Tot aan zijn dood bleef hij ondervoorzitter van 
de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Kruidkunde.  

 

 

 
Het praalgraf van Ambroise 

Verschaffelt naar een ontwerp van 

Theo Soudeyns. 

Waar eens de bloemisterij Verschaffelt stond 

werden eind 19de-begin 20ste eeuw 

paardenkoersen gehouden! 

 
Enkele variëteiten van bloemen en planten die naar de familie Verschaffelt genoemd werden: 

 

 

 

 

 

 

Agave 

verschaffeltii 

Coleus 

verschaffeltii 

Fittonia 

verschaffeltii 

Hyophorbe 

verschaffeltii 

Opuntia 

verschaffeltii 

 
Moortsele. 
 

Met de industriële revolutie in de 19de eeuw kwam er een nieuwe burgerij op van fabrikanten en 
industriëlen. Dezen hadden een statig huis in de stad, soms een „hôtel‟, en daarnaast bouwden zij 
veelal op het platteland residentiële huizen om de zomer in door te brengen als het in de stad te 
warm was. In Moortsele werd door Ambrosius Verschaffelt in 1869 een dergelijk “kasteel” 
gebouwd. Naar dit bouwwerk noemde men later het smalle baantje langs de Molenbeek de 
Kasteelstraat, op de Poppkaart van 1858 nog aangeduid met „Meerschstraet‟. 
 

Op de plaats waar in 1869 het kasteel werd opgetrokken bevond zich een langgerekte strook bos 
die “Langhen Jansbosch” werd genoemd, zoals trouwens terug te vinden is op een kaart van 1675. 
In de bij de kaart horende tekst wordt bij de aanduiding van een woonst gesproken van “de 

onbehuusde lange jansstede”. Misschien was de “Lange Jansstede” een Middeleeuwse vestiging 
met een valbrug.  De landbouwgrond naast de “Lange Jansstede” en de woonplaats wordt in de 
beschrijving "doornakker" genoemd. Deze benaming wijst op een veld- of akkeromheining uit 
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hagendoorn, een zgn. doornhaag. De cijfers op de kaart duiden de oppervlakte (283 roeden) en 

het toenmalig perceelnummer (111 en 112) aan. 
 
De eerste eigenaars van de “Langhen Jansbosch” zijn niet bekend. Maar op een gegeven ogenblik 
was het bos in bezit was van de adellijke familie Rodriguez de Evora y Vega. In 1848 kwam deze 

eigendom door erfenis op naam van markiezin Marie-Charlotte Rodriguez de Evora y Vega, 
woonachtig te Gent, die het bos in 1855 verkocht aan Ambrosius Verschaffelt. 

 

 
RAG Moortsele – oud archief: Renteboek nr. 165 (1675). Deze kaart staat in feite 

omgekeerd: het noorden wijst min of meer naar onder en de beek staat bovenaan. 

 

 

 
Plan Parcellaire de la commune de Moortzeele par P.C. Popp (1858). Detail. 

Het bos is in een lichtere kleur aangegeven. 
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Het kasteel. 

 

 
 
In 1855 kocht Verschaffelt dus een bos van ongeveer 6 hectare in Moortsele. Toen hij in 1869 op 
44-jarige leeftijd het tuinbouwbedrijf verkocht aan Jean Linden, begon hij aan de bouw van het 
kasteel. Op de gevelsteen naast het keldervenster in de rechterzijgevel werd een arduinsteen 
ingemetseld waarin gebeiteld staat “A. Verschaffelt-Hendrickx 1869”.  

 
Verschaffelt  wilde het beste van het beste en hij deed beroep op architect Théophile Bureau. 
Théophile Bureau (1827-1884), ingenieur Bruggen en Wegen, leraar aan de Nijverheidsschool te 
Gent, architect van o.m. het kasteel van Beervelde (1873), tekende de plans voor de grote 
zomerresidentie. Bureau, die evenals Ambroise Verschaffelt tot de Franssprekende Gentse 
bourgeoisie behoorde, werd later benoemd tot Directeur van de Nijverheidsschool van Gent.  

 
Uitvoering van de werken.  
 
De baksteen waaruit het gebouw is opgetrokken werd ter plaatse gemaakt. Daartoe werd klei 
verwerkt die werd opgegraven rechtover het kasteel. De op die manier ontstane kuil werd tot een 

vijver omgevormd. Het formaat van de verwerkte steen benadert dat van de zogenaamde 
Merelbeekse baksteen. Het is vormsteen die gemaakt werd door de kleibrij in vormen te persen. In 

1871 waren het kasteel en de bijgebouwen afgewerkt.  
 
Beschrijving. 
 
Het kasteel is een rechthoekig neoclassicistisch kasteel van twee bouwlagen op een souterrain en 
vijf traveeën onder een mansardedak in leisteen. De sobere bakstenen lijstgevels met hardstenen 
sokkel vertonen omlopende kordonlijsten, omlijstingen van vensters, deur en muurkapel. Het is 

een symmetrische rechthoekige plattegrond met uitspringende hoekrisalieten8 voor- en achteraan. 
De voorgevel is gemarkeerd door een aantrekkelijke portiek met terras voor het middenrisaliet, 
met een fraaie, geschilderde ijzeren constructie met sierlijke leuningen, bogen en ranke zuilen. De 
vensteromlijstingen en borstweringen zijn versierd met neo-Lodewijk XVI-inslag. In de 
linkerzijgevel staat een beschadigd O.-L.-Vrouwenbeeld in een nis. De omlopende getande houten 
kroonlijst is met consooltjes op de architraaflijst versierd. 

                                                           
8 Een risaliet is een gedeelte van een gevel dat over de hele hoogte naar voren uitspringt. Het woord is 
afkomstig van het Italiaanse risalto (uitbouw). Een risaliet in het midden van de gevel is een middenrisaliet, 
waarin vaak de ingangspartij is verwerkt. Een risaliet op de hoek is een hoekrisaliet. Bron: Wikipedia. 
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Bijgebouwen.  
 

Naast het hoofdgebouw is er de vroegere 
personeelswoning en dienstgebouw, een bakstenen 
ensemble met eclectische inslag. Het is een opmerkelijk 
gebouw o.m. door de gekanteelde trapgevels op 

geprofileerde natuurstenen schouderstukken. De 
geveldecoratie bestaat voornamelijk uit baksteenfriezen. 
Het is een smal onderkelderd dubbelhuis van twee 
bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak 
(Vlaamse pannen), steekboogvormige muuropeningen 
met groen- en witgeschilderd houtwerk, een bordestrap 
aan de voordeur onder de twee verdiepingen hoge 

houten portiek met leien zadeldak en decoratief 
uitgesneden hoekstijlen, leuningen, daklijst en consoles. 

 
Links aanleunend zijn het koetshuis en stallen, van één 
bouwlaag en drie traveeën, eveneens onder zadeldak 
(Vlaamse pannen), met een lijstgevel met centraal, 

uitspringend en verhoogd deurrisaliet eindigend op 
pseudo-fronton met decoratieve houten dakoverstek, de 
deur en tweelicht erboven onder een dorpel met 
mijterboog, topoculus met gesculpteerde hondenkop. 

 
Iets verderop werden twee bestaande huisjes samengevoegd. Er dient evenwel vermeld dat deze 
woning in 1912 (40 jaar later) door de meer recente eigenaar Van den Hove nogmaals werd 
verbouwd en van een typisch “Ancien Belgique” geveltje werd voorzien. Het betreft hier het 
“Fazantenhuisje”.  

 



 

Land van Rode – jaargang 38 nummer 151                                                                           september 2010 73 

 
Het Fazantenhuis, ook wel het Jagershuis genoemd. 

  
De tuin. 
 
Omdat Verschaffelt voor de tuin eveneens het beste wou en omdat hij uit hoofde van zijn beroep in 

aanraking kwam met de „crème de la crème‟ uit de tuinbouw, deed hij beroep op Edouard Pynaert. 
 

Pynaert, Eduardus Christophorus (Edouard) (° Gent 
29/05/1835 - † Gent 28/10/1900) was tuinarchitect, 
sedert 1861 leraar aan de tuinbouwschool in Gentbrugge9 
- inmiddels de Tuinbouwschool Melle - en maakte zich 
o.a. verdienstelijk als schrijver over tuinbouw. In zijn 
jonge jaren werkte hij mee aan de „Flore des serres et 
jardins d'Europe‟, van Louis van Houtte, thans nog een 

standaardwerk. Pynaert was ook boomkweker en 'het 
echte toonbeeld van den Vlaamschen tuinier'. Pynaert en 
Frederik Burvenich hadden samen nog de lessen van 
Louis Van Houtte gevolgd en waren boezemvrienden. Van 
zijn hand verschenen verschillende werken over 
tuinbouw. 

 

Verschillende variëteiten van bloemen en planten zijn 
naar hem genoemd: Angraecum pynaertii, Angylocalyx 
pynaertii, Anthonotha pynaertii, Anubias pynaertii, Cissus 
pynaertii, Clerodendrum pynaertii, Commelina pynaertii, 
Croton pynaertii, Daniella pynaertii, Deinbollia pynaertii, 
Dioscorea pynaertii, Hypolytrum pynaertii, Justicia 

pynaertii, Keetia pynaertii, Leptactina pynaertii, 
Maesobotrya pynaertii, Memecylon pynaertii, 
Pausinystalia pynaertii, Placodiscus pynaertii, Randia 
pynaertii, Salacia pynaertii, Thunbergia pynaertii, 
Tricalysia pynaertii, Uapaca pynaertii, Uvariastrum 
pynaertii, Xylopia pynaertii. 
 

Hij was ook gemeenteraadslid van Gent. Deze tuinbouwkundige leende zijn naam aan een kaai in 

Ledeberg, nl. de Edward Pynaertkaai langs de Schelde tussen de Hundelgemsesteenweg en de  

                                                           
9“Institut Royal d‟Horticulture de Gendbrugge”. Online te bekijken: http://www.tuinbouwschool-
melle.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
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Brusselsesteenweg. Ontwerpen van hem vinden we terug in het park van Ath en kasteeltuinen in 

o.a. Vinderhoute, Evergem, Asse, Izegem en Moortsele. 
 
De oorspronkelijke tuin is een park in landschapsstijl10 naar een ontwerp van Edouard Pynaert. 
De oorspronkelijke parkaanleg werd bekroond in 1873 met de eerste prijs van de internationale 

tuinbouwtentoonstelling te Gent. In het Engelse tuinbouwtijdschrift "Gardeners Chronicle" werd 
deze beslissing op goede commentaren onthaald. Pynaert was één van de eersten die de 
zogenaamde landschapsstijl verkondigde en beoefende. Bij het opmaken van de plannen van het 
park werd rekening gehouden met de bodemgesteldheid en de inplanting van de gebouwen. Op 
zeer evenwichtige wijze wist hij de natuurlijke en bestaande elementen te verwerken. 
Karakteristiek zijn de door- en vergezichten, maar vooral de zwierige boogvormige wegen waarvan 
de bestemming aan het oog onttrokken werd. 

 
Er is een parkvijver recht tegenover het kasteel ter hoogte van de kleiput gedolven voor de 
aanmaak van de bakstenen van het kasteel. 

 
Ten zuiden van de vijver is er een grote ijskelder11 met een oppervlakte van 80 m2. Ter hoogte 
van de toegang werden rotsblokken geplaatst met de bedoeling een gelijkenis met een Alpengrot 

te bekomen. Bovenop de ijskelder werd een paviljoentje gebouwd dat de gelegenheid bood tot een 
rustige aanblik op de omgeving. 
 
Serres, fruit- en groentetuin. 
Op geen enkel kasteel of landhuis uit de 19de eeuw ontbraken er gronden bestemd voor de teelt 
van groeten en fruit. Zo ook te Moortsele. Dezen lagen op de omliggende terreinen in de nabijheid 
van kasteel en park.  De bouw van een druivenserre in Moortsele, beplant met de druivenvariëteit 

"Frankenthal", was hierbij een welkome aanvulling en een goede keuze. 
 
Pinetum12. 
Kenmerkend voor deze kasteeltuin was de inplanting van een pinetum, een aanzienlijke 
verzameling coniferen of sparren. Soortgelijke verzamelingen vormen thans een onderdeel van een 

arboretum waarin men naast de naaldbomen ook loofhout aantreft. 
In een toonaangevend tuinbouwtijdschrift uit de vorige eeuw uitte Oswald de Kerkhove de 

Denterghem13 de mening dat slechts weinig tuinen op het vasteland - dus ook buiten België - 

                                                           
10 De landschapsstijl is in Engeland ontwikkeld als tegenhanger voor de Franse tuin. Na de kunstmatige aanleg 
van de baroktuinen kreeg men behoefte aan wandelen in de echte natuur, die in parken werd nagebootst. Het 
kwam in de mode in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Men 
stapte af van het idee dat de natuur beheerst moest worden door de mensen. Het concept leunt op de 
voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit 
doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en 
afgewisseld met boomgroepen. Kenmerkend is de romantische aanleg met kronkelende paden, grillig gevormde 
vijvers met kunstmatig opgehoogde heuveltjes. In de zo ontstane aanleg plaatste men bouwwerken zoals 
tempeltjes, ruïnes en kapelletjes ter meditatie. Bron: Wikipedia 
11 Een ijskelder is een losstaande kelder, overdekt met aarde, meestal eivormig, van vrij grote diepte (5 meter 
is niet vreemd), waarin gedurende de winter, grote stukken ijs van een (nabijgelegen) vijver, plas of sloot 

opgeslagen worden en met hooi afgedekt ter isolatie. Omwille van de diepte is deze ruimte goed geïsoleerd. 
Omdat koude daalt, is het mogelijk deze ruimte voldoende koel te houden om – indien er voldoende ijs 
opgeslagen ligt – het jaar door een hoeveelheid ijs te behouden. In warmere periodes was het dan mogelijk uit 
deze kelders ijs op te halen. Tegenwoordig worden ijskelders vaak als overwinteringplaats gebruikt door 
vleermuizen, die er hun winterslaap houden. Bron: Wikipedia. 
12 Een pinetum is een naaldbomentuin. Het is een gespecialiseerd arboretum waarin uitsluitend of hoofdzakelijk 
coniferen zijn aangeplant. De belangrijkste beweegredenen voor het aanleggen van een pinetum lagen in het 
aanleggen van een verzameling: zoals men een postzegelverzameling aanlegt, kan men ook (levende) 
coniferen verzamelen. Vooral in vroeger eeuwen getuigde het hebben van een omvangrijke collectie (exotische) 
bomen veelal van een grote maatschappelijke status. Sommige particuliere collecties hebben hun oorsprong in 
deze vorm van liefhebberij. Of ook de wetenschappelijke collectievorming: in botanische tuinen ging men 
aandacht besteden aan coniferen. Of ook nog het aanleggen van een verzameling uit esthetische 
overwegingen. Veel pineta zijn aangelegd met veel gevoel voor de schoonheid van de bomen. Het is 
aantrekkelijk in een dergelijk park te wandelen, te genieten van de verscheidenheid in kleur en vorm van de 
aangeplante bomen, en te genieten van de rust die er heerst en van de vogels die er rondvliegen. Bron: 
Wikipedia. 
13 Oswald de Kerchove de Denterghem (1844-1906) maakte nooit deel uit van de Gentse gemeenteraad, maar 
was jarenlang provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen, vervolgens gouverneur van Henegouwen, daarna 
volksvertegenwoordiger en ten slotte senator (1900-1906). Zijn grote passie lag niet in de politiek maar in de 
plantkunde. Via zelfstudie werkte hij zich op tot een vermaard botanicus. In 1886 volgde hij Hippolyte Rolin op 
als voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, de vereniging die nog steeds de 
Floraliën organiseert. Online te bekijken: http://www.liberaalarchief.be/waarden_oswdekerchove.html. 
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konden bogen op een zo volledige verzameling coniferen. Het park te Moortsele was om zo te 

zeggen uniek en de benaming Pinetum ten volle waardig. Benevens het beschikbaar assortiment 
inheems naaldhout vond men er eveneens zeldzame en dure exotische soorten. Door de inplanting 
van het Pinetum tussen de hoofdingang en het kasteel kwam dit gedeelte, mede door het hellend 
karakter van het terrein, goed tot zijn recht. 

 
Sierplanten. 
Als aanvulling en met het doel een harmonieus geheel te bekomen werden volgende sierheesters 
met hun diverse variëteiten aangeplant: Crataegus, Spirea, Deutzia,, Weigelia, els, eik, lijsterbes, 
hulst en klimop. Perken met rododendrons en winterharde azalea‟s werden verspreid over het 
ganse terrein aangebracht. Rozen sierden de grasperken. 
 

Aftakeling en teloorgang van dit prachtige park. 
Ongetwijfeld hebben de klimatologische omstandigheden bijgedragen tot het teloorgaan van de 
aanplant, inzonderheid van het Pinetum. Strenge winters, een minder geschikte standplaats en de 

aard van de bodem werkten eliminerend. In begin van deze eeuw schonk de toenmalige eigenaar 
een aantal exemplaren van het Pinetum aan vrienden uit het omliggende. Doch de grote 
verwoesting van het Pinetum greep plaats toen nog later op die plaats het terrein werd kaalgehakt 

en in cultuur genomen, Naderhand evolueerde dit naar een niet onaantrekkelijke open plek in het 
bos. De kasteeltuin wist nog geruime tijd zijn charme en behoorlijkheid te behouden. Na de tweede 
wereldoorlog en vooral in de 70 en 80 jaren van de 20ste eeuw verliep de aftakeling in versneld 
tempo. Een spijtige en wellicht onomkeerbare evolutie. 

 
Bronnen. 

 
 Bogaert Chris, Lanclus Kathleen & Verbeeck Mieke, Inventaris van het cultuurbezit in 

België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons 
Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel – 
Turnhout 1989. 

 Collumbien Hugo, Bloemisterij Verschaffelt (Coupure), Gentsche Tijdinghen 2001. 

 Cottenie Paul  & Gillis M., Het “Kasteel Verschaffelt” te Moortsele, Heemkring Moortsele, 

Heemkundig Tijdschrift, 1979, 6. 
 De Herdt René, Een Hollands soldaat penseelt Gent, Stichting Mens en Kultuur, Gent 1989. 
 De Herdt René, Gentse Floraliën - Sierteelt in Vlaanderen, Stichting Mens en Kultuur, Gent 

1990. 
 De Herdt René & de Corte Patricia, Fine fleur: floralies gantoises & art floral, Lannoo 2005. 
 Delbecq Jean-Baptiste & Cornelissen Egide Norbert, Rapport fait à la Société royale 

d'agriculture et de botanique de Gand, Société royale d'agriculture et de botanique de Gand 
1819. 

 Dewanckele Matthias, Ontwikkeling van de Bloemencultuur in de Gentse Regio 1500 – 
1900, Licentiaatverhandeling Academiejaar 2006 - 2007, promotor Prof. Erik Thoen. 

 Halleux Robert, Vanpaemel Geert, Vandersmissen Jan & Despy-Meyer Andrée (red.), 
Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000. Dexia, Brussel 2001 (2 delen).   

 Schrans Guy, Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw, Liberaal Archief, Gent 2009. 

 Société de gens de lettres, Mercure belge, Volume 5, Bruxelles 1818. 

 Van Geert, J., Schets van den Gentschen Bloemhandel sedert het begin dezer eeuw, Van 
Doosselaere, Gent 1864. 

 Werkgroep Coupure, De Coupure in Gent. Scheiding en verbinding, Academia Press, Gent 
2009. 

 

 
 
 

Er is andermaal een zetduivel aan het werk geweest in het artikel over de stokerij Thienpont te 
Balegem: 
Charles-Louis Thienpont is overleden op 29/10/1922 i.p.v. op 29/12/1922. 
Rachel is geboren op 27/09/1885 i.p.v. 17/09/1885. 
Aimé (Amatus) is geboren op 22/11/1889 i.p.v. op 27/10/1885. 
Lionel is geboren op 03/05/1894 i.p.v. op 03/03/1894. 
Marcel is geboren op 29/01/1898 i.p.v. op 19/01/1898. 

 
Onze welgemeende verontschuldigingen aan de familie Thienpont, die ons op de fouten wees. 
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Zware criminaliteit bezongen in het Land van 
Rode (Vervolg) door Julien De Vuyst. 
                    

Vergif in de soep te Schelderode 
                               
Tachtig jaar geleden, eind december 1929, stond Schelderode in rep en roer naar aanleiding van 
een  vergiftigingszaak waarbij enkele leden van een familie overleden na het eten van soep. Alleen 
Jules Brackenier, de 27-jarige zoon bleef gespaard omdat hij er „toevallig‟ niet van gegeten had. 
Een bijgeroepen geneesheere stelde vast dat de overige gezinsleden Brackenier tekenen van 

vergiftiging vertoonden. Dit was trouwens de oorzaak van het overlijden terwijl vader Brackenier 
pas drie weken daarna zou bezwijken. Uit het scheikundig onderzoek stelde men vast dat arsenic in 
het eten gemengd was. Er was dus geen twijfel dat er misdaad in het spel was en aangezien Jules 
Brackenier ongedeerd was, beschouwde men hem als eerste verdachte, en terecht zoals het later 

zou blijken. Toen leden van het gerecht zijn klederen onderzochten, vond men resten van het 
poeder in de zakken wat genoeg bewijs opleverde om hem aan te houden. 

Jules Brackenier had vroeger bij zijn oom en tante gewoond op een pachthof, dat eigendom was 
van zijn ouders. Deze twee mensen waren eveneens gestorven in geheimzinniged 
omstandigheden. Daarom besloten de onderzoekers, na de vergiftigingszaak, om de lijken van het 
echtpaar te ontgraven. Het verslag van de wetsdokter was formeel: Aimé Brackenier en zijn 
echtgenote waren overleden na het innemen van een dosis arsenicum. Achteraf beschouwd is het 
toch vreemd dat men toen geen beter onderzoek gedaan heeft.  
Als het misdaaddossier rond was, verwees men de op 15 mei 1902 geboren Jules Brackenier naar 

het assisenhof waar hij terecht stond voor o.a.: “Met het oogmerk om te dooden, eene vergiftiging 
hebben gepleegd op den persoon van zijn wettigen vader, August Brackenier; eene poging tot 
vergiftiging te hebben gepleegd op den persoon van zijn wettige moeder, Marie Judith Van der 
Cruyssen; op den persoon van zijne broeders Aimé Brackenier, Jeroom Brackenier en Gaston 
Brackenier, en van zijne zusters Anna Brackenier en Rachel Brackenier; eene vergiftiging te hebben 
gepleegd op den persoon van zijnen oom, Aimé Brackenier; eene vergiftiging te hebben gepleegd 
op den persoon van zijne tante, Marie Brackenier”

14
. 

Alles samengevat kreeg de jury achttien vragen te beantwoorden. Na beraadslaging gingen de 
leden akkoord om Jules Brackenier tot de doodstraf te verwijzen. Dat was marktzanger  Frans 

Timmermans het geschikte ogenblik om het verhaal over deze ophefmakende vergiftigingszaak op 
zijn manier te verspreiden. 
 
1ste lied: De vergitigingszaak te Schelderode (Zangw.: Griseries) 
                              
Hebt g‟het al g‟hoord 
Wat is er gebeurd 

Te Schelderode in ons Vlaanderland 
Een Boerenzoon 
Moest in een woon 
De meester zijn door een misverstand. 
Refr.:  

Het vergaf zijn tante en oom 

Zijne ouders, twee dochters, drie zoons 
Met arseniek, welke laffe daad 
Voor een jongen in den bloei zijnslevens 
Om meester te zijn op de hofsteê 
En te kunnen leven heel tevreê 
Moesten z‟allen van kant 
Hij vergaf, o wat schand 

Geheel zijne familie! 
 
Op ooms hofsteê 
Werkte hij mee 

Tot genoegen van heel zijn huisgezin  
Een valschen schijn 

Laaide in zijn brein 
Hij alleen moest meester zijn. 
 
Zijn ouders in nood 
Dachten des noods 

Op nonkel‟s hofsteê zal het beter zijn 

Wij gaan er heen 
Maar hij meteen 
Wierp in de soep vergif „arseniek‟. 
 
Drie zijn er dood 
Eenen in nood 
Aimé is lam en kan bijna niet gaan 

Met welk gedacht 
Heeft hij dat volbracht 
Zijne straffen zal hij niet ontgaan. 

 
Na de uitspraak van het proces, waarvan het vooronderzoek heel wat tijd in beslag had genomen, 
werd nog een tweede lied verspreid waarin de zanger de hebzucht van de betrokkene beklemtoont. 

Hier ontbreekt echter de naam van de marktzanger aangezien het een tekst betreft, die we 

                                                           
14 De Volksvriend, 4 okt. 1930, p. 3. 
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ontleenden uit een oud handschriftje, dat toebehoorde aan een zekere mevrouw Neirinckx-

Vanderheyden van Anderlecht. Van die onbekende volkszanger vernemen we dat de dader tot de 
doodstraf werd veroordeeld en hier toont de zanger andermaal tot wat de hebzucht leidt. 
 
2de lied: De vergiftigingszaak van Schelderode. 

 
Een zoon doet vergif in het eten. Drie personen sterven in hevige pijn. Die zoon wordt veroordeeld 
tot de doodstraf. 
 
In een dorp langs de Schelde boorden 
Woonde een deftig huisgzin 
Den oudste zoon wilde z‟uitmoorden 

Hij dacht ik zal seffens begin‟ 
Het monster van het kwaad bezeten 
Die wilde voor hem het pachthof 

Hij deed veel vergif in het eten 
‟t Was dat wat hun ziekelijk trof. 
 

Na ‟t eten was men aan het kermen 
Van krampen en erge buikpijn 
Zij riepen ach wilt ons ontfermen 
Ach God wel wat mag dat toch zijn 
Een gebuur had ‟t kermen vernomen 
Van d‟ouders, kinders klein en groot 
Een doktoor is dan gekomen 

En hij redde hun van de dood. 
 
Die zoon had des middags niet geten 
En daardoor bleef hij goed gezond 
En dat werd aan hem dan verweten 

‟t Was dat wat men zeer verdacht wond 

Men kwam het parket te ontbieden 
En het kwam ook spoedig daarheen 
Men verdacht een van de huislieden 

Den oudsten  zoon volgens het scheen. 
 
De lijken van die werkersslaven 

Ontgroef men op den oogenblik 
En het bewijs kwam zich te staven 
Dat zij stierven van vergif arseniek 

Die zoon werd alsdan aangehouden 
Waarvan het publiek niet verschoot 
Toen de rechtbank daar alles ontvouwden 
Werd hij dan gestraft tot ter dood. 
Refr.: 
Ach wat een vreed gedacht 
Toen hij die misdaad volbracht 

Hun geest zal nu voortaan 
Altijd voor uw oogen staan 
Gij die waart op ‟t pachthof belust 
Nu vindt gij nergens nog rust 
De deuren van het groot gevang 

Sluit men voor uw leven lang. 
 

De Gentse marktzanger, Frans Jacobs, voegde eveneens een versie toe aan zijn uitgebreid 
repertorium over deze sensationele zaak van Schelderode. Elke „beroeps‟-liedjeszanger zocht naar 
dergelijke gebeurtenissen want het was iet alleen een bron voor zijn inspiratie maar het 
stimuleerde de verkoop van zijn vliegende bladen en bijgevolg hield hij er meer financieel voordeel 
aan over. Zij volgden getrouw wat in de kranten verscheen en de inhoud verkondigden zij in enkele 
strofen waarbij ze geen detail uit het oog verloren ofwel zelfs de zaak nog wat aandikten. Ironisch 

in het geval van de vergitigingszaak gebruikte Frans Jacobs de melodie van een feestelijk drinklied, 
niet zozeer geschikt voor een lied waarvan de inhoud alleen maar droevige tonelen oproept. Hij 
was evenwel niet de enige marktzanger die beroep deed op een gekende melodie want in de optiek 
van deze mensen was dit logisch want telkens zochten ze een vrij goed gekende melodie wat het 
meezingen door de omstanders vergemakkelijkte. 
 
3de lied: De vergiftigingszaak van Schelderode (Zangw.: Drinkt) 

                            
Wat hoort men zooal in de steden 
Van moorden dat is wat te wreed 
En ‟t volk die en durft er niet spreken 
Als men soms er wel iets van weet 
In ‟t vlaamsch dorpje van Schelderode 
Is er een misdaad begaan 

Een huisgezin wilde men dooden 
Door moordend vergif daar welaan. 
Refr.: 
Wreed, wreed gij moordenaar 
Die er het braaf huisgezin 
Bracht in het stervensgevaar 

Door uw ellendig vergif 
Het hoofd van ‟t huisgezin hebt gij gedood 

Wat is uwe misdaad toch groot 
Ontkent er niet langer ge zult er voortaan 
Eens voor uw rechter staan. 

Kan men eene lafheid bedrijven 
Nog slechter als daar is geschied 
Voor degeen die in leven nog blijven 
Is het eene smart en verdriet 
Hun vader die is er begraven 
Gestorven in vreeselijke pijn 

Wat moet er het leven der moeder 
Voor eeuwig gebroken zijn. 
 
Nu is het gezin in de rouwe 
Misschien ziekelijk nog voor lang 
Een moeder ziet haar kinders lijden 

En één zit er van in ‟t gevang 
Toch kan zij geen misdaad geloven 

Van haar oudste zoon dat is straf 
En gansch haren kroost wilde dooden 
En vader daar sleepte in ‟t graf. 

Wordt vervolgd. 



 

 

Het Erfgoedhuis 
Sint-Antoniusplein, 10 

9860 Moortsele 

 
Openingsuren: Op afspraak 

                    

 

 

 
 

Houte, 35   Balegem  Tel & fax 09-362 42 97 

Openingsuren vrij. van 15.30 tot 18.30 u. 

                              za.  van 9 tot 18 u. 

Biogarantie label door blik controle 
 

 

Druk: Greg@l Copy 



 

Tot het gebied van het Genootschap behoren de hieronder vermelde gemeenten 
en deelgemeenten: 

 
Balegem - Bavegem - Beerlegem - Bottelare - Gentbrugge - Gijzenzele - 

Gontrode - Landskouter - Letterhoutem - Melle - Melsen - Moortsele - Munte - 
Oosterzele - Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele. 

 
 

Aangesloten bij het verbond HEEMKUNDE OOST-VLAANDEREN 

 
 
 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 
 

LAND van RODE 
 

Gesticht in 1968 
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Nu ingepakt. Wacht op wederopbouw. Laat ons hopen in 2011 (foto L. De Smet). 
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Voorwoord 
 

 
Wanneer u dit tijdschrift ter hand neemt is de jaarwisseling 
achter de rug. Het is een mooie traditie dat mensen bij die 

gelegenheid elkaar geluk, gezondheid en een lang leven 
toewensen. 
Namens het Heemkundig Genootschap Land van Rode wensen 
wij u en uw familie een vreugdevol en gelukkig nieuwjaar. Dat u 
zich mag omringd voelen door mensen die het met u goed 
menen en u steunen in al uw ondernemingen. 
 

Wij hopen in het komende jaar u opnieuw te mogen begroeten 
als lid van ons genootschap.  

In bijlage vindt u het formulier waarmede u uw lidmaatschap 
voor het komende werkjaar kan vernieuwen. De jaarlijkse 
bijdrage bedraagt, net als vorige jaar, 10 euro waarvoor u 4 
maal per jaar een tijdschrift wordt toegestuurd. Steunende 

leden betalen 15 euro, beschermleden 30 euro. 
 
Nieuw dit jaar is, indien u dit wenst, het opsturen van het 

tijdschrift per e-mail en dus niet meer met de post. In dat geval bespaart u ons papier en 
portkosten en bedraagt uw lidmaatschap slechts 5 euro. Lees hierover verder in ons tijdschrift op 
blz. 80. 
 

Heeft u er al eens aangedacht uw tijdschrift uit te lenen aan vrienden of familie? Nieuwe leden zijn 
altijd welkom. 
 
Het is passend om langs deze weg de medewerkers aan ons tijdschrift van harte te danken: Noël 

Callebaut, Gerard Lemmens, Frans Duquet, Julien De Vuyst, Françoise Verhoosele en Lucien De 
Smet. Samen stonden zij in voor 106 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 wij voor het volgende jaargang 
opnieuw op hen een beroep kunnen doen. 
  
Ik dank de bestuursleden en helpende handen om de goede, vrijwillige en onbezoldigde 
samenwerking gedurende het voorbije werkjaar. Verder danken wij oprecht onze adverteerders om 

hun bijdrage. Dank aan het gemeentebestuur van en Oosterzele om de toelage en de gastvrijheid 
in het erfgoedhuis. 
 
Vrienden, heemkunde beoogt nog altijd de studie van het worden en zijn van de eigen 
leefomgeving, het dorp, de stad, de streek in al zijn aspecten. Belangrijk is dat de vorser zijn 
resultaten kan mededelen. Daarom zijn de publicaties zo belangrijk.  

Wij zijn dan ook dankbaar om de inkomsten van de ledenbijdragen, om de financiële steun uit de 

privé sector en de bijdrage van de overheden. 
 
Mag ik hopen dat u uw lidmaatschap hernieuwt en wij kijken er al naar uit u op één van onze 
komende activiteiten te mogen begroeten. 
 
 
 

 
 
Namens het Heemkundig Genootschap 
Lucien De Smet 
voorzitter 
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Hernieuwing abonnement. 
 
 
 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, zo ook de hernieuwing van uw abonnement op 
het tijdschrift Land van Rode.. 
De hernieuwing kan op 2 manieren gebeuren: 

1. U wilt de papieren versie van ons tijdschrift ontvangen: u betaalt 10 EUR als gewoon lid, 15 
EUR als steunend lid of 30 EUR als beschermlid. De zendingen voor het buitenland: + 5 
EUR. 

2. U kiest voor de digitale versie van ons tijdschrift: u betaalt 5 EURO (of meer) zie hieronder. 

 
 

Te storten op rekening   
IBAN BE87 9799 6505 2294    BIC ARSPBE22 

 
Op naam van het Land van Rode, Rollebaan, 101 9860 Moortsele 

 
Land van Rode digitaal ontvangen:  
 
Om papier en kosten te sparen bieden wij u nu de mogelijkheid om het tijdschrift Land van Rode 
digitaal te ontvangen. Wij zullen dat doen in PDF (Portable Document Format), wat uiterst geschikt 
is om documenten per e-mail te sturen. Daarvoor moet u Adobe Reader downloaden 
(http://get.adobe.com/nl/reader/) maar over het algemeen staat dat programma op de meeste 

computers. 
 
Er wordt verwacht dat u, na betaling, een e-mail zendt naar secretaris@landvanrode.be met als 
onderwerp „Land van Rode digitaal‟. Als de betalingen in orde zijn, zult u van ons een e-mail ter 

bevestiging ontvangen.  
 

Omdat wij ervaren hebben dat nogal wat mensen van e-mail veranderen, bent u zelf 
verantwoordelijk om de verandering van e-mailadres door te sturen naar de secretaris. Hiervan 
zult u ook een bevestiging krijgen. Bij sommige e-mailproviders, daarmee bedoelen wij niet 
Telenet, Skynet en andere grote providers, is het nodig om uw inbox regelmatig te ledigen. Als u 
vergeet de verandering van e-mail door te geven of als uw inbox te vol is, kunnen wij het tijdschrift 
niet digitaal versturen. Het is van het grootste belang om beide punten na te leven. Na tweemaal 
teruggekomen e-mails wordt u geschrapt uit de lijst. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

http://get.adobe.com/nl/reader/
mailto:secretaris@landvanrode.be
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Geschiedenis van de broodbakoven1 

door Lucien De Smet 
 
De bakoven, zoals we die nu nog kennen, heeft een zeer lange geschiedenis. Het "basismodel" met 
ovenvloer en koepel bestaat al minstens 4000 jaar. Men kan ook op andere, meer eenvoudige, 
manieren brood bakken. De mens is altijd al inventief geweest in het bereiden van voedsel. 
Afhankelijk van zijn levenswijze en van de materialen die hij ter beschikking had, bakte hij brood in 
een kleipot op een open vuur, onder een verplaatsbare stolp of in een tijdelijke of vaste 

ovenconstructie.  
 
De "oven" bestaat reeds duizenden jaren. Archeologen hebben op verschillende plaatsen in de 
wereld resten teruggevonden van prehistorische ovens. Archeologische sporen zijn echter soms 
moeilijk te herkennen. Vaak blijft van de oven enkel de bodem over, en weet men niet hoe de 
wanden of de koepel eruit zagen. Soms vindt men nog een deel van de lading terug, en kan men 

zo achterhalen wat er in de oven gebakken werd. Omdat voedselresten erg slecht bewaren, kan 
men bijna niet bewijzen dat een oven diende om brood te bakken. Een oven kan namelijk voor 
allerlei doeleinden gebruikt worden, zoals het bakken van aardewerk, het smelten van metaal of 
van vet of het braden van vlees.  
 

De oudste archeologische sporen van ovens dateren uit de 
Nieuwe Steentijd (Neolithicum) zo'n 9000 jaar geleden en 

werden teruggevonden in Syrië. In Europa zijn er ovens 
teruggevonden die ongeveer 6500 jaar oud zijn, bijvoorbeeld in 
Rosmeer (Bilzen, Belgisch Limburg). We weten niet met 
zekerheid of het hier gaat om broodbakovens. Als we bedenken 
dat het oudste brood, dat in Zwitserland teruggevonden werd, 
reeds 5500 jaar oud is, mogen we aannemen dat er in deze 
periode al ovens gebruikt werden om brood te bakken. Echte 

bewijzen zijn er voorlopig niet.  
 
 

We zijn er wel zeker van dat er in het Oude Egypte broodbakovens bestonden. Egyptische houten 
beeldjes die ongeveer 4000 jaar oud zijn, tonen bakovens en bakkersateliers waar meerdere 
personen tegelijk brood kneden. De bakoven is een model met een koepelvormig gewelf. 

Egyptische teksten hebben het over tenminste 30 verschillende broodproducten, wat erop wijst dat 
het brood algemeen verspreid was en geapprecieerd werd. Het bakken van brood was een goed 
georganiseerde activiteit die in echte bakkerijen met grote bakovens plaatsvond. Brood was bij de 
Egyptenaren trouwens een betaalmiddel in natura; lonen en belastingen werden berekend in aantal 
broden.  
 
In onze streken werden in de nederzettingen uit de Bronstijd (4000 tot 2800 jaar geleden) en de 

IJzertijd (2800 tot circa 2000 jaar geleden) sporen teruggevonden van bakovens binnenin de 
huizen. Van de vorm en het uitzicht van deze bakovens weten we alleen dat ze een cirkelvormig 

grondplan hadden met een doorsnede van minder dan een meter. Er wordt algemeen aangenomen 
dat deze ovens gebruikt werden om brood te bakken. In de huizen werden namelijk maalstenen en 
verkoolde graankorrels teruggevonden. Dat de "Oude Belgen" zo'n 2000 jaar geleden brood bakten 
weten we zeker. De Romeinse geschiedschrijvers hebben hierover namelijk gewag gemaakt in hun 
reisverslagen. In het Oude Gallië bakte men platte broden van gierst, haver en gerst, en soms van 

tarwe.  
 

 

                                                           
1 Online overgenomen uit De geschiedenis van de broodbakoven van eht Museum voor oude technieken, 
Grimbergen: http://www.mot.be/w/1/index.php 

http://www.mot.be/w/1/index.php
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Het bakken onder een bakstolp of een omgedraaid recipiënt werd door de Romeinse 
landbouwkundigen reeds beschreven. In vele streken van het Romeinse Rijk werden kleine ovens 
of bakstolpen gebruikt waarin men slechts één of een paar broden plaatst. In Velzeke (Oost-
Vlaanderen) werd een dergelijke verplaatsbare bakoven teruggevonden die dateert van de eerste 

eeuw na Christus.  
 
In de Romeinse steden ontstonden overal grote bakkerijen met professionele bakovens waarin men 
meerdere broden tegelijk kon bakken. Dit was ongetwijfeld ook het geval in de steden bij ons, 
zoals in Tongeren. Aan de rand van die steden, meestal aan de oevers van een rivier of langs een 
verbindingsweg, treffen archeologen vaak sporen aan van enorme graanschuren, de "horrea".  
 

In de loop van de Middeleeuwen was er steeds meer 
specialisatie en werd ook steeds meer en beter brood 
gegeten: elk land, streek of stad had zijn eigen 

typische bakproducten. Vlaanderen was vooral bekend 
omwille van zijn lekkere vlaaien. De bakkers in de 
steden waren verenigd in gilden en hadden een groot 

aanzien. Ze werden onderworpen aan strenge 
voorschriften en de broodprijs was bij wet vastgelegd. 
Dat is trouwens tot op heden nog het geval.  
 
De situatie was totaal anders op het platteland. De boerenbevolking teelde zijn eigen graan en 
bakte meestal zelf zijn brood. De grote boerderijen hadden vaak een eigen bakhuis. De kleinere 
boeren lieten hun zelfbereid deeg bakken in een gemeenschappelijk bakhuis dat aan een groep 

naburige erven toebehoorde. Ze konden hun voorgerezen deeg ook laten bakken in het bakhuis 
van de plaatselijke kasteelheer, tegen betaling in natura. Sommige boeren reden met hun graan 
naar de stad om het bij een "loonbakker" te laten bakken.  
 
In elk Middeleeuws klooster of abdij was er een aparte bakinstallatie en bakte men grote 

hoeveelheden brood. Ze deden dat niet enkel voor eigen gebruik. De kloosters waren namelijk 
verplicht om reizigers, armen en zieken van brood te voorzien. Ook de bevoorrading van de vele 

pelgrims maakte van de kloosters grote broodproducenten. Dat blijkt o.m. uit het aantal 
graanmolens dat in het bezit was van de kloosters. Elk klooster was eigenaar van meerdere molens 
die verspreid waren over verschillende grote hoeven. Deze molens waren ook meestal eigendom 
van de lokale heer. Pas met de Franse Revolutie (1795) kwamen ze terug in privébezit.  
 
Omstreeks 1900 kocht men in de steden doorgaans zijn brood bij een warme bakker of in een 

"broodfabriek". De grote fabrieksbakkerijen ontstonden op het einde van de 19de eeuw, al dan niet 
onder de vorm van samenwerkende maatschappijen. Ze beschikten over meerdere grote ovens, 
die met steenkool gestookt werden of verwarmd werden met stoompijpen. Voor het kneden van 
het deeg gebruikte men kneedmachines. In die industriële ovens werd het principe van de 
"onrechtstreekse" verwarming toegepast, met hete lucht of water. Het brood werd gebakken in een 
afzonderlijke ruimte, los van de eigenlijke stookruimte. Dat maakte het gebruik van steenkool -dat 
schadelijke gassen ontwikkelt- mogelijk. Daardoor kon er bovendien zonder onderbreking 

gebakken worden, wat een aanzienlijke tijdsbesparing betekende. De productie ging omhoog, 
terwijl het brandstofverbruik daalde.  
 
Op het platteland daarentegen bakte men rond 1900 nog hoofdzakelijk thuis, in bakovens voor 15-
25 broden die met hout verwarmd werden. Het gasfornuis of het elektrisch fornuis bestond er in 
die tijd nog niet. Lang niet iedereen bezat een bakoven. Ze waren vooral in de grotere boerderijen 
te vinden. Het bakken gebeurde eenmaal per week.  

Wanneer men zelf geen bakoven had, kon men zijn brood laten bakken bij een buur of in een 
gemeenschappelijke bakoven. In de dorpen was er vaak zo een bakoven, die zich meestal op het 
dorpsplein bevond. 
 
Er was vaak ook een bakoven in het plaatselijke treinstation of in de "overwegwoning". De meeste 
treinstations werden in de periodes 1880-1890 en 1926-1930 voorzien van dergelijke openbare 

bakovens. Men kon zijn gerezen deegballen ook naar een bakker dragen om ze te laten bakken. In 
het overbekende „Ons kookboek‟ van de Belgische Boerinnenbond van 1949 wordt dat bakken bij 

de bakker nog vermeld.  
 



 

Land van Rode – jaargang 38 nummer 152                                                                           december 2010 83 

Wanneer men zijn brood in een gemeenschappelijk oven of bij de bakker liet bakken, bracht men 

een eigendomsteken of een herkenningsteken aan op het brood. Vaak gebeurde dat met behulp 
van een broodstempel die in het deeg gedrukt werd.  
 

 
Broodbakoven Caron Wilfried, Kalle (Foto Danny De Lobelle). 

 
Er werden aan het begin van de 20ste eeuw ook kant en klare bakovens in metaal verkocht, onder 

meer door de firma Pieters uit Schaarbeek. Deze eenvoudige metalen constructies waren enkel 
geschikt voor kleinschalige baksels van maximum 15 broden. Het cliënteel bestond dan ook uit 
middenklasse gezinnen uit de stedelijke agglomeraties. Volgens de reclame van Pieters kende dit 
type oven vooral succes omwille van de steeds toenemende praktijk van het "broodvervalsen", 
waarbij de bakkers minderwaardige ingrediënten gebruikten of het gewicht vervalsten.  
Bij ons werden op het platteland nog tijdens de tweede wereldoorlog bakovens en bakhuizen 
gebouwd. Na de tweede wereldoorlog werd brood steeds vaker gekocht in de bakkerij of door de 

bakker aan huis gebracht. Wanneer men toch nog thuis zijn brood bakte, gebeurde dat al in een 
"modern" gasfornuis of een elektrische fornuis. Het broodbakken op steen werd steeds zeldzamer 
en is vandaag de dag bijna helemaal verdwenen.  
Elders in Europa bleef het thuisbakken op steen wel bestaan. Dat is vooral het geval in de armere 
streken waar men enkel van de landbouw leeft. In grote delen van Roemenië, Hongarije en de rest 
van Zuid-Oost-Europa bakt men nog brood in eigen bakovens en bakhuizen.  
 

Bakoven. 
 
Met bakoven bedoelen wij 
een oven die met hout 
warm gemaakt wordt en 
waar brood in gebakken 

wordt. Een dergelijke oven 
kan zich zowel binnenhuis 
als buitenhuis bevinden. In 
dat laatste geval kan hij 
tegen het woonhuis, een 
stal of een schuur gebouwd 
zijn, volledig vrij staan of 

een onderdeel zijn van een 
bakhuis. 
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Bakhuis. 

 

 
Waeytens Roger, Vrijhem (Foto Danny De Lobelle). 

 
Een bakhuis omvat doorgaans een bakoven met aanpalend voorgebouw. De bakoven zelf kan zich 
echter ook in het bakhuis bevinden. 

Het gebruikte materiaal om het bakhuis op te trekken is streekgebonden, zowel metselwerk als 
vakwerk van hout en leem komen voor. De dakbedekking bestaat gewoonlijk uit pannen. 
De meest voorkomende vorm in onze streek is het tweeledige bakhuis, waarbij bakhuis en oven 
achter elkaar liggen met twee zadeldaken in elkaar verlengde. Meestal is er een hoog zadeldak 
voor het bakhuis en een lager dak voor de bakoven.  
 
Onderbouw. 

 

 
Onderbouw, Driesstraat (Foto Danny De Lobelle). 

 
De onderbouw van de bakoven is de sokkel waar de ovenvloer en het ovengewelf op rusten. 

Gewoonlijk steunt ook de dakstoel van de bakoven, dit is het getimmerte waarop het dak rust, op 



 

Land van Rode – jaargang 38 nummer 152                                                                           december 2010 85 

de onderbouw. Bij de oudere bakovens rustte de oven zelf op een houten onderstel. Later gaf men 

de voorkeur aan een stenen onderbouw, die ofwel was dichtgemetseld en opgevuld met aarde, 
ofwel uit een gewelfde ruimte, de “ovenkelder”, bestond.. 
 
De ovenvloer. 

 

 
De ovenvloer na restauratie van de bakoven in de Driesstraat (Foto Danny De Lobelle). 

 
De ovenvloer is de oppervlakte waarop het brandhout en daarna het brood geplaatst worden. Hij 
bestaat uit twee lagen en is vervaardigd uit een vuurvast materiaal, voornamelijk hard gebakken 

bakstenen of (vloer)tegels. De voegen worden gevuld met een leemmortel, dit is leem met water 
gemengd. De vloer van de bakoven heeft de vorm van een peer of een ei. De hoeken zijn altijd 
afgerond. 

 
Ovengewelf. 
 

 
Ovengewelf op Broek (Foto Danny De Lobelle). 

 

Het ovengewelf omsluit de ruimte waar gestookt en gebakken wordt. Het gewelf moet de warmte 
opslaan die nadien, tijdens het bakken, terug afgegeven wordt. Oorspronkelijk was het gewelf 
gemaakt uit leem. De nog bestaande bakovens hebben doorgaans een gewelf uit vuurvaste 



 

Land van Rode – jaargang 38 nummer 152                                                                           december 2010 86 

bakstenen, waarop een leemlaag van een tiental centimeter wordt aangebracht. Voor de voegen 

gebruikt men leemmortel. 
 
De vorm kan herleid worden tot twee types: in langdoorsnede heeft het ovengewelf ofwel de vorm 
van een half ei of halve peer, ofwel de vorm van een afgeplatte koepel. 

 
Ovenmond. 
 

 
Ovenmond, Issegem (Foto Danny De Lobelle). 

 
De ovenmond is de ingang van de oven, die men kan afsluiten tijdens het bakken. Langs deze 
opening wordt brandhout in de oven gebracht, toezicht gehouden op het stoken, de rook 

afgevoerd, de kolen omgeroerd en verwijderd, worden de deegballen in de oven “geschoten” en de 
gebakken broden uit de oven “getrokken”. 
 
Ovendeur. 
 

 
Ovendeur, Rooigemstraat (Foto Danny De Lobelle). 
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De ovendeur sluit de ovenmond af opdat de warmte en de damp tijdens het bakken niet kunnen 

ontsnappen. Ze is doorgaans vervaardigd uit plaatijzer. Vroeger werd een houten blok in de 
ovenmond gestoken, waarvan de randen bekleed waren met leem. 
 
Schoorsteen. 

 
In tegenstelling tot een vrijstaande bakoven heeft een bakhuis meestal een schoorsteen om de 
rook uit de bakoven naar buiten te leiden. De schoorsteen bevindt zich boven de ovenmond. 
De schoorsteen bestaat uit twee onderdelen: een trechtervormige rookvang die uitloopt in de 
eigenlijke schoorsteen. Beide zijn gewoonlijk in baksteen gemetseld. Een zeldzame keer vindt men 
nog een die volledig in leem is opgetrokken. De rookvang steunt op twee pilaren aan beide zijden 
van de ovenmond of op een overkraging boven de ovenmond. 

 
Het stoken van de bakoven. 
 

Terwijl het gevormde brooddeeg aan het rijzen is, wordt de oven aangestoken en opgewarmd. Dat 
duurt ongeveer een half uur tot een uur afhankelijk van de grootte van de ovenruimte. 
 

Als brandstof neemt men snoeihout van een dergelijk 1-3 cm dikte. Eik, beuk en haagbeuk blijken 
het best geschikt te zijn omdat ze veel hitte en weinig rook geven. Andere gebruikte houtsoorten 
zijn berk, wilg, of populier. Vroeger werd echter elke lichte brandstof, die in de streek beschikbaar 
was aangewend zoals stengelafval van vlas, gedroogde hopranken en aardappelloof.  
 
Werkwijze. 
 

Men plaatst een eerste takkenbos dwars in de oven op één of twee stukken (gekloofd) hout van 
een dergelijk 5 cm dikte. Onder de takkenbos wordt wat stro (of krantenpapier) aangestoken. De 
brandende takkenbos wordt dan met het rakelijzer verder naar achter geduwd. De volgende 
takkenbossen worden er tegenaan geschoven. De ovenmond wordt eventueel afgesloten terwijl de 
takkenbossen verbranden tot gloeiende kooltjes. 

 
Vervolgens worden de kooltjes met het rakelijzer naar de zijkanten van de oven geschoven. Op die 

manier wordt de ovenvloer overal gelijkmatig opgewarmd. De oven wordt gestookt totdat de 
temperatuur 200-250° bedraagt dit is totdat de hemel van het ovengewelf een witte kleur heeft. 
Daar zijn, afhankelijk houtsoort, de grootte van de takkenbossen en van de oven, vier tot acht 
takkenbossen nodig. 
 
Om te testen of de oven op temperatuur is, waren er verschillende middeltjes. Soms werd er een 

brood in de oven geplaatst waarin een korenaar stak. De korenaar moest bruin worden, kleurde hij 
zwart dan was de oven te heet. 
 
Men kon ook in de oven spuwen: als het speeksel in de lucht verdampte, was de temperatuur te 
hoog; verdampte het niet onmiddellijk wanneer het viel, dan was de oven niet warm genoeg. 
 
Men kon ook een pluim in de oven steken: als de pluim verschroeide dan was de oven goed warm. 

Soms werd een stuk papier in de oven gestoken; vloog het papier onmiddellijk in brand, dan was 
de oven heet. Nog anderen strooien een beetje bloem op de bakvloer aan de ovenmond. Werd ze 
zwart, dan was de oven te warm, bleef ze wit, dan was hij niet warm genoeg. Ze moet onmiddellijk 
rood worden. 
Tegenwoordig zijn er speciale oventhermometers die men in de oven kan aanbrengen. Het bepalen 
van de juiste oventemperatuur is voor een groot deel een kwestie van “feeling” en ervaring. 
Verschillende factoren kunnen het stoken beïnvloeden, zoals de buitentemperatuur, het gebruikte 

brandhout, de rustperiodes tussen twee baksessies enz. 
 
Als de oven heet gestookt is dan worden de kolen en de as met het rakelijzer uit de oven gehaald 
en eventueel opgevangen in de doofpot. Men kan de gloeiende kolen ook naar de zijkanten van de 
oven duwen en daar verder laten smeulen. Voor het inschieten van het brood wordt de ovenvloer 
gereinigd met een natte stokdweil. 

 
Het bakken van het brood. 

 
De deegballen worden met behulp van de ovenpaal in rijen naast elkaar in de oven gestoken. De 
deegballen mogen niet tegen elkaar gelegd worden omdat het deeg nog zal uitzetten. De broden 
mogen ook niet tegen de wanden komen omdat ze dan aanbranden. Bij het inschieten van het 



 

Land van Rode – jaargang 38 nummer 152                                                                           december 2010 88 

brood moet men vlug te werk gaan want de eerste bakken al terwijl de andere nog niet in de oven 

liggen; bovendien koelt de oven dan te vlug af. Een weinig meel op het blad van de ovenpaal 
voorkomt het kleven van de deegbal. 
 
Wanneer de broden zich in de oven bevinden, worden deze afgesloten om de hitte maar ook de 

damp in de oven te houden. Tijdens het bakken verdampt een deel van het water uit het deeg. 
Deze damp “valt neer” op het brood als de oven afkoelt, waardoor het brood een zachte korst 
krijgt. 
 
De bakduur is afhankelijk van het gewicht van het brood en van het gebruikte broodgraan: 

 Witte broden: ongeveer één uur 
 Roggebrood, volkorenbrood 1.5 uur tot 2 uur 

 Vlaai: ongeveer een kwartier 
De broden worden met de ovenpaal uit de oven gehaald en de as op de onderzijde wordt met een 
wiek afgeveegd. Ze worden op de korenplank of in een kast op een droge plaats bewaard. 

 
De bewaartijd hangt ook af van een korst. Niet gesneden brood met een knapperige korst kan 
ongeveer één week worden bewaard. 

Brood snijdt doe je best juist voordat je het gaat eten. 
Vroeger werd vooral met het broodmes gesneden. Het brood werd dan rechtop tegen de borst 
gehouden en er werd in de richting van het lichaam gesneden. 
 
Het aantal broden dat men in één bakbeurt bakte, was afhankelijk van de grootte van de bakoven. 
Daarnaast werd het aantal broden bepaald door de behoefte, dus de grootte van het eigen gezin en 
het feit of de buren hun brood al dan niet mee bakten. Ook de bewaartijd van het brood 

beïnvloedde het aantal gebakken broden. 
 
Andere toepassingen van de bakoven. 
 
Tijdens of na het bakken van brood werd er ook plaats voorzien voor het bakken van vlaaien, 

peperkoek, appelbroodjes enz… 
Men droogde in de nog warme oven peren, appels en pruimen. 

Op het ovengewelf werd het zaaigoed voor de moestuin gelegd. In de oven werden kleine 
veldvruchten en zaden gedroogd: erwten, bonen, klaverbollen, koolzaad, raapzaad enz… 
In de bijna afgekoelde oven kon men ook pluimen drogen die, wanneer ze mals genoeg waren, 
gebruikt werden als vulling voor matrassen en hoofdkussens. 
Als de oven lauw was werd het beddengoed wel eens ontsmet. 
Potten in gebakken aarde werden voor hun eerste gebruik in de warme oven gestoken om de 

slechte smaak er uit te halen. 
De hespen en het spek werden vaak in de open schouwkap van het bakhuis gerookt. 
Zowel in als op de oven werd het ijzeren alaam droog bewaard. 
Als de oven zo goed als afgekoeld is werden er een paar takkenbossen in de oven te drogen gelegd 
voor de volgende bakbeurt. 
Stelen en wandelstokken werden in de oven gewarmd om ze te kunnen buigen. 
 

Inventaris van de brood- en bakovens te Balegem. 
 

Nr° eigenaar adres Gemeente 
 

1 Maegerman Julia Wed. IJshoute 13 Balegem - Oosterzele 

2 Verdonck Gaston Rooigemstraat 27 Balegem - Oosterzele 

3 Lampaert Gerard Issegem 4 Balegem - Oosterzele 

4 Van Hecke Ignace Kalle 5 Balegem - Oosterzele 

5 Baele Oscar Issegem 6 Balegem - Oosterzele 

6 De Loore Berth Koekebroodstraat 3 Balegem - Oosterzele 

7 landbouwgrond Terstraeten  Balegem - Oosterzele 

8 Simon M. Terstraeten 5 Balegem - Oosterzele 

9 De Corte Andrea Issegem 9 Balegem - Oosterzele 

10 Van Herpe Joseph Driesstraat 13 Balegem - Oosterzele 

11 Bosschem Ivan Geraardsbergsesteenweg 225 Balegem - Oosterzele 

12 Waytens Roger Vrijhem 21 Balegem - Oosterzele 

13 Van Herpe Maurice Gootje 18 Balegem - Oosterzele 

14 Kielemoes Machiel Leegbracht 25 Balegem - Oosterzele 
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15 Van de Sijpe Jules Leegbracht 29 Balegem - Oosterzele 

16 Schreyen Remi Rooigemstraat 60  Balegem - Oosterzele 

18 Van den Berghe Herman Boerestraat 22 Balegem - Oosterzele 

19 Van der Heyden Pontslag 5 Balegem - Oosterzele 

20 Baele Lucien Houte 60 Balegem - Oosterzele 

21 De Keukelaere A. Houte 68 Balegem - Oosterzele 

22 De Visscher Jan Berg 1 Balegem - Oosterzele 

23 De Cuyper Roger Berg 56 Balegem - Oosterzele 

24 Van den Berghe Herman Rooigemstraat  Balegem - Oosterzele 

25 Caron Wilfried Kalle 19 Balegem - Oosterzele 

26  Bierman 36 Balegem - Oosterzele 

27 Nerinck H. Bierman 18 Balegem - Oosterzele 

28 Baele Willy Gootje 57 Balegem - Oosterzele 

29 Kielemoes Noëll Geraardsbergsesteenweg 243  Balegem - Oosterzele 

30 Van den Berghe Anais Broek 18 Balegem - Oosterzele 

32 Lampaert Victor Broek 51 Balegem - Oosterzele 

33 Diependaele M. Evelandweg 12 Balegem - Oosterzele 

34 Van Cauwenberghe T. Leegbracht 21 Balegem - Oosterzele 

35 Veyse E. Leegbracht 37 Balegem - Oosterzele 

36  Leegbracht 5 Balegem - Oosterzele 

37 Baele Koekebroodstraat 15 Balegem - Oosterzele 

 
De verdwenen boord-bakovens 
 

38 Baudewijns Evelandweg 6 Balegem - Oosterzele 

40 Van den Bulcke H. Broek 73 Balegem - Oosterzele 

41 De Paepe C. Broek 19 Balegem - Oosterzele 

42 Van den Berghe G. Apostelstraat 5 Balegem - Oosterzele 

43 Symoens M. Pontslag 1 Balegem - Oosterzele 

44 Lenaert Wouter Pontslag 4 Balegem - Oosterzele 

45 Gabriel Christianne Rooigemstraat 50 Balegem - Oosterzele 

 
Oproep “Red de bakoven”. 
 
Langs deze weg doen wij een oproep onder onze leden om samen met ons de inventaris te 
vervolledigen met de gemeenten Scheldewindeke, Moortsele, Gijzenzele, Landskouter en 
Oosterzele. Wanneer u wilt mee werken in het opsporen van de bakovens op uw parochie neemt 

gerust contact op ons bestuurlid Danny Lobelle . 
 
Elke bakoven wordt op uw aanwijzing bezocht. Van elke oven wordt een inventarisfiche en worden 
er foto‟s gemaakt. De inventaris wordt dan overgemaakt aan MOT, museum voor oude technieken 
te Grimbergen. Aldus werkt u samen mee met ons aan de actie “Red de bakoven”. 
 

Wie help ons deze lijst van het MOT te vervolledigen ?  

 Oosterzele 9860 Bavegemstraat 46 (B. Callebaut) 2007  

 Oosterzele 9860 Kleistraat 3 (M&L) 1989  

 Oosterzele 9860 Letterhoutemstraat 3 (KVLV) 2007 

 Oosterzele 9860 Scheurbroek 7 (A. Smeyers) 2010  

 Oosterzele 9860 Steenstraat 4 (M&L) 1989 

 Oosterzele Landskouter 9860 Stuivenberg 37 (M&L) 1989  

 Oosterzele Moortsele 9860 Boterhoek (Hof van Kalenberge) 4 (M&L) 1989  

 Oosterzele Moortsele 9860 Rattepas 22 (M&L) 2003 

 Oosterzele Moortsele 9860 Schellaertweg 2 (M&L) 1989  

 Oosterzele Moortsele 9860 Vijverhoek 4 (M&L) 2003 

 Oosterzele Scheldewindeke 9860 Drooghout 3 (M&L) 1989  

 Oosterzele Scheldewindeke 9860 Drooghout („t Waterhof) 1 (M&L) 1989  

 Oosterzele Scheldewindeke 9860 Frankenbos 1 (M&L) 1989  

 Oosterzele Scheldewindeke 9860 Hemelstraat 2 (M&L) 1989  

 Oosterzele Scheldewindeke 9860 Hettingen 61 (M&L, J. Bots) 1989, 2010 

 Oosterzele Scheldewindeke 9860 Lange Munte 49 (KVLV) 2007 

 Oosterzele Scheldewindeke 9860 Turkenhoek 22 (M&L) 1989  
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De politiek voor het lager onderwijs van  
Willem I tijdens het Verenigd Koninkrijk  

door Lucien De Smet 
 
Onder het bestuur van Napoleon werd het lager onderwijs sterk verwaarloosd. Pas in 1821 werd de 
Noord-Nederlandse wet, daterend uit 1806, door Willem I tot toepassing gebracht in de Zuidelijke 
provincies. 
Er kan weinig twijfel bestaan over het betrekkelijke succes van de onderwijspolitiek van Willem I. 
Het analfabetisme liep langzaam terug. Naar schatting was in de Franse tijd 59% van de Belgische 

bevolking ongeletterd. Dit liep na 15 jaar onderwijsbeleid van Willem I terug tot 50%. In onze 
provincie gingen er per 100 inwoners 69,45 kinderen naar school. In 1829 echter zakte dit tot 
54,30/100. Niet alleen de omvang van het lager onderwijs werd sterk uitgebreid, maar ook het peil 

werd verbeterd. De kweekschool van Lier, gesticht in 1817, zorgde voor een onderwijsopleiding. 
Het onderwijs werd als een gespecialiseerde dienst opgenomen onder de commissaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken. Het was niet meer mogelijk om zonder enige kwalificatie een school te 

openen. Elke onderwijzer moest beschikken over een bewijs of een akte van bekwaamheid die kon 
worden behaald na het afleggen van een examen. Dezelfde commissie had ook de bevoegdheid om 
de scholen te controleren. 
 
Een organiek besluit van 1816 wees het postprimair onderwijs toe aan universiteiten. Toen Willem 
I in 1825 de oprichting van een lagere school afhankelijk maakte van een staatsvergunning, 
riskeerde hij de weerstand van de katholieke Kerk. De financiële lasten moesten worden gedragen 

door de gemeentelijke overheid. Volgens Willem I en zijn ministers Falck en Van Maanen moest het 
lager onderwijs afgestemd zijn op het onderricht van de moedertaal. Aan de arme kinderen werd 
gratis onderricht gegeven2. 
 
Welke resultaten behaalde Willem I met zijn onderwijspolitiek op het platteland? 

 
Voor dit onderzoek beperkten wij ons tot de gemeenten uit het 5de onderwijsdistrict die voorheen 

tot het Land van Rode behoorden. Wij hadden graag dit onderzoek uitgebreid tot het volledige 
district Gent om zo een nog beter overzicht te krijgen van de situatie op het platteland. Het 
overhevelen van het “Hollandsfonds” van het provinciaal archief naar het rijksarchief te Beveren-
Waas maakte me dit alsnog niet mogelijk. 
 
Indeling van de scholen3. 

 
De scholen binnen onze provincie werden ingedeeld in drie klassen. Het overgrote deel van de 
scholen behoorde tot de 3de klasse.  
 
 Provincie Oost-Vlaanderen District Gent 
Klasse 1 35 scholen 11 scholen 
Klasse 2 79 scholen 17 scholen 

Klasse 3 103 scholen 28 scholen 
 
Door het KB van 19 november 1817 werd de organisatie van het lager onderwijs toevertrouwd aan 
de zorg van de gemeente. In elk arrondissement werd een commissie belast met het toezicht. Tot 
de bevoegdheid van de commissaris van het schooldistrict behoorde de indeling van de scholen. De 
wet liet toe dat kleine gemeenten gezamenlijk een school inrichtten. Op basis van het aantal 
inwoners werd de volgende indeling gemaakt4:  

Een klasse 2 school voor Balegem, Oosterzele en Moortsele. 
Een klasse 3 school voor Scheldewindeke, Munte en Baaigem, Bottelare, Lemberge en 
Schelderode, Melle, Vurste en Melsen, Gontrode, Gijzenzele en Landskouter.  
Merken wij hierbij op dat Balegem toen de grootste gemeente ten zuiden van Gent was. 
 
Het district Gent werd in 6 districten onderverdeeld. 

                                                           
2 Roland Van Opbroecke, Radioscoop op … een kortstondig Verenigd Koninkrijk, Brussel, BRT, 1982 blz. 78-80. 
3 Willy Stevens, Bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs in Oost-Vlaanderen, blz. 29-53. 
4 RAG, Hollands Fonds nr. 320/7. 
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De gemeenten uit ons onderzoek behoorden tot het 5de district5. Wij hebben ze voor alle 

duidelijkheid in het vet afgedrukt. 
 

Gemeente inwoners Gemeente inwoners 

Bottelare 909 Merelbeke 2356 

Balegem 2799 Melle 1887 

Baaigem 667 Moortsele 605 

Beerlegem 349 Meilegem 347 

Dikkelvenne 1519 Munte 786 

Dikkele 293 Oosterzele 2753 

Gijzenzele 500 Paulatem 256 

Gontrode 432 Schelderode 808 

Gavere 1016 Scheldewindeke 2132 

Landskouter 421 Semmerzake 785 

Lemberge 441 Vurste 764 

Melsen 533 Gentbrugge* 1115 
 *Gentbrugge was ingedeeld in het eerste district. 

 
Het 5de district stond onder het toezicht van P.A. Haesebeyt uit Bottelare. Bij KB van 10 februari 
1827 werd hij tijdelijk vervangen door A. Liefmans6. 
Willem I ging niet overhaast te werk en liet de hervormingen stap voor stap doorvoeren. Vooreerst 
diende men het ganse jaar naar school te gaan en niet enkel tijdens de wintermaanden. Bij gebrek 
aan een echte schoolplicht, duurde het echter niet lang tot de kinderen in de zomermaanden en de 
oogstmaanden thuis bleven om er als arbeidskrachten te werken. Bij de school hoorde best ook 

een tuin. De landbouw was trouwens nog steeds de voornaamste bron van inkomen. Er diende 
dringend werk te worden gemaakt van het motiveren van de onderwijzer door ondermeer zijn 
verdienste en levensomstandigheden te verbeteren. Zo stelde de koning dat, naast een beter loon, 
de gemeente eveneens diende in te staan voor een onderwijzerswoning. Niemand mocht bovendien 
nog onderricht geven zonder getuigschrift of vergunning. De overtreder werd beboet en diende zijn 
school te sluiten7. Het loon van de onderwijzer diende door de gemeente te worden betaald: een 

derdeklas onderwijzer ontving 300 gulden, een tweedeklas onderwijzer 450 gulden en een 
eersteklas onderwijzer 600 gulden. 
De meester moest de leerlingen leren lezen en schrijven in het Vlaams of Hollands, vervolgens hen 
leren rekenen volgens het decimaal stelsel en de maten en gewichten bijbrengen. Godsdienst werd 
onderwezen onder de leiding van de pastoor8.  
Ingevolge de wet van juli 1817 werd een jury in het leven geroepen. Die werd als volgt 
samengesteld: de provinciegouverneur, de voorzitter Kanunnik De Bast, de heren Van der 

Haeghen, Vander Cruyssen, J. Brunon, Van den Hecke en Jean Baptiste Delbecq. Griffier was de 
heer Van Toers9. 
Een onderwijzer van klasse 3, waartoe de meeste onderwijzers in het Land van Rode behoorden, 
werd onderworpen aan de volgende proeven: 

- lezen: de kandidaat diende een juiste, gemakkelijke en regelmatige uitspraak te hebben en  
moest met luide stem een gedrukte tekst kunnen lezen. 

- schrijven: een tekst werd door de jury voorgelezen, de onderwijzer moest leestekens 

plaatsen. 

- de schrijfkunst: het tekenen van de letters. Het moest voor de leerling een vreugde zijn om 
mooi te kunnen schrijven. 

- het rekenen: de vier grondregels namelijk het optellen, het aftrekken, het 
vermenigvuldigen en het delen, maar ook de omzetting van het oude stelsel naar het 
nieuwe10. 

De bevraging uit 1817, als gevolg van een schrijven van de Gedeputeerde Staten, gaf ons een vrij 
goede momentopname van de onderwijstoestand. De lijsten waren tweetalig opgesteld. De meeste 
van de door ons onderzochte lijsten werden door de plaatselijke burgemeester nog in de Franse 
taal beantwoord. Balegem en Moortsele maakten hierop een uitzondering. 
 
 

                                                           
5 RAG, Hollands Fonds nr. 0317/1. 
6 RAG, Hollands Fonds nr. 320/2. 
7 RAG, Hollands Fonds nr. 1271. 
8 RAG, Hollands Fonds nr. 310/8-9. 
9 Willy Stevens, Bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs in Oost-Vlaanderen, blz. 36-38. 
10 RAG, Hollands Fonds nr. 1270. Willy Stevens heeft de opgelegde proeven uitvoerig beschreven evenals die 
van de klasse 2 en 3. Tevens gaf hij de lijst van de gebruikte schoolboeken, zie blz. 42-47. 
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Te Scheldewindeke11. 

  
Constantinus Van de Vijver, 20 jaar, en François Verdonck gaven hier sinds 1817 onderricht. 
Constantinus kwam als organist op de parochie wonen. Hij had geen examen voor de jury afgelegd 
en beschikte evenmin over enige akte van voorlopige of definitieve toelating. 

Van de parochie ontving hij geen vergoeding. De ouders betaalden hem 120 florijnen per jaar. De 
arme kinderen werden wel aangespoord om de lessen te volgen. De gemeente beschikte niet over 
een aangepast lokaal. Het schepenhuis, eigendom van de gemeente, zou in de toekomst hiervoor 
kunnen gebruikt worden. Elke dag werden aan 30 tot 40 leerlingen les gegeven, twee uur in de 
voormiddag en twee in de namiddag. De lokale geestelijkheid hield toezicht op het 
godsdienstonderricht. 
 

Te Oosterzele12. 
 
Willems Livinus Frans, geboren te Oosterzele op 12 februari 1784, gaf hier al twee jaar les. Hij 

ontving, na het afleggen van het examen, een voorlopige toelating om les te geven. Van de 
gemeente ontving hij geen vergoeding. De ouders betaalden 50 cent per persoon. Er liepen geen 
arme kinderen school. Hij gaf onderricht aan ongeveer 80 leerlingen in zijn eigen lokaal, twee uur 

in de voormiddag en twee in de namiddag. 
 
Te Moortsele13. 
 
Meester Anselmus De Vos gaf hier les sinds 1 december 1812. Hij had geen examen afgelegd en 
deed dit op basis van een aanbevelingsbrief. Van de gemeente ontving hij een vergoeding van 60 
Fr. Ongeveer 25 à 30 leerlingen liepen er school. De ouders betaalden 60 cent per maand per 

hoofd. Op aansporing van de pastoor gaf hij les aan 7 arme kinderen. Er werd onderricht gegeven 
„s morgens van 9 tot 11 uur en in de namiddag van 13 tot 16 uur. Hij onderrichtte hen in spellen, 
schrijven en de christelijke leer.  
 
Te Landskouter14. 

 
Hier werd geen school gehouden. De gemeente beschikte niet over de middelen om een 

onderwijzer te betalen. 
 
Te Balegem15. 
 
Hier zorgde Guillielmus Morant voor het onderwijs op de gemeente. Hij werd te Gent geboren en 
werd destijds door de prefect van het Scheldedepartement op 29 frimaire jaar X (20 december 

1801) aangesteld. 
Voordien was hij als onderwijzer op 29 messidor jaar IX (17 juli 1799) te Opbrakel aangesteld 
geworden. Hij had de examens voor de publieke jury afgelegd en verkreeg een definitieve toelating 
om onderwijs te verlenen. Als vergoeding ontving hij van de gemeente Balegem 200 Fr, maar sinds 
27 september 1803 werd deze vergoeding niet meer uitbetaald. De ouders betaalden hem 8 
stuivers per maand (de munten in die tijd werden door elkaar gebruikt, zowel de Franse als de 
Nederlandse). Hij ontving geen vergoeding voor de verwarming en de verlichting. Het ganse jaar 

door gaf hij aan twintig tot dertig arme kinderen gratis onderwijs. Zij vertegenwoordigden 
ongeveer 50% van de totale schoolbevolking. 
Er werd les gegeven „s morgens van 7 tot 8 uur en van 9 tot 11 uur, in de namiddag van 13 tot 15 
uur. De lessen “cijferen” werden gegeven van 17 tot 19 uur. De lessen godsdienst werden elke 
week op zaterdag gegeven onder het toezicht van de pastoor of de onderpastoor. 
 
Het pensionaat te Balegem16. 

 
Hieronder is de toestand in 1826 te Balegem geschetst, nadat in 1825 beslist werd om de 
oprichting van een lagere school afhankelijk te maken van een staatsvergunning en de organisatie 
van het lager onderwijs ten laste van de gemeenten werd gelegd. 

                                                           
11 RAG, Hollands Fonds nr. 362. 
12 Idem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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Meester Guillaume gaf als enige meester te Balegem onderricht en bood ook de mogelijkheid van 

pensionaat aan. Hij promootte zijn instelling en verzekerde de ouders en voogden dat hun kinderen 
er een verzorgde opvoeding konden genieten. 
Hij onderwees hen de principes van de Franse spraakkunst, het lezen, praten en schrijven zonder 
fouten van het Frans en het Vlaams, alsook de principes van de wiskunde, aardrijkskunde en de 

catechismus van het dekenaat. 
Voor hun verblijf in het pension dienden de ouders zelf in te staan voor: 

 bed en bijhorende voorwerpen  

 twee servetten  

 twee handdoeken  

 twee kammen en een peignoir  

 een tafelservies en een beker 

Hun verblijf in het pension bedroeg 10 gulden per maand waarin was begrepen: de was en de 
herstelling van de kledij. Betalen kon men per kwartaal. Bij de inschrijving betaalde men voor een 
halfpension 6 gulden per maand en 3 Fr “inkomgeld”. Elke maand werd de rekening ter betaling 

voorgelegd. Enkel de dagen van ziekte werden in mindering gebracht. De leerlingen dienden zelf in 
staan voor de boeken en schriften. Andere leerbenodigdheden werden via zijn tussenkomst aan de 
leerlingen bezorgd. 
Uit de documentatie, waarover wij beschikken, konden wij echter niet uitmaken in hoever dit 

pensionaat voor het lager onderwijs te Balegem succesrijk was.  
 
Een overzicht van aangenomen leerklachten voor middelbaar en lager onderwijs door de tijdelijke 
jury in 182217: 
 

Gemeente en het 

Aantal inwoners 

Aantal 

scholen 

Klassering 

leerkracht 

Voor de  

duur van 

Naam Datum 

aanvaarding 

 

Balegem  1 3 3 Guillemus Morant 19/11/1820  

Bottelare  1 
1 

 2 
3 

Tillieul Maria 
Joanna Galle 

17/04/1822 
29/10/1821 

Hulpschool 
Hulpschool 

Gentbrugge  - - - - -  

Gontrode  1 3 3 Joannes Baptiste  
De Vreese 

15/11/1822  

Gijzenzele  - - - -   

Landskouter  - - - -   

Melle  1 
1 

3 
1 

Definitief 
3 

Joannes Van Gaveren 
De Bal Petrus 

26/05/1819 
04/10/1822 

 

Melsen  1  1 Laurentius Boone 05/05/1819 Hulpschool 

Moortsele  - - -    

Munte  - - -    

Oosterzele  1 3 1 Livinus Willems 15/11/1822  

Schelderode  1  1 Gaspar Stockman 12/11/1822 Hulpschool 

Scheldewindeke  1  3 Constantinus 
Vander Sijpe 

24/11/1820 Hulpschool 

 

Op 5 van de 13 locaties was er geen onderwijzer. 
Op 4 locaties bestond er enkel een hulpschool, namelijk te Scheldewindeke, Schelderode, Melsen 
en Bottelare. De helft van de locaties hadden een erkende leerkracht. 
Van de 13 onderzochte gemeenten waren er maar 4 waar één of twee gekwalificeerde meesters 
werkzaam waren, namelijk te Oosterzele, Melle, Gontrode en Balegem. 

 
Aantal aangenomen onderwijzers: 10 in 8 locaties 
Klasse 1: één 
Klasse 2: geen 
Klasse 3: vier 
Geen klasse: vijf. Zij gaven onderricht in de hulpschool. 
 

Geldigheidsduur van de onderwijsvergunning: 
Definitief: een: Joannes Van Gaveren uit Melle. 
Voor één jaar: twee 

Voor twee jaar: een 

                                                           
17 RAG, Hollands Fonds nr. 330/3. 
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Voor drie jaar: vijf 

 
Overzicht van het onderwijs in de door ons onderzochte regio 182718: 
 

Gemeente en het 
aantal inwoners 

Plaats      

Balegem 2817 wijk C Morant Willem rang 3 
Toelating 
1824 

eigen lokaal toelage 
gemeente: 30 
gulden 

Bottelare 937 het dorp Mulle Benedictus rang 3  
13/03/1827 

lokaal van 
de 
gemeente 

jaarwedde van 
het rijk: 150 
gulden 

Gentbrugge 1056  geen    

Gontrode 406 Keutelwijk J.B De Vriese rang 3 eigen lokaal toelage 
gemeente: 30 

gulden 

Gijzenzele 508  geen    

Lansdkouter 437  geen    

Melle 1594 Drieswijk 
 
 
Kloosterwijk 
kostschool 

voor jongens 
 
 
 
 
 

Drieswijk 

kostschool 
voor meisjes 
 

Joannes van 
Gaveren 
 
 
L. Van 

Wijmelbeke 
Ondermeesters: 
P. De Bal 
Van Turenhout 
Van Caeneghem 
Vande Berghe 

Van Cauteren 

Abeloos 
Felix Bernard 
Ondermeesters 
Vermeersch Julie 

toelating 
zonder rang 
 
met 
toelating 

 
 
 
 
rang 4 

eigen lokaal 
 
 
eigen 
school 

gebouwd in 
1824 
 
 
 
 

 

particulier 
gebouwd in 
1820 
 

toelage 
gemeente: 20 
gulden 

Melsen 518  geen    

Moortsele 663  geen    

Munte 761 wijk Raspoele Petrus Leopoldus 
Verlieken 

rang 3 
25/11/1825 

particulier 
gebouw 

jaarwedde van 
het rijk: 100 
gulden en 40 

gulden van de 
gemeente 

Oosterzele 2507 Smissenbroek Livinus Frans 
Willems 

rang 3 eigen lokaal 
gebouwd in 
1816 

toelage 
gemeente: 30 
gulden 

Schelderode 919     toelage 

gemeente: 30 
gulden 

Scheldewindeke 
1892 

Heet Amand 
Stockman 

rang 4 eigen lokaal 
in slechte 

staat 

toelage 
gemeente: 60 

gulden 

 
Het buitenbeentje binnen het Land van Rode. 
 
Binnen het door ons onderzocht gebied was de gemeente Bottelare inzake onderwijs een 
buitenbeentje. In tegenstelling tot wat andere gemeentebesturen uit het Land van Rode dachten, 

onderkende de gemeente Bottelare het belang van het onderwijs wel degelijk. Tijdens de 
gemeenteraad van 29 augustus 1824 verantwoordde zij de uitgaven voor de huur van een 
onderwijzerswoning en schoollokaal als volgt: ”dat deze som niet beter en kon worden gebruikt 
dan om daarmede te voorzien in een behoorlijk school-lokaal en woning voor den onderwijzer”19. 

                                                           
18 RAG, Hollands Fonds nr. 1259. 
19 RAG, Hollands Fonds nr.359/5. 
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Tijdens deze bijeenkomst besloot de raad om het huis met tuin, boomgaard en ploegland, dat 

gelegen was bij het dorp en eigendom was van Francisca Verleysen (zus van de te Balegem 
wonende Celestinus Verleysen) te huren in een pachtcontract van 6-12-18 voor de som van 100 
gulden Nederlands per jaar20. 
  

 
Citaat uit de bijeenkomst van de gemeenteraad 29 augustus 1824, RAG, Hollands Fonds nr. 359/5. 

 
Op 19 mei 1827 kwam de 
raad opnieuw samen om 

te beraadslagen over de 
aankoop van de 
onderwijzerswoning en 
het vinden van de nodige 
kredieten om hiermede de 
uitgaven te dekken.  

De eigenares, jonkvrouw 
Francisca Verleysen, ging 
akkoord om het goed uit 
de hand te verkopen voor 
de som van 1.800 Gulden 
Nederlands. Om die 

uitgaven te dekken kon de gemeente 
onmogelijk de reeds hoge 

gemeentelijke omslag verhogen. Deze 
drukte nu al zeer zwaar op de 

bevolking. Daar bovenop kwam nog 
gemaalbelasting21. 
 
Kaart atlas van de buurtwegen van 
Bottelare. 
 

Op 15 september keurde het 
provinciebestuur de beslissing van de 
gemeenteraad goed tot aankoop en 
financiering van de gemeenteschool22. 
Op 30 juli 1829 werd de akte van 
verkoop verleden door notaris 
Ferdinand De Saegher te Balegem. De 

burgemeester Hendrik Victor Van der 

                                                           
20 Idem. 
21 RAG, Hollands Fonds nr. 855/5 (de gemaalbelasting was een belasting ten profijte van de koning en werd 
geheven op het gemalen graan. Lees hierover in ons tijdschrift nr. 145 (maart 2009). 
22 RAG, Hollands Fonds nr. 855/8. 
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Heyden en de schepenen Pieter Antonius Haesaert en Jan Baptiste Piens ondertekenden namens de 

gemeente de verkoopsakte. De aankoop bestond uit het huis zijnde de onderwijzerswoning met 
schoollokaal, boomgaard en tuin en zaailand, samen 28 roeden 76 ellen groot voor de som van 
1.800 Gulden Nederlands23. 
 

Melle. 

Henri Verbist schrijft voor deze periode dat de gemeenteraad in 1818 besloot 300 gulden te 
besteden om een onderwijzer van 3de klas aan te werven. Men zou tevens ook voor een 
onderwijzerswoning instaan. Goede voornemens om aldus te voldoen aan de wet van 181624. Uit 
de praktijk bleek dat dit bij goede voornemens was gebleven. Op 26 mei 1819 ontving Joannes Van 
Gaveren van de commissie zijn definitieve toelating onderwijzer 3de klas. Op 4 oktober 1822 werd 
Pieter Joannes Bal voor een periode van 3 jaar als 1ste klasse leerkracht aanvaard25. Pieter Bal gaf 

les als ondermeester op de kostschool. In 1822 laat de burgemeester uit Melle weten dat er op zijn 
gemeente geen lagere school is maar dat er wel twee pensionaten zijn, één voor jonge heren en 
één voor jonge juffrouwen26. Vanaf 1826 zijn wij zeker dat Joannes Van Gaveren een 
onderwijsopdracht had namens het gemeentebestuur. Joannes van Gaveren werd dan door het 

gemeentebestuur als enige genoemd als onderwijzer voor de lagere school te Melle. De school 
bevond zich in de Kerkwijk en hij gaf les in een schoollokaal dat hem toebehoorde27. Verbist citeert 
een besluit van de gemeenteraad uit datzelfde jaar dat hij geen kinderen mocht aannemen die niet 

waren ingeënt tegen de pokken28. 
 
Te Melle is er een kostschool zowel voor jongens als voor meisjes. 
 
Voor geïnteresseerden in de geschiedenis van het college te Melle verwijzen wij naar het werk van 
Henri Verbist “Geschiedenis van Melle” (Leuven, 1962). 
Wat wij hier aanbrengen zijn bouwstenen die wij terugvonden in het provinciaal archief ten tijde 

van het Verenigd Koninkrijk. 
Een eerste document opgemaakt door het gemeentebestuur van Melle in 1826 maakt, zoals eerder 
vermeld melding van twee kostscholen. 
 

De kostschool voor jongens. 
Deze school werd in 1824 

gebouwd in de Kloosterstraat 
waar Dominique Van 
Wymelbeke met toelating van 
de overheid les gaf. Hij werd 
bijgestaan door 6 
ondermeesters P. De Bal, Van 
Turenhout, Van Caeneghem, 

Vande Berghe, Van Cauteren 
en Abeloos29. 
 
Dominique Van Wymelbeke. 
Over D. Van Wymelbeke 
schrijft Dr. H. Verbist “Hij werd 

geboren te Brugge op 1 januari 

1794 en overleed te Gent in 
1864. Hij was kerkmeester van 

Sint-Baafs en was lid van het Sint-Vincentius genootschap. Van Wymelbeke was tevens de 
schoonbroer van E.H. Constant Van Crombrugghe, stichter van het Huis van Melle, het College van 
de Paters Jozefieten30”. 
 

 

 

                                                           
22 Idem. 
24 Henri Verbist, Geschiedenis van Melle, Leuven, 1962, blz. 333. 
25 RAG, Hollands Fonds nr. 3303. 
26 RAG, Hollands Fonds nr. 346/2. 
27 RAG, Hollands Fonds nr. 337/25. 
28 Henri Verbist, Geschiedenis van Melle, Leuven, 1962, blz. 333. 
29 RAG Hollandsfonds nr 337/25. 
30 Henri Verbist, Geschiedenis van Melle, Leuven 1962 p. 279-280. 
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Een eerder opgemaakt document van 1 oktober 1815 geeft onze enige informatie over de kwaliteit 

van de opvoeding en de degelijkheid van het onderwijs dat er gegeven werd31. 
 
Gedurende meer dan 30 jaren, ondanks de oorlogen, kon het instituut zich handhaven en is zelfs 
gegroeid onder de directie van Mr. Adrien Dechamps. 

De kinderen krijgen er “voortreffelijke zorgen die zelfs hun moeder zou verbazen”. Hun dag is 
ingedeeld in ogenblikken van werk, rust en ontspanning. Hun verblijfplaatsen zijn net en luchtig. 
 
Er heerst een correcte discipline. De directeur en de meesters vergezellen de leerlingen overal. Ze 
staan hen bij bij het ontwaken en slapengaan, tijdens de maaltijden, de ontspanning en zelfs op de 
ogenblikken van rust. Deze continue bewaking van 6 uur „s morgens tot 8 uur „s avonds voorkomt 
wanorde en bevordert de harmonie en de rust die noodzakelijk zijn voor zij die wensen vorderingen 

te maken in hun loopbaan en studies.  
 
Godsdienst is zonder twijfel de grootste rem tegen de passie. Op basis van deze christelijke moraal 

waarborgt de onderwijsinstelling in Melle de christelijke principes en doctrines en laat de leerlingen 
kennis nemen van de exacte heilige praktijken. 
Op de school bestaat geen dwingmatigheid van de “superieuren”. Van hun autoriteit maken zij 

enkel gebruik om de tekortkomingen van de leerlingen te berispen. De oude strenge en 
schandelijke straffen uit het verleden zijn hier niet toegelaten, geen ijdele berispingen en indiscrete 
verwijten. 
Indien een kind desondanks zich koppig gedraagt in ongehoorzaamheid is de verdiende straf in 
evenredigheid met de fout. 
Over het onderricht en de gebruikte leerboeken vermeldt het document het volgende: 
 

1ste elementaire klas 
 

De Vlaamse en Franse grammatica van Mr. Des Roches, het 
woordenboek voor beginners van dezelfde auteur, een les 
van kleine zinnen om te analyseren en te vertalen, de Fabels 
van Lafontaine die ze moeten van buiten kennen. 

2de Vlaams-Franse grammatica 

 

De Vlaamse grammatica van Behaegel, de Franse 

grammatica van Mr. Letellier, het grote woordenboek van 
Mr. Des Roches, een, themales met al de principes van de 
twee talen, zij vertalen en leggen uit, de geschiedenis van 
België door Mr. Dewez die zij moeten van buiten leren.  

3de Vlaams-Franse syntaxis 

(zinsbouw) 

Een themales met de voornaamste moeilijkheden van de 

twee talen, de algemene syntaxis voor Pater Siccard, het 
woordenboek van Mr. Mailly, de Franse „Georgiques‟ door 
Mr. Delille, de Romeinse geschiedenis door Mr. Rollin: zij 
moeten ze van buiten leren. 

4de De Franse poëzie 
 

De versificatie door Mr. Olivet, „Strophes‟ door Mr. 
Dumarais, de poëtische kunst van Mr. Boileau, Depreaux de 

geschiedenis van de fabels naar Champré: ze leren ze van 
buiten. 

5de Franse Retorica De retorica van Mr. Demairon, de passietheorie naar Mr. 
Sabatier de Castres, proza en poëzie de mooiste stukken 

van de litteratuur door Mr. Noël en de leerlingen stellen in 

deze les brieven, fabels en redevoeringen op, de algemene 
geschiedenis naar Bossaert die zij van buiten moeten leren. 
Latijnse taal. 

6de Eerste jaar Het eerste en tweede deel van de beginselen van L‟Homond. 
De lessen van de 7e en de 6e door dezelfde auteur, de 
godsdienstige geschiedenis die zij van buiten moeten leren. 

7de Tweede jaar Het derde deel of de methode van de viris illustratibus urbis 
roma door L‟Homond, geschiedenis Prof. Cornelius, Phaedre 
fabula, Casaris commentarius, zij leren al die auteurs van 
buiten. 

8de Derde jaar Latijnse syntaxis, themalessen met de belangrijkste 
moeilijkheden van het Latijn, de auteurs Vergilius, Cicero, 
Pallustus; een manier om de mooie litteratuur te bestuderen 
door Mr. Rollin: zij leren al die werken van buiten, en de 

                                                           
31 RAG Hollandsfonds nr 379/4, met dank aan Françoise Verhoosele voor de vertaling van de in het Frans 
geschreven tekst. 
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woordenboeken van Mr. Noël voor de 3 lessen. 

9de Engelse taal Cobus, leraar Engels, het woordenboek van Boyer, de 
dialogen van Poplese die zij van buiten leren, zij vertalen 

Lord Chesterfield. 

10de Wiskunde Delile voor de wiskunde, de handel, de bank, Berous voor 
algebra en meetkunde. 

11de Heelal en aardrijkskunde Crozat en Mallebrun, de kaarten van Mr. Herisson. In de 

klassen hangen geografische borden en kaarten. 

12de Schone Kunsten Alle soorten geschriften ter voltooiing van tekenen, muziek, 
dans. 

 
De heer Adrien Joseph Dechamps. 

In 1815 stuurde Mgr. De Broglie hem naar de Jozefieten te Melle. In 1822 trok hij zich op de 
leeftijd van 49 jaar terug en werd in de kostschool opgevolgd door Dominique Van Wymelbeke. Tot 
zijn overlijden in 1852 bleef hij inspecteur van het lager onderwijs en was hij burgemeester van 

Seneffe. Hij overleed te Fayt in 185232. 
 
Kostschool voor meisjes. 

 
In de Drieswijk had de particulier Felix Bernard in 1820 en kostschool voor meisjes. Buiten het feit 
dat Julie Vermeersch er als ondermeesteres werkzaam was zijn wij verder onwetend over dit 
instituut. 
 
Besluit. 
 

De onderwijspolitiek van koning Willem I heeft op het platteland weinig resultaten behaald in het 
gevoerde beleid van de gemeentepolitiek. Het had de schijn dat die geboycot werd door de 
doordrongen katholieke plattelandsmentaliteit. In de kleine gemeenten werd het onderwijs niet 
georganiseerd. Van de mogelijkheid om samen met andere gemeente onderwijs in te richten, werd 
geen gebruik gemaakt. Met uitzondering van de gemeente Bottelare, werden door de gemeenten 

geen inspanningen gedaan om een school en een onderwijzerswoning op te richten. Het 
gemeentebestuur in Melle had in den beginne goede voornemens maar uiteindelijk bleef het daar 

bij. Geen enkele onderwijzer was in het bezit van het onderwijzersdiploma.  
Zij hadden wel een kwalificatieproef afgelegd en mochten les geven. Zij die niet slaagden, hadden 
onder dreiging van betalen van een boete hun school gesloten. Arme kinderen ontvingen gratis 
onderwijs. Er werd niet enkel in de wintermaanden les gegeven. Kinderen bleven thuis om te 
helpen bij de oogst en tijdens de wintermaanden omdat de weg naar school onbegaanbaar was. De 
onderwijzer ontving voor het gratis onderwijs aan arme kinderen uiteindelijk een toelage van de 

gemeente, in enkele gevallen werd hij door het Rijk vergoed.  
De kostschool te Melle was in het door ons bestudeerd gebied veruit de enige school waar de 
leerlingen kwalitatief onderricht ontvingen. Getuige hiervan het Palmares van 1809 met namen als 
A. Lefevere en P. Galmaat uit Aalst, Van den Corput uit Antwerpen, Spitaels uit Geraardsbergen, 
Emile Lousberg, Henri de Potter, Vilain XIIII uit Wetteren33.  
Het begrip school is niet te vergelijken met wat wij er nu onder verstaan. De school bestond toen 
uit één enkele klas met leerlingen van verschillende leeftijd. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
32 Henri Verbist, Geschiedenis van Melle, Leuven, 1962, blz. 278. 
33 Idem. 
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Het herenverblijf Bottele te Balegem 
door Lucien De Smet. 

 
Bespreking van drie pachtkontracten uit de 15de en 16de eeuw 
 
Het goed de Bottele 
 
Bottele was alodiaal goed waarvan de bijhorende gronden in leen werden gehouden van het 

leenhof Balegem - Scheldewindeke - Moortsele. Vandaag kunnen wij het goed situeren te Balegem, 
Boerestraat ter hoogte van de spooroverweg. Kadastrale sectie C 418, 419, 427, 42834. 
 
Een beschrijving van het goed vonden wij terug in de Gazette van Gend, waar het op 23 mei 1789 
te koop werd aangeboden: “I koop een schoon groot en gerievelyk kasteel, met basse-cour, huys, 
schueren, stallen enz., genaemd het kasteel te Bottele, staande binnen de prochie te Baelegem by 

de prochie van Velsicque, Elene en Leeuwergem, liggende rond in zyne wallen, bestaen met 
menigvuldige ftuyt en andere boomen, groot onder hofstede, hovingen, boomgaerden en wallen 7 
dagwanden 38 roeden. 
II koop een partye land ook omwald en bestaen met vele boomen, liggende aen de boomgaard en 
wal van het gemeld kasteel, groot 2 dagwanden 90 roeden. 
III koop ende laesten eene andere partye land, met een deelken bosch en planterye, zynde alle 
allodiael goed, ook omwald en zeer schoon beplant met boomen, gelegen tegen het zelve kasteel 

en wal van diere. Zig zeerwel reguleerende tot het erigeeren van Engelsche hoven en andere 
wandelingen, als justface gevende op het voorzyd kasteel zynde deze laetste partye groot in grond 
9 dagwanden 69 roeden alles met reserve van accumulatie”. 
 
In het werk van A. Sanderus, Verheerlykt Vlaandre, verscheen van het goed een prachtige 
illustratie35.  
 

 
 

                                                           
34 Lucien De Smet, Het Pretorium de Bottele, Jaarboek Land van Rode, 1971, blz. 39-44. 
35 Anthoni Sandrus, Verheerlykt Vlaandre, uitgave 1735 (Privébezit). 
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De heren en vrouwen van Bottele. 

 
In 1352 treffen wij een Lisbette van Bottele aan, wiens naam aan het goed gegeven of ontleend 
werd36. 
In de eerste helft van de 15de eeuw was het goed in het bezit van Heynric Uten Hove die het 40 

bunder grote goed in 1447 verpachtte aan Andries Zeghers37. Blijkbaar werd het nadien verkocht 
of kwam het door overerving en huwelijk in het bezit van de raadsheer Lodewijk Van der Eeken, 
die in 1461 als eigenaar het goed verpachtte aan Daneel de Wandere38. 
Op welke wijze het aan de familie Bette kwam is niet duidelijk. In 1521 was Simon Bette, zoon van 
Joost en Gudula de Nevele Van der Meersch, eigenaar van het goed. Van hem zijn twee 
pachtcontracten bekend die wij hierna zullen bespreken. 
Simon Bette was gehuwd met Eléonore de Wadripont. De familie verbleef toen nog in de Veldstraat 

te Gent. Hij overleed te Gent op 2 november 1554. Zijn grafsteen bevindt zich in de Sint-
Baafskathedraal te Gent39. Het was de zoon van zijn broer Lowys, Jeronimus Bette, die als dominus 
de Bottele bekend staat. Hij overleed ongehuwd op zijn goed te Bottele. Isabel Bette, gehuwd met 

Ludovicus de Rodoan, werd vrouwe van Bottele. Ludovicus was heer en ridder van Doncourt en van 
Beerlegem. Vermelden wij hierbij dat hun tweede zoon Karel Philips de Rodoan, geboren te 
Beerlegem in 1552, in 1613 bisschop van Brugge was. Karel Philips overleed in de abdij van Ename 

op 7/7/161640. 
 
Na Isabel Bette kwam het goed aan haar zoon Philip de Rodoan, gehuwd met Maximiliana van 
Bourgondië. Na diens overlijden werd Karel Christiaan de Rodoan heer van Bottele tot zijn dood in 
1637. Jan Baptist de Rodoan erfde toen van zijn oom het goed en werd als heer van Bottele 
opgevolgd door zijn zoon Karel Filips die gehuwd was met Florence de Poive. Na de dood van haar 
echtgenoot werd Bottele op 4 februari 1662 verkocht aan d‟Hane, heer van Heusden41. Joost 

Sebastiaan d‟Hane was de laatste heer van Bottele, hij overleed ongehuwd op zijn kasteel op 5 
januari 1771. 
 
Bespreking van drie pachtcontracten, bewaard in het stadsarchief te Gent. 
 

De drie kontracten zijn opgenomen in de Gentse jaarregisters van de keure. 
Het eerste is van 12 juni 1447 (reg. 39/1274 F° 171r) 

Het tweede is van 23 juni 1525 (reg. 80/2158 F° 207r) 
Het derde is van 9 februari 1534 (reg. 88/2361 F° 143r) 
 

 Eigenaar Pachter Begin pacht  termijn Einde pacht 

A Heynric Uten Hove Andries Zeghers 25/12/1447 9 jaar 1456 

B Simon Bette Gillis Azaert 25/12/1521 9 jaar 1530 

C Simon Bette Joos de Nueble 25/12/1530 9 jaar 1539 

 
Eigenaars en pachters. 
Het oudste contract (A), opgemaakt op 10 mei 1447, vermeldt dat Andries Zeghers,zoon van Jans, 
het goed Bottele in pacht had genomen van meester Heynric Uten Hove. De pacht ving aan op 
kerstmis van het zelfde jaar. De overeenkomst zegt niets van de afgaande pachter. De 
pachtovereenkomsten van raadsheer Lodewijk Van der Eeken (1461) hebben wij nog niet 

teruggevonden. 

Ons zijn twee contracten bekend van Simon Bette, die net als de overeenkomst uit 1456 het goed 
verpachtte voor 9 jaar, beginnende op kerstavond. Bij het goed hoorde eveneens de opbrengst van 
een thiende in de parochie Elene (A). 
 
Ligging, grootte en pachtprijs. 
In 1447 wordt het goed omschreven “liggende in de prochie van Badelghem genaemd te Bottele” 
met een oppervlakte van 40 bunder. De pacht bedraagt 10 schellingen grooten per bunder of 10 

ponden grooten per jaar. Een halve eeuw later in 1521 wordt het goed te Bottele, in de prochie 

                                                           
36 Frans De Potter en Jan Broekaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen,  
  Arrondissement Gent, deel I, Balegem, blz. 10-12. 
37 Stads archief Gent Gentse jaar register van de keure reg 39/1274 F° 171r 12 juni 1447. 
38 Noël Kerckhaert, Oude Oostvlaamse Hoeven, Uitgave Federatie voor toerisme in Oost-Vlaanderen 1977, blz. 
61. 
39 Veronique Despodt, Gentse grafmonumenten en grafschriften tot het einde van de calvinistische republiek 
1584, volgnr 1.3/088. Thesis UGent, Faculteit Geschiedenis, Middeleeuwe geschiedenis 2000-2001. 
40 Lucien De Smet, Het Pretorium de Bottele, Jaarboek Land van Rode, 1971, blz. 39. 
41 Idem. 



 

Land van Rode – jaargang 38 nummer 152                                                                           december 2010 101 

Baeleghem, in het Land van Roden, verpacht voor 24 ponden grooten per jaar. Negen jaar later 

was de pacht opgelopen tot 37 ponden grooten per jaar. In de loop van 83 jaar was de pacht bijna 
verviervoudigd. 
 
Bijkomende lasten in geld. 

Voornamelijk de contracten B en C geven ons meer informatie van de bijkomende lasten en 
voorwaarden ten laste van de pachter. Werd eveneens tenlaste van de pachter gelegd: de penninc 
rente, graen rente, cappoen rente en de helftwinning. In de pachtovereenkomst (B) staat dat de 
pachter in handen van zijn meester moet geven 24 ponden grooten, zijnde de jaarpacht dat 
blijkbaar bij de aanvang van de pacht diende betaald te worden. 
 
Betalingen in natura. 

De meester, in de contracten (B) en (C), zijnde Simon Bette, geeft aan de pachteresse een 
hoofdcleet ter waarde van vier steenen vlas.  
 

Diensten. 
De pachter staat in voor de transporten van de meester. Hij doet die met zijn paard en kar 
waarvoor hij wel vergoed wordt aan 12 grooten per dag. De pachter is verplicht zijn meester te 

voeren of laten vervoeren naar de kerk op zon en feestdagen. 
 
Leveringen komende van de opbrengst van het hof. 
De helft van de hemelrijke vruchten van het goed (contract A). 
De vissen uit de wal te leveren in Gent (contract B en C). 
De helft van de opbrengst van de fruitbomen op het hof (B) Volgens het contract (C) komt de 
ganse opbrengst van de boomgaard toe aan de meester, Simon Bette. 

 
De pachter is gehouden de boomgaard goed af te sluiten om die aldus af te schermen van 
loslopende dieren. De fruitbomen moet hij goed onderhouden en bemesten. Indien blijkt dat de 
pachter ingebreke is, kan de meester deze werken laten uitvoeren op laste van de pachter (B).  
De boomgaard was geen extensieve cultuur, die zonder zorgen haar vruchten gaf. De pachter is 

verplicht de boomgaard te mesten. 
Hetzelfde contract verplicht de pachter “…zijn cooren ter muele als hy daer ligghen zal” (het koren 

van de meester te malen als dat op het hof aanwezig is). 
 
De gebouwen op het hof. 
De huizen van de hove onderhouden, van de “vursten (nok) en hoorenbomen placken”. 
Hij moet dit doen voordat de schade optreed. Hij moet deze werken uitvoeren in de zomer “als 
ghetydich en zonder te beiden (te wachten) op het achterwaert jaers (najaar)”. 

De heer mag deze werken ten laste van de pachter laten uitvoeren indien deze hierin ingebreke 
zou zijn. 
 
Andere lasten. 
“Elk jaer hondert ghelys (boomspillen)” 
Het stro voor de paarden van Simon, die de pachter zal houden. 
Elk jaar aanplanten van “50 poten beclenen wulghen abeelen”. 

De pachter moet de plantsoenen snoeien. 
Voor de meester moet hij een koe en een varken onderhouden.  
De pachter moet met de meester “backen” (beraden) over het gebruik van de hofschuur. 
De meester, Simon, is gehouden om de drie jaar zijn pachter te geven een “keerel” laken (B), 
“tabbaert” (C) of drie “croonen”. 
  
De meester behoudt 

Zijn stal met zijn huizen en walgracht en de waterputten op het hof. 
Het duifhuis. 
 
Waarborgen bij het einde van de pacht. 
Ter “expirence” van de pacht: bij het verlopen van de pacht 5 bunder en half “bro(a)ec coorens”,  
5 bunder “hevenen (haver) wel bedricht en wel besaeyt”.  

Voor elk bunder twee ponden en voor elk bunder bezaaid met hevenen een pond 
De pachter moet in het hof laten een 9 jaar oud bos van een dagwand; “dertich scat voeren mes” 

(mest). 
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Vers van de pers. 
 

OOSTERZELE - Viersprong Land Van Rode en de 
seniorenraad hebben een uniek naslagwerk 
uitgebracht dat een venster op het leven van de 
lokale kloostergemeenschappen in Oosterzele 
biedt. Een wandeling door de geschiedenis met 

ruim 200 foto's uit de oude doos.  
Net als bij pastoors, zijn er ook steeds minder 
vrouwen die zich geroepen voelen in een 
kloostergemeenschap te leven. Dat merk je ook in 
Groot-Oosterzele.  
 

Waren er ooit negen kloosterordes, dan blijven 

vandaag enkel de zusters van Sint-Franciscus over, 
die al van 1868 in Scheldewindeke resideren. Hoe 
rijk het kloosterleven ooit was, blijkt in Om de 
liefde Gods, een prachtig boek uitgegeven door 
Pinguïn Productions in opdracht van Viersprong 
Land Van Rode en de Seniorenraad. 

 
'Met trots stellen wij dit historische boekwerk met 
200 foto's voor', aldus schepen Paul Cottenie. 'Net 
op tijd, nu er nog zusters zijn die ons anekdotes 
kunnen vertellen en nog archieven met oude 
prentkaarten en foto's intact zijn. En er nog vele 
kloostergebouwen zijn, want ook dat van 

Oosterzele aan de Achterdries dreigt te verdwijnen. Er was tot nu toe weinig geschreven over de 
honderden zusters die prachtig werk hebben geleverd in onze gemeente. Ze stonden er zelf niet 

om te roepen, zusters zijn bescheiden. Maar ze hebben grenzen verlegd op vele vlakken, zoals 
onderwijs, ouderen-, zieken- en kinderzorg. In 2008 reikte het gemeentebestuur van Oosterzele de 
titel 'ereburger' van de gemeente uit aan de zusters van de congregaties die hier pionierswerk 
hebben verricht. Dit boek is een nog mooier eerbetoon.' 

 
Negen congregaties. 
 
Begin 19de eeuw waren er in West-Europa ongeveer 600 verschillende vrouwelijke congregaties. 
Ook in Vlaanderen rezen ze als paddenstoelen uit de grond, op vraag van de priesters. Zo waren er 
in Oosterzele en de deelgemeentes op een gegeven moment negen congregaties actief. De zusters 
Franciscanessen zaten 143 jaar in Balegem om er in 1995 weg te trekken. De Apostolinnen van 

Onbevlekte Ontvangenis hadden zowel zusters in Gijzenzele als in Oosterzele, op de laatste locatie 
tot 2004. De zusters Sint-Vincentius van Deftinge woonden in Landskouter tot 1982. In Moortsele 
waren de zusters Heilige Vincentius van Dendermonde actief tot 1968. Naast de Apostolinnen 
herbergde Oosterzele ook nog zusters van de Heilige Jozef en de Apostolinnen van Wetteren. De 

zusters van Sint-Franciscus die nog steeds in Scheldewindeke wonen, hadden vroeger de 
Dominicanessen van Erwetegem en zusters van de Heilige Jozef als buren. 
 

Veel van de kloosters waar ze woonden, zijn weg of verbouwd voor andere doeleinden. Zo was 
opvangcentrum De Pelgrim vroeger een klooster. 
 
Het boek werd geschreven door Bianca De Mulder, Lucien De Smet, Lieven Vervust, Lieven Van 
Wassenhove en Dirk De Ganck. Het boek wordt aangeboden in de bibliotheken van Melle, 
Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem en kost 30 EUR. 
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MERELBEKE - Uit Het Nieuwsblad van 10 december 2010: 

 
Het werd uiteindelijk een boek met 700 onuitgegeven foto's, 
opgevat als een wandeling vanuit het meest verstedelijkte gebied 
Flora tot aan de grenzen van de deelgemeenten. Hierbij werden 

zoveel mogelijk foto's van een korte commentaar voorzien en 
kregen een hoop thema's geschiedkundige duiding. Katrien 
Arnaut: "Hierbij kon ik ook een beroep doen op de nota's van 
twee Merelbekenaars die intussen hun eigen biografie schreven: 
oud-bakkersvrouw Jenny Van der Heyden en Marcel Wauters. Zij 
maken dat je met het boek gerust een hele tijd zoet bent." 
 

Merelbeke Terugblik brengt unieke beelden van het vroegere 
Sperrenbos, dat tot in Gontrode reikte en waar Gentenaars in het 
weekend kwamen verpozen, den Berg, de vele bloemisterijen en 

kasteeltjes, de ambachten, scheepswerven, steenbakkers, 
boeren. De straatventers ook, of de tram, die later kort door een 
gyrobus werd vervangen. Het toont vooral de gewone man in zijn 

gewone bezigheden, die op zijn manier geschiedenis schreef. 
Voor wie ook maar een beetje in het verleden van zijn voorouders 
geïnteresseerd is, vormt het boek echt een hebbeding. 
 

 

  
Een varken wordt geslacht in Munte (1978). Na de overstroming van 1966 brengt koning 

Boudewijn een bezoek. 

 
Merelbeke Terugblik 
Katrien Arnaut 
Paperback 
256 blz., 31 op 24 cm 
ca. 700 illustraties 
35 EUR 

Te koop in de boekhandels. 
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GENT OP HET SPOOR 

 
Twee eeuwen stationsgeschiedenis 
 
Christiane Van Rijckeghem, Herman Welter, Hugo De Bot, Geert 

Van Doorne, Georges Rogge, Guido Deseyn, Freddy Vandeputte. 
 
De komst van een treinstation is voor een stadsbuurt steeds een 
belangrijke gebeurtenis geweest die het uitzicht en zelfs de functie 
van een wijk ingrijpend en blijvend kan veranderen. In Gent was 
dit zeker het geval rond de stations van de Dampoort en Sint-
Pieters, maar de buurt van het Zuid draagt nog altijd de indrukken 

van de inplantingen van het nu verdwenen Zuidstation, de eerste 
Gentse statie. Ook de buurt rond de werkplaatsen, het Arsenaal in 
Gentbrugge, is blijvend door de spoorweg gevormd. In dit boek 

wordt op klare wijze het ontstaan en de ontwikkeling van deze 
wijken uiteengezet; uiteraard komt de architectuur van de stations 

zelf ook uitvoerig aan bod. De uitgave brengt tevens een flink stuk spoorweggeschiedenis en 

belicht op bevattende wijze de aanleg van een ringspoorlijn rond Gent, de verbindingen naar de 
Gentse haven met het Rabotstation, maar ook plannen die niet zijn uitgevoerd (zoals een Noord-
Zuidverbinding), het ongelooflijke verhaal van de Chemin de Fer de Gand à Terneuzen. Zelfs de 
eerste treinongelukken komen aan bod. Spoornostalgie, voor een stuk wel. Maar de publicatie wil 
vooral duidelijk maken wat de invloed kan zijn van een station voor het stadsweefsel en de sociale 
verhoudingen. De NMBS is zich daar ten volle van bewust en vandaag is de bedoeling van “de 
spoorwegen” dat de stations zich zouden integreren in de buurtontwikkeling en wezenlijk deel 

uitmaken van de urbanisatieplannen. Het hedendaagse project Gent Sint-Pieters geldt hier als 
case. Het project wil het station en zijn ruime omgeving de komende tien jaar aanpassen aan de 
behoeften van de 21ste eeuw: een vernieuwd station, nieuwe bus- en tramhaltes, een volledig 
heraangelegd openbaar domein, parking en fietsstalling, een ingericht natuurgebied, 
projectontwikkeling in de wijk …. Een rijkelijk geïllustreerd boek boordevol informatie voor een 

groot publiek. 
 

Formaat: 24 cm x 28 cm.; harde kaft; 192 blz.; rijk geïllustreerd met 210 foto‟s 
en documenten, deels in kleur. 
Uitgeverij Snoeck 
Prijs: 32 EUR 
Te koop in de boekhandels. 
 

 
ONDER HET SINT-PIETERSPLEIN 
 
Parkeren in een boeiend stuk Gentse geschiedenis. Onder het Sint-
Pietersplein. Van hoogadellijke begraafplaats tot parking licht het 
onderzoek toe over zeven "luxe" graven die in de middeleeuwse 
monnikenkerk van Sint-Pieters werden teruggevonden. Maar wie 

kreeg er een laatste rustplaats en waarom werden de overledenen in 
de kerk begraven en niet in het uitgestrekte atrium voor de kerk ? 
Uitgangspunt van het verhaal vormt het archeologische onderzoek, 
een onderdeel van de grootschalige opgravingen op het Sint-
Pietersplein die van juli 2002 tot mei 2006 plaatsvonden en geleid 
werden door de Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent. In een 
volgende stap werden natuurwetenschappelijke skeletten door het 

VIOEen dateren van beenderen met de radiokoolstofmethode door 
het KIK. Verdere interpretatiemogelijkheden werden toevertrouwd 
aan historici VUB/ULB die verder op zoek gingen in geschreven 
bronnen. 

 
ISBN: 978-905349-768-5 

Pagina's: 144 
Illustraties: 120 

Afmetingen: 17 x 24 cm 
Prijs: 24 EUR 
Te koop in de boekhandels. 
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Zware criminaliteit bezongen in het Land van 
Rode (Vervolg) door Julien De Vuyst. 
                    

Het hoofd afgesneden. 
 
Bij om het even welke moord ontstaat enorme beroering onder de bevolking en vooral in de buurt 
waar het gebeurt Elk normaal denkend mens vindt het onbegrijpelijk maar als het een kind betreft, 
is het hartverscheurend, laaien de emoties en de wraakgevoelens nog meer op.Vaak worden 

kinderen gemakkelijk meegelokt door een onbetrouwbaar persoon, meestal een vreemde maar 
soms door een bekende uit de omgeving, telkens met slechte en zelfs oneerbare bedoelingen. 
Sommigen maken van bepaalde gelegenheden gebruik om hun misdaad te plegen en het is geen 
zeldzaamheid dat men de dader in de onmiddellijke omgeving moet zoeken zoals in Bavegem waar 
het oudste kind van het gezin Emiel Schepens en Silva Leus, de twaalfjarige Celina Schepens, werd 

vermoord. De dader is toen op een mensonterende manier tewerk gegaan: “Zaterdag morgend 

was Celina naar hun land gegaan nabij Letterhoutem, om er te wieden in het klaverveld; ‟s 
namiddags Celina komt niet thuis; de moeder wordt ongerust en loopt zien; ze vindt haar kind op 
den grond, het hoofd afgesneden. Al huilende en schreeuwen valt de moeder nee, nabij ‟t lijk van 
haar kind. Daar vond men haar korts nadien; dit arm schaap was dus vermoord. Door wie? Door 
„ne zekeren Achiel Vettenburg, die daar rechtover woont bij zijn ouders. Het monster heeft dit 
dochterken vermoord, is weggeloopen, razig door de knaging; rond den middag hebben Frans 
Callebaut en Jan Lootens hem zien loopen als eenen Kaïn; hij wilde hem verdrinken in eenen 

rootput; ze dachten dat hij zinneloos was geworden”42. 
Het was toen begin augustus en de vader Emiel Schepens, die als seizoenarbeider in Frankrijk 
werkte, heeft te Zottegem de misdaad vernomen, net toen hij huiswaarts keerde. De dertigjarige 
dader, die nog bij zijn vader woonde te Bavegem, “is geloopen naar den trein om zich van kant te 
maken. Hij is vermorzeld door den trein van 12 ure uit Aalst, tusschen Burst en Ressegem”. Het 
parket van Oudenaarde is nog naar Letterhoutem gekomen voor verder onderzoek en “de pompiers 
van Sint-Lievens-Houtem hebben den vlaput uitgepompt waarin de vermoedelijke dader zich wilde 

verdrinken. Het parket denkt dat hij het mes daar in ‟t water geworpen heeft”. Bewijsmateriaal was 
er echter niet meer nodig aangezien de tweede zelfmoordpoging van de moordenaar met de dood 
eindigde. 
 

Kindermoord te Bavegem. 
 

                                                           
42 De Werkman, 11 augustus 1911, p. 2  

Een kreet klinkt er nu weer voor goed in het 

rond 
Elkeen heeft het nieuws al vernomen 
Dat er te Bavegem op een morgenstond 
Een klein meisje is omgekomen 
Het was nog zo jong en zo klein 
Zo onschuldig, zo braaf en goed 

Maar zie daar kwam een gemein 
Die dat lief schepselken zoet 

Tot haar wee lokte mee 
‟t Arme schaapjen was zo tevreê. 
Refr.: 
Welk monster vindt men toch op aarde 
Sprak het volk toen zij het ontwaarden 

Het meisje onteerd en verkracht 
Van alles in vrede gebracht 
Al de mensen waren aan ‟t klagen 
Toen ze ‟t verminkte lijkje daar zagen 
Nochtans riep elk vol getraan 
Het heeft toch nooit iemand iets misdaan. 
 

Haar moeder zond haar dan naar ‟t 
klaverveld 

Het meisje gelukkig en blijde 
Is er vrolijk zingend naar henen gesneld 

Maar zie daar uit eene weide 

Is er een sater gekomen 
Die haar gewis dan iets heeft beloofd 
Hij lokte haar onder de bomen 
Heeft haar eer en haar leven geroofd 
Het meisje zoet, braaf en goed 
Liet haar heil en onschuldig bloed. 

 
Haar moeder die dacht nu waar blijft ze zo 

lang 
Het is nu al over den tienen 
En zie aan haar hart werd het zo bang 
En spoedig ging men dan zien 
Men zoekt in velden en bossen 

Plots zag men ‟t kind daar liggen in ‟t gras 
Maar denkt hoe ieder ontstelde 
Toen men daar zag den bloedigen plas 
Schier elkeen liep nu heen 
Klagend, roepend en vol geween. 
 
Schier naakt lag het meisje daar zo wreed 

vermoord 
Haar hoofd van haar lichaam gesnijden 

En spoedig ging ‟t akelig nieuws altijd voort 
Denkt eens aan haar vader‟s lijden  
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Hij was naar Frankrijk gaan slaven 

Om te verdienen hun dageljks brood 
Maar denkt toch aan dien braven 
Toen hij zijn liefelijk kind vond vermoord 
Denk eens wat getraan 

En wat lijden hij moest doorstaan. 
Slotrefr.: 
Denk toch aan die ouders hun smarten 

G‟hebt toch ook allen ene moedersharte 

Wanneer gij verliest zo een kind 
Die gij boven alles bemint 
Daarom ouders wilt allen waken 
Want ge ziet hoe dat ge kunt geraken 

En komen in lijden en verdriet 
Neemt allen eene les aan dit lied. 

 

 Geslagen tot ter dood. 

   

Vroeger kon men zich geen markt- of dorpsplein voorstellen of er kwam op regelmatige tijdstippen 
een marktzanger zijn liedrepertorium aan het, wat hij noemde, “zangminnend publiek” 
verkondigen. Zij gebruikten het woord om –vredelievend- te protesteren tegen molitieke 
toestanden, bezongen alle facetten van het maatschappelijk leven en ontpopten zich als waren 

verspreiders van kronieken. Informatie uit kranten of weekbladen was hun inspiratiebron maar 
begaafd als ze waren, lieten ze hun fantasie de vrije loop over onderwerpen als de liefde, de 

oorlog, de mode en niet in het minst de criminele zaken. Een moordgeval was een buitenkans om 
het liedblad te spijzen en het publiek aan te trekken, hoe dramatisch of luguber het ook was.De 
marktzanger verstond echter de kunst om telkens een moraliserende boodschap mee te geven. 
Niettemin bezong hij de feiten telkens met alle kleurrijke details om zijn publiek te boeien. Dit 
komt eens te meer tot uiting in een lied over de moord op een veekoopman van Oosterzele, een 
zekere René …, die laffelijk werd doodgeslagen nadat zijn door schrik bevangen medereiziger was 
gevlucht voor het geweld van de aanrander. 

 
De moord te Oosterzele. 

 
De moorderij is schande 
Waarvan men dagelijks hort 
In ‟t stad maar meest te lande 

Gebeurt er menige moord 

‟t Bewijs zal men hier geven 
Hoe dat eene jonkheid 
Een misdaad heeft bedreven 
Tot velen hun droefheid 
Zo zult gij in dees lied 
Met weemoed en verdriet 

Eens even ook aanhoren 
Hoe alles is geschied. 
 
Een koopman in dieren 
Was naar het dorp gegaan 
Hij vond er veel plezieren 
En dacht op geen getraan 

Hij had gene moeilijkheden 

En bleef in goeden staat 
Dan is hij voort getreden 
Met zijnen kameraad 
Zij gingen ongestoord 
Samen hunnen weg voort 
Er zat enen weggestoken 

Bedacht op ene moord. 
 
Hij sprong van achter d‟hage 
Met ene stok in d‟hand 
En hij begon te slagen 
René werd aangerand 

Hij kreg in ‟t hoofd ene wonde 
En slaakte enen zucht 
Daarna viel hij ten gronde 

Zijne maat nam de vlucht 
Als hij ten gronde lag 
Kreeg hij nog enen slag 

De dader kwam te vluchten 
Terwijl hij niemand zag. 
 

Er kwamen geburelieden 

Met haast en metter spoed 
Om daar hulpe te bieden 
Met zorg en waren moed 
Ze hebben hem binnengedragen 
In een herberg daarnaast 
En liepen heel verlegen 

Om een dokter met haast 
Ja, op dezen ogenblik 
Gaf ‟t hij zijn laatste snik 
De mensen daar te samen 
Stonden verbaasd van schrik. 
 
De vader heeft vernomen 

Al tot zijn groot verdriet 

Wat er hem was overkomen 
Ja, wat er was geschied 
Hij was bijna over van smarten 
En weende toch zo zeer 
En ‟t trof hem diep in ‟t harte 
Nu is mijn zoon niet meer 

Nu is hij uit ons midden 
Die daar vermoord neerviel 
Laat ons te samen bidden 
Voor ‟t welzijn van zijn ziel. 
 
Ach mensen leeft altijd 

In ere en deugdzaamheid 
Laat ons het kwaad toch schuwen 
Wees Gods gerechtigheid.

43
 

                                                           
43 Verzameling R. De Backer. 
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