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Voorwoord 
 
 
Beste heemvrienden 
 
 
Het bestuur van het genootschap houdt eraan u van harte te danken om uw trouw lidmaatschap. 
Langs deze weg verwelkomen wij de nieuwe leden. Wij waren aangenaam verrast dat heel wat 
mensen zich spontaan als steunend lid lieten inschrijven. Wij interpreteren dit als dat u ons 
tijdschrift en onze werking weet te waarderen. 
Samen met de steun van onze adverteerders, de toelagen van de provincie, de gemeente 
Oosterzele en de stad Gent kunnen wij u voor 2011 een boeiend programma aanbieden. 
Heemvrienden die hun bijdrage nog niet hebben gestort kunnen dit nog rechtzetten door 10 euro 
over te schrijven op het nr. BE87 9799 6505 2294 Land van Rode Rollebaan 101 Moortsele of voor 
de digitale versie 5 Euro (e-mail doorgeven aan de secretaris: secretaris@landvanrode.be). 
 
De voorbije maanden stonden een aantal van de Oosterzeelse monumenten in de belangstelling. 
Zo kondigde schepen Cottenie aan dat de Klepmolen te Balegem opnieuw gerestaureerd wordt. 
Enigszins verbaasd keken wij op toen de pers hierover informeerde en prompt de Guillotinemolen 
in de Molenstraat in beeld bracht!. 
Dit bracht ons op de idee om in het vooruitzicht van deze werken in ons tijdschrift de geschiedenis 
van de Klepmolen opnieuw in de kijker te plaatsen. 
 
De restauratiewerken werden geraamd op 175.000 Euro 
Hiervoor kan de gemeente rekenen op een tussenkomst van: 

de Vlaamse overheid ten bedrage van 135.000 Euro  
de Provincie 29.735 Euro 
blijft voor de eigenaar zijnde de gemeente 20265 Euro 

Architect is Sabine Okkerse. Aquastra uit Lauwe werd belast met de werken aan de molenromp. 
Karel Verscheure uit Zwalm kreeg de restauratie van het technisch gedeelte toevertrouwd. 
 
Belangstellend kijken wij nu uit naar het resultaat. Van dergelijke werkzaamheden uit het verleden 
hebben wij niet al te beste herinneringen overgehouden. Denk aan de Windeke- en de 
Guillotinemolen. 
Het instandhouden van het industrieelerfgoed, of die nu in het bezit is van gemeentelijke overheid 
of bij private personen, is niet zomaar vanzelf sprekend. Wanneer wij eens rondreizen te 
Oosterzele baten de technische installaties van de watermolen te Moortsele, de stokerij Van De 
Velde te Landskouter en de Guillotinemolen in de Molenstraat, grote zorgen. 
 
Moeten wij niet, bij gelegenheden als de open monumentendag, ook deze problematiek 
aankaarten? 

“Klasseren om te kreperen”! of is het “Klasseren om te eren”? 
De instandhouding van dergelijke installaties overstijgt de mogelijkheden van de (on)gelukkige 
bezitter. Gelukkig kunnen wij straks in Oosterzele op de Kleppe opnieuw zingen van: “daar bij die 
molen” met dank aan de gemeente om het initiatief. 
Wij stellen ons de vraag: kunnen wij niet van deze gelegenheid gebruikmaken om hierover na te 
denken? Is de tijd niet rijp om rond deze problematiek een studiedag te organiseren, samen met 
eigenaars en bevoegde actoren, om te peilen naar de problemen en welke oplossingen voor de 
hand liggen? Is hier geen mooie taak weggelegd voor de viersprong? Als heemkring willen wij 
hieraan meewerken. 
 
Een ander monument dat de voorbije weken in de belangstelling kwam was de bescherming van de 
lindeboom aan het kapelletje te Issegem waarover u in dit tijdschrift een bijdrage kan lezen op blz. 
18. Naast de voordrachten en een bezoek aan het STAM kunt u nog over de gemeenteraad van 
Sint-Lievens-Houtem in 1837 lezen op blz. 22. 
 
Ik wens u vast veel leesgenot en hoop u te mogen ontmoeten op de nacht van de geschiedenis en 
In het Stam op 
 
Lucien De Smet 
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Activiteiten 
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Gegidst bezoek aan het STAM 
 

Op zaterdag, 30 april 2011 
 

Georganiseerd door het  

Heemkundig Genootschap Land van Rode. 

 
 

Samenkomst om 13.45 uur aan de hoofdingang  
van de Bijloke-site 

Godshuizenlaan, 2 te 9000 Gent 

 
Gelieve uw deelname te melden aan 

Françoise Verhoosele 

Rollebaan, 101 9860 Moortsele 

Tel. 09/362.69.95 

E-mail: secretaris@landvanrode.be 

 
 

Het chronologisch parcours van het STAM 
maakt Gent leesbaar door de tijd te ontleden. 
Geen enkele periode of macht kon exclusief 
het beeld van Gent bepalen. Gent is een 
universiteitsstad, een havenstad, een 
historische stad, een cultuurstad, een stad 
van alle tijden. Het STAM wordt het 
instrument om de stad laag per laag te 
ontcijferen, om oude stadsweefsels weer 
zichtbaar te maken en om krijtlijnen voor de 
toekomstige ontwikkelingen te ontdekken. De 
pandgangen van de abdij vormen de tijdslijn, 
waarbij de opgestapelde tijd in de stad 
opgeroepen wordt via actuele beelden van 
herkenbare plaatsen of gebouwen in de stad. 
In de voormalige abdijruimtes, met elkaar 
verbonden door de pandgang, wordt Gent van 
de vroegste tijden tot vandaag toegelicht aan de hand van sprekende objecten en verrassende 
multimedia. Het unieke aan het gebouw is dat de opeenvolgende bouwfases de opgestapelde tijd 
zichtbaar maken in de verschillende ruimtes: het dormitorium en de refter evoceren bijvoorbeeld 
de groei van Gent tot middeleeuwse grootstad, de barokke zaal ‘1715’ de stad uit de 17de en 18de 
eeuw. 

Gratis voor de leden en de niet-leden. 

De laatkomers zullen zelf hun ingang moeten betalen. 
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De Klepmolen te Balegem  

door Lucien De Smet 
 

Het malen van graan, om met het zo verkregen meel brood te bakken, gaat tot de oudste tijden 
terug.  
In het begin hebben de mensen met eigen kracht de maalstenen in beweging gebracht. Later werd 
dit zware werk verricht door dieren. Tot de oudste maalsystemen behoren de rosmolens. De 
Romeinse rosmolen bestond uit een kegelvormige vaste steen die als loper dienst deed en een 
omsluitende loper met een trechtervormige opening waarin het graan gegoten werd.  
 
De Romeinen kenden ook al de watermolen, terwijl de windmolens pas eeuwen nadien in Europa in 
gebruik kwamen.  
 
De windmolen is dus het jongste type. In onze gewesten is de houten standaardmolen de oudste 
en zijn ontstaan gaat terug naar de 12de eeuw. De jongste onder de windmolens zijn de stenen 
molens1.  
 
Binnen de grenzen van het vroegere Balegem zijn de volgende molens nog bewaard gebleven: 

- De watermolen van het bovenslagrad type gelegen in het dorp. 
- Een houten standaardmolen aan de grens met Scheldewindeke is eigendom van het  

provinciebestuur van Oost -Vlaanderen.  
- Twee stenen windmolens:  

• De Klepmolen aan de grens met Zottegem, het vroegere Velzeke-Ruddershove, is 
eigendom van de gemeente Oosterzele.  

• De stenen molen in de Molenstraat is eigendom van de gemeente Oosterzele.  
 

1. De Klepmolen. 

 
Aan de grens met de gemeente Zottegem staat op de wijk Bierman, Bottelweg nr. 3, de stenen 
windmolen genaamd de Klepmolen.  
De stenen windmolen werd in 1889 gebouwd ter vervanging van een houten standaardmolen.  
Het is een bovenkruier met mansardkap. De kap met horizontale nok en hellend voorheuveleinde is 
bedekt met kleine eternietschalen.  
 
Het vangwiel drijft een lantaarnwiel met 26 spillen aan en het kroonwiel op houten koningsstijl 
drijft op de steenzolder drie koppels stenen aan.  
De molen bezit ook een haverpletter die er na de Tweede Wereldoorlog bij geplaatst werd.  
Een dubbele toegangspoort steekt tussen konisch geplaatste steunmuren in de belt onder een 
gedrukte steekboog2.  
 
2. Wanneer werd de molen gebouwd?  

 
In een octrooi van 31 oktober1792 werd aan Jean de Waeghemaeker uit Balegem de toelating 
gegeven om binnen de heerlijkheid van Bottele een graanwindmolen op te richten.  
De molen werd opgericht  “op het Ackelveld, ten oosten palende aan de oude verval meulendam en 
ten zuiden van de grote weg naar het casteel van Bottelaere”. Bottelaere is duidelijk een 
schrijffout: men bedoelt hier het kasteel van Bottele3.  
Jean de Waeghemaeker werd te Balegem geboren in 1752 als zoon van Pierre de Waeghemaeker 
en van Josine Van Thiemsche. Jean huwde te Balegem met Livine De Cock en overleed er op 14 
maart 18194.  
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Luc Devlieger Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek , Brugge, Provinciebestuur West-Vlaanderen, 1983. 
2 Cultureel jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen 1979. 
3 RAG, Wetachtige Kamers, bundel 307 nr 45 en 52. 
4 GAO, Balegem, Registers Burgerlijke Stand, Overlijdens 1819 nr 10. 
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3. Benaming. 

 
Klepmolen betekent in het Zuid-Nederlands een sneldraaiend en geruchtmakend molentje dat als 
vogelverschrikker gebruikt wordt (Klappermolen)5. Moeten wij de betekenis van de molennaam 
zoeken in de molenterminologie, net als dit het geval is voor bv. Den Teerlinck? In het bevestigend 
geval zou Klepmolen staan voor “Molenklapper”, het toestel dat een schuddende beweging geeft 
aan de graanbak in de molen.  
“De Kleppe” is tevens de benaming voor het stuk hout dat men, na het stilleggen van de molen, 
laat vallen tegen de kammen van het kamwiel om aldus bij onweer te beletten dat de molen 
averechts of verkeerd kan draaien. Het stoten van het stuk hout tegen het kamwiel heet kleppen6.  
Of heeft de molen zijn naam ontleend aan de plaats waar hij destijds werd opgericht? In het 
kerkarchief van Balegem, nl. een status animarum uit 1755, treffen wij de wijknaam “De Kleppe” 
aan7. Klep heeft hier de betekenis van een heuvel of vlakte van stuifzand8. Deze toponiem is bij 
ons in de 19de eeuw bekend. In de overlijdensakte van Joseph Van den Hende lezen wij dat deze 
molenaar stierf in zijn woning te Balegem “gehugte Cleppe”9.  
 
Wij zijn van mening dat de molens op het “Ackelveld” hun naam ontleend hebben aan de plaats 
waar zij werden opgericht.  
 

4. Het octrooi van 31 oktober 1792. 

 
Het octrooi verschaft ons 
belangrijke nieuwe informatie met 
betrekking tot de voor-
geschiedenis van deze stenen 
windmolen. Wij lezen inderdaad 
dat de nieuwe molen werd 
opgericht palende aan de oude 
vervallen molendam.  
Wij vinden hierin de verwijzing 
naar het bestaan van een veel 
oudere molen op die plaats. Wij 
citeren: “une piece de terre de 
quinze verges et demie 

aboutissant ouest a l'endroit dit 

den oude verval meulendam, nord 

la maison de De Mulder, est Jac-

ques De Visscher et sud la grande 

me conduisant au Chateau...”.  
 
Een eerste onderzoek naar het 
bestaan van de oude molen 
brengt ons totnogtoe geen stap 
verder. De kaart van Ferraris10 
vermeldt “den Kleinenbos ten 

noorden van het Ackelveld”. De 
weg naar het kasteel van Bottele 
staat evenmin op de kaart 
vermeld. Dit alles laat ons 
vermoeden dat de oude molen, 
waarvan wij het bestaan 
vermoeden ten tijde van Ferraris, 

reeds geruime tijd uit het landschap verdwenen was.  
 
De primitieve kaart van de buurtwegen duidt de molen aan op 2 verschillende percelen nl. op 
perceel 52 en op 53. Laatstgenoemde werd er achteraf bijgetekend en de vermelding op nr. 52 

                                                           
5 Grote Nederlandse Larousse, uitgave 1976, deel 16, blz. 421. 
6 Bouwstenen voor een Vlaamse windmolentermologie, Tijdschrift Molenecho’s, 1984, nr. 6, blz. 391. 
7 RAG, Kerkarchief Balegem nr 1 (oude nummering). 
8 Grote Nederlandse Larousse, uitgave 1976, deel 14, blz.80 
9 GAO Balegem, Registers Burgerlijke Stand, Overlijdens, 1841 nr.  62. 
10 Kabinetskaarten van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris, 
Ferrariskaart Oordegem, uitgave Pro Civitate, Gemeentekrediet. 
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doorkruist. Heeft men hier een fout willen goedmaken? Of was er in die tijd nog iets te merken van 
de oude dam11? Dat zijn vragen die nog niet werden beantwoord.  
 
5. Historische schets. 
 
Op 31 oktober 1792 werd aan Jean De Waeghemaeker de toelating gegeven om op de wijk het 
Ackelveld een korenwindmolen op te richten.  
Jean bleef hiervan vermoedelijk de eigenaar tot zijn overlijden in 1819.  
Het parcellair kadaster uit 1822 vermeldt Joseph Van den Hende als eigenaar van de molen. Het 
was een houten standaardmolen gelegen op de wijk Den Kleinenbos12.  
 

 
De Klepmolen  op de wijk Bierman, gehucht Kleppe  te Balegem aan de grens met Velzeke. Merk op dat hier 

het symbool van de houten molen gebruikt werd13. 

 
 
 
Joseph werd in 1767 te Anzegem geboren als zoon van Marten Van den Hende en Livina De Cock.  
Joseph huwde eerst met Josepha Van Heddeghem en later met Joanne Catharine Tibbout. Op 
23.11.1841 overleed de 74- jarige oude molenaar in zijn woning op de wijk de Cleppe te 
Balegem14.  
Weduwe Tibbout verkocht op 21 november 1842 de molen met bij horende gronden aan Lieven 
Leurs uit Roosbeke, op het kadaster bekend onder sectie C nr. 787, 809, 792, 808, 810 en 75715.  

                                                           
11 GAO, Kaart van de buurwegen 1820. 
12 Kultureel jaarboek provincie Oost- Vlaanderen, 1961. 
13 GAO, Kaart van de buurtwegen Balegem. 
14 GAO Balegem, register burgelijke stand, overlijdens 1819 nr 10 
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Op 19 februari ²1856 veranderde de molen andermaal van eigenaar. Charles Louis Joseph Jacobs, 
landbouwer uit Herzele, kocht hem aan. Het geld hiervoor leende hij van Theodore Vander Donckt, 
burgemeester van Kruishoutem en tevens ook lid van de kamer van volksvertegenwoordigers16. 
Zeven jaar later 1863 stond de molen andermaal te koop. Jacobs kon blijkbaar zijn schulden niet 
betalen en notaris Braet gaat te Melle over tot de gedwongen verkoping. Charles Louis Meirleire, 
landbouwer te Balegem kocht hem op 19 februari 1863 voor de som van 3.450 BEF.17. Samen met 
zijn twee zonen, Denis en Pieter Joannes, leende Charles Louis het nodige geld bij Charles Leirs.  
Van het begin af was Denis molenaar op de molen van zijn vader. Denis huwde met Maria Theresia 
De Noyette. Zij was de zuster van dokter De Noyette, tevens schepen te Balegem. 
Na de dood van vader verwierf Denis in 1888 de molen in volle eigendom. Een jaar nadien brandde 
de molen nagenoeg volledig af. Tijdens de restauratiewerken werden de sporen hiervan 
teruggevonden. Afstammelingen menen te weten dat de brand met opzet werd aangestoken.  
 
Binnen de molen, op het gelijkvloers, zijn 3 van de 4 teerlingen zichtbaar waarop de vroegere 
houten molen rustte. De oorspronkelijke molenroede was afkomstig uit een gesloopte molen te 
Kalken en werd vervaardigd door het bedrijf Verhaege uit Ruddervoorde. ln de molenkap werd heel 
wat hout verwerkt afkomstig uit de houten molen. In de tuin van de molenaar vonden wij een 
oude eiken roebalk terug die dienstig is als steunpaal voor elektrische leidingen. 
In 1889 bouwde Denis De Meirleire de huidige korenwindmolen. 
 
In 1913 liet Denis in de nabij gelegen schuur (sectie C nr. 815) een stoommolen installeren. Zijn 
zoon Achiel was tot 1920 op deze “viermolen” werkzaam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
hiervan dankbaar gebruikt gemaakt. In de legger van het kadaster staat deze molen bekend onder 
de benaming “moulin à vapeur”, 192018. In maart 1915 werd de windmolen door het noodweer 
getroffen. Het relaas hierover lezen wij in het dagboek van onderpastoor Anciau. Wij citeren: “1 
maart 1915, om 3 uur juist een ongeweerte komende uit het westen naar het oosten, bliksem en 
donder, regen en sneeuwbuien. Het was zo donker dat men malkander in de kerk niet meer zag. 
De Klepmolen van Denis Meirleire op Bierman verdondert... De bovenas waar de zeilen op draaien, 

                                                                                                                                                                                     
15 In de 19e eeuw spreekt men in kadaster van de klenen Bosch, terwijl de burgelijke stand, Cleppe als 
plaatsnaam gebruikt. 
16 Familiearchief De Bremme 
17 RABeveren register 1030 nr 20 
18 GAO, Kadastrale legger. 



Land van Rode – jaargang 39 nummer 153                    10                                                    maart 2011 
 

dit dik eiken stuk gebroken, zoo langs de zeile af naar den anker die in de grond stak 

uitgetrokken19”. 

 

 

 
 

Maria Theresia 
De Noyette 

 
 
 

Denis Meirleire 

 

 
 

 
De familie Hector De Bremme-Emerie Meileire (foto fam. De Bremme) 

 

 

Hector De Bremme 
 
 
 
 
 
 

Emerie Meirleire 

 

 
  

                                                           
19 Medegedeeld door de familie De Bremme. 
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Denis De Meirleire overleed te Balegem in 1918 en diens echtgenote in 1923. Emerie, dochter van 
Denis, huwde met Hector de Bremme en erfde de molen in volle eigendom. Op deze wijze kwam de 
molen in handen van de familie De Bremme.  
Achiel De Bremme huwde met Louise Marie De Bruyker en erfde ten westen van de molen een 
perceeltje grond waarop hij in 1922 een woning en maalderij liet optrekken. Dit had voor gevolg 
dat het windgemaal sterk gestoord werd. De molenaar kon op te weinig winddagen rekenen en 
mede een breuk aan het vangwiel waren de oorzaak dat Hector de Bremme de werkzaamheden op 
de molen in 1959 staakte.  
In 1979 werd de molen een beschermd monument (K.B. 27 september 1979). Voordien reeds nam 
de gemeenteraad van Oosterzele in zitting van 23 aart 1979 de principebeslissing de molen aan te 
kopen. Op 24 april 1980 keurde de gemeenteraad de aankoop van de molen goed. Op 18 juni van 
het zelfde jaar volgde de principebeslissing om tot de restauratie van deze molen over te gaan.  
Op 25 juni 1980 werd de heer Renaat Callebout, architect te Gent door het schepencollege 
aangezocht een restauratiedossier samen te stellen. De werken werden geraamd op 4.476.259 fr. 
en zijn betoelaagd door staat en provincie20.  
De molen werd zowel binnen als buiten grondig aangepakt.  
Zo werden het molenkruis, de kap, het kruiwerk en de zolder nagenoeg vernieuwd. Het metselwerk 
werd gerestaureerd en de kap herbouwd. De nieuw gebruikte onderdelen zijn identiek met de 
vroeger bestaande en zijn vervaardigd uit dezelfde houtsoort. Ook de geklasseerde haverpletter 
werd nagezien en bedrijfsklaar gemaakt. De restauratiewerken werden aanbesteed op 5 november 
1982 en bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen toegewezen op 12 januari 
1983 aan de firma Cottenier p.v.b.a., Bergstraat 42 te Kortrijk. Het bevel van aanvang der werken 
werd gegeven op 1 september 1983 en de voorlopige oplevering had plaats op maandag 14 
oktober 1985. 
 
Gedurende twee jaar werden voornoemde werken uitgevoerd onder leiding van de werkleider de 
heer Bernard Decraene en met medewerking van de heer Luc Ameye, de heer Rik Deltour en de 
heer Hendrik Vanthoernhout. Op zondag 20 oktober 1985 werd onder grote belangstelling de 
molen officieel in gebruik genomen. Tijdens deze plechtigheid namen achtereenvolgens het woord, 
de heer Vallaeys, afgevaardigde van de provincie, dienst voor toerisme, de heer burgemeester M. 
Pien en de voorzitter van de plaatselijke VVV “De heerlijkheid Oosterzele”, de heer Antoine 
Haegeman.  
 
Als molenaar werd door het gemeentebestuur beroep gedaan op de heer Willy Van Nevel, geboren 
te Balegem op 16 april 1947, gehuwd met Edith Van Herpe en woonachtig te Balegem-Oosterzele 
 

 
Rechts de heer Vallaeys, afgevaardigde van de provincie en de heer pastoor (Foto L. De Smet). 

 

                                                           
20 GAO, Verslagen gemeenteraad. 
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6. Bouw en Werking.  

 

6.1. Staande werk. 

Deze kleine beltmolen heeft een basisdiameter van 6,60 m, bovenaan 3,94 m. De hoogte van de 
kuip is 12,05 m. De meelzolder ligt op 3,19 m, de steenzolder op 5,75 m, de luizolder op 8,38 m 
en de dakzolder op 11,08 m. Het dak op 12,05 m, de nok op 15,35 m.  
 

De inrijpoort is gelegen aan de zuidoostkant. Op de meel-
zolder zijn twee deuren die toegang geven tot de belt, waar 
ook twee ramen zijn. Op de steenzolder zijn 4 ramen en op 
de luizolder 2. Onder de 15 stellinggaten is er een 
uitspringende kraag in metselwerk.  
De kap is van het Oost-Vlaamse type. De bedekking 
bestaat uit kunstleien.  
 
Klepmolen (Foto 1982 L. De Smet). 

 
De kap kruipt op 48 olmen kegelvormige rollen waarvan de  
diameter van de grote basis 15 cm, de hoogte 15 cm en de 
kleine basis 13 cm bedraagt. Deze rollen liggen in een 
houten rollenwagen. De liggende, gaande en staande 
ringen zijn uit olm. De eg, waarmede de molen voor de 
restauratie was uitgerust, is weggenomen. Deze was 
trouwens overbodig geworden. Deze noodoplossing wordt 
aangewend bij het afzakken van de staart. Vermelden wij 
ook nog dat de kruilier uit gietijzer is21.   
 

 

 

6.2. Draaiend werk22. 

 

 
Klepmolen (Foto L. De Smet 1985). 

                                                           
21 Gemeentebestuur Oosterzele, restauratie dossier 1982. 
22 Paul Bauters, "Oost-Vlaamse watermolens", Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, 1980. 
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De oorspronkelijke roede met klinknagels had 26 scheden op de buitenroede en 28 op de 
binnenroede. Ze werden gemaakt door Verhaegen uit Ruddervoorde.  
Het nieuwe gevlucht werd vervaardigd in de werkhuizen van G. Demeester en Zonen uit Marke 
en telt 27 scheden. De buitenroede staat op 14° van de 21ste tot de 27ste schede. Op de 
binnenroede verloopt de zeeg van 14° op de 21ste schede tot 10° op de 27ste nabij de askop. 
De toppen van de scheden staan op 5° en de 6de schede staat haaks. 
De kleine gietijzeren askop draagt het kenmerk van “Jos en Aug. Van Aerschot- Herentals”. De 
asgaten zijn 70 x 40 x 30 cm en is een enig exemplaar in de provincie.  
De haverbreker staat op de maalzolder en de aandrijving gebeurt via het spoorwiel op de 
steenzolder. 
 
Het lichtewerk bestaat uit een Engels steenkoppeL Er zijn 3 maalgangen: een klein Engels 15ders, 
een koppel Franse 18ders en een half. Er is recht pandscherpsel. Er zijn twee takrijnenen een 
ijzeren hoed op het peerijzer. De steenkisten zijn vervangen. Er staat een galg en het spilkalf, de 

balk waarop de staande as draait, is sterk 
gebogen. 
De Klepmolen heeft een intreklui met een 
bonkelaar op de staande as en met 
sterrenwiel op de luias. Het klauwwiel 
heeft houten kammen. Interessant in 
deze molen is het grote spoorwiel met 
een dubbele rij van 89 boven elkaar 
geplaatste beuken kammen en velgen. 
De steek is 6,5 cm. Het sterrenwiel van 
het Engels koppel telt 36 beuken 
kammen, de 2 andere 38. Het gietijzeren 
sterrenwiel voor de aandrijving van de 
haverbreker heeft er 28. 
Het kleine vangwiel heeft 42 beuken 
kammen met een steek van 13,5 cm. De 
conische bovenlantaarn heeft 26 essen 
spillen. De overbrengingverhouding van 
het grootste koppel bedraagt 3,78, dat 
van het Engels koppel 3,99. Er is een 
ijzeren bandvang met een wilgen schoot. 
De vrij lichte en korte vangbalk hangt 
onder de daklijst en de vangsabel is van 
hout. 
 
De luizolder (Foto L. De Smet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. De achtereenvolgende eigenaars  

 
1792-1820 Jean De Waeghemaeker 
1820-1841 Josephus Van Den Hende  
1841-1842 Joanne Catharine Tibbout, weduwe Van Den Hende  
1842-1856 Lieven Leurs  
1856-1863 Charles Louis Joseph Jacobs 
1863-1888 Charles Louis Meirleire  
1888-1918 Denis Meirleire  
1918-1920 Maria Theresia De Noyette, weduwe Denis Meirleire  
1920-1980 Hector De Bremme 
1980 Gemeentebestuur Oosterzele 
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De steenzolder (Foto L. De Smet 1985). 
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GLOSSARIUM gesteund op de woordenlijst uit het lovenswaardig werk van dr. Paul Bauters 
“Eeuwen onder Wind en Wolken”. Windmolens in Oost-Vlaanderen, een uitgave van de bestendige 
deputatie van Oost-Vlaanderen 1985.  
 
ASKOP: deel van de houten molenas of gietijzeren insteekstuk in de molenas 

waarin de roeden opgesloten zitten. 
BOVENAS: horizontale as waarop het gevlucht en het vangwiel gemonteerd zijn. 
BOVENKRUIER: windmolen waarvan alleen de kap draaibaar is. 
DRAAIENDE 
WERK: 

verzamelnaam voor al de bewegende onderdelen. 

EGELS 
STEENKOPPEL: 

samengesteld Frans natuursteen uit La-Ferté-sous-Jouarre met niet al te 
groot natuurlijk snijvermogen, dat geschikt is om tarwe te malen en 
waarvan het bijvoeglijk naamwoord “Engels” betekent dat er breed mee 
gemalen kan worden op zijn Engels.  

GALG: vertikaal scharnierende boom met een haaks aangebrachte arm in de vorm 
van een galg waaraan door middel van een vijs of spindel en ijzeren hoepels 
een molensteen kan worden opgevijzeld en. omgedraaid met het oog op het 
scherpen ervan.  

KLAUWWIEL: gaffelwiel binnen de molen op de luias waarmee via de klauwreep zakken 
met de hand opgetrokken kunnen worden of bij het neerlaten in hun val 
afgeremd kunnen worden.  

KLEPPE: stuk hout dat men na het stilleggen van de molen laat vallen tegen de 
kammen van het kamwiel om te beletten dat de molen averechts zou 
draaien.  

KONINGS SPIL: verticale as van een bovenkruier syn. staande as.  
KROONWIEL: kamwiel waarvan de kammen haaks op de omtrek staan syn. Bonkelaar. 
KRUILIER: metalen, meestal gietijzeren kruiwerk, dat werkt via een overbrenging.  
KRUIWERK: inrichting die het mogelijk maakt het dak van een bovenkruier te draaien.  
LANTAARNWIEL: wiel dat samengesteld is uit 2 ronde schijven of platen waartussen op de 

omloop houten staven zijn gestoken en dat cilindrisch of conisch kan zijn 
syn. rondsel, spillegeloop.  '  

LUIAS: houten as van het luiwerk waarop het luitouw opgerold wordt en zodoende 
de zakken optrekt.  

LICHTEWERK:  inrichting die de afstand tussen de steenkoppels regelt; het stelt de 
molenaar in staat grover of fijner te malen.  

LUIZOLDER: verdieping op een bovenkruier waarop het luiwerk zich bevindt.  
MEELZOLDER: de zolder waarop de molenaar werkzaam is als de molen maalt. Hier komt 

het meel in de zakken terecht.  
MOLENKRUIS: gevlucht verzamelnaam voor de twee molenroeden.  
PATERNOSTERRlNG: op het boventafelelement van een bovenkruier geplaatst systeem zijn op 

het denkbeeldig middelpunt van de molenromp, voor en achter draaien in 
een dubbele ring, en waarop via de bovenring, of gaande ring de molenkap 
gekruid kan worden syn. rollewagen, rolring. 

PEERIJZER: spil met een cilindrische kap die in de bus van de liggende molensteen 
draait en waarop de loper hangt en gelicht kan worden.  

PERESTAF: spil waarop de loper door middel van de rijp is opgehangen, die met een 
cylindrische kap in de bus van de ligger draait en waardoor de loper via de 
pasbrug op en neer bewogen kan worden.  

ROEDE: 1. bij een houten gevlucht het geheel van pestel en de twee daarop 
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gelegde lassen of einden.  
2. bij ijzeren of stalen gevluchten, de wieken of ganse balk zonder het 

hekwerk. De binnenroede draait het dichtst tegen de molen aan, de 
buitenroede loopt er het verst vanaf. 

SCHEDE: heklat uit het achterhek van een gevlucht.  
STAAKIJZER: smeedijzeren verticale as waarop het spilgeloop zit dat door de aswielen 

(staakmolen) of door het spoorwiel (bovenkruier) wordt aangedreven en dat 
via het pas de molensteen aan het draaien brengt syn. klauwijzer.  

STEENKIST: de houten bekleding van een molensteenkoppel.  
STEENZOLDER: verdieping waarop de molenstenen liggen. 
TEERLING: langwerpig kubusvormig metselwerk van baksteen waar- van er vier de 

basis vormen van een staakmolen en die gewoonlijk naar de vier 
windstreken gericht staan. De hoogste teerlingen staan meestal in de noord-
zuid as. 

VANG: schoenrem rond het vangwiel.  
VANGWIEL:  houten kamwiel op de molenas waarrond de vang ligt, dat bij staakmolens 

een maalsteenkoppel aandrijft en dat bij bovenkruiers de staande as via een 
lantaarn of bonkelaar in beweging brengt.  

ZEIL: katoenen of lijnwaden bekleding van een moleneinde 
 
 

 

 

EUROPESE WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

Sinds 2002 wordt jaarlijks een Week van de Begraafplaatsen georganiseerd, dit initiatief 
werd gelanceerd door de ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe, zie 
www.significantcemeteries.org). In Vlaanderen trekken twee organisaties de kar: 

Grafzerkje vzw en Epitaaf (vereniging voor funeraire archeologie), ondersteuning is er 
ook van Heemkunde Vlaanderen vzw. 

Dit jaar wordt de Week van de Begraafplaatsen georganiseerd van 28 mei tot 5 juni. 
 

De Heemkundige Vereniging De Gonde organiseert een gegidste wandeling op het Melse 
kerkhof en de gemeentelijke begraafplaats op zaterdagnamiddag 28 mei 2011. 

Afspraak om 14.30uur aan het portaal van de Sint-Martinuskerk, Dorpsplein te Melle. 
Iedereen (ook niet leden) is welkom. 
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De Balegemse winterlinde beschermd  

door Lucien De Smet 
 
De Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed heeft begin dit jaar 24 waardevolle bomen in onze 
provincie beschermd. Het zijn zwarte populieren, eiken, fladderiepen, linden, essen, platanen en 
enkele fruitbomen. De beschermde bomen hebben een historische waarde of maken deel uit van 
het landschap. 
 
Te Balegem is de winterlinde aan de kapel te Issegem één van de nieuw beschermde bomen. Dat 
heeft tot gevolg dat aan  de boom, maar ook aan de bufferzone errond, niet mag geraakt worden. 
De eigenaar, in dit geval de gemeente, moet de boom in ere houden en krijgt daarvoor ook 
toelagen. 
 

 
De winterlinde in 2011. Op de achtergrond de 17e eeuwse woning met linde (Foto L. De Smet) 

 
 
Op anderhalve meter hoogte heeft onze kranige dame een omtrek van 4,60 m. Met zijn korte stam 
en weelderige kruin is hij wel uniek in zijn soort. 
 
Dat wij vandaag dit levende monument nog in ons bezit hebben, danken wij niet enkel aan het 
toenmalige gemeentebestuur van Balegem maar vooral aan de aanpak van het plaatselijke comité 
voor het leefmilieu Balegem. Zij waren het die in 1978 de alarmbel luidden en dringend om de 
tussenkomst van een boomchirurg vroegen. De boom werd vakkundig gesnoeid, dorre takken 
werden weggehaald en waterafvoerkanaaltjes aangebracht. Op deze wijze voorkwam men dat de 
stam scheurde en stilstaande water in de kruin het hout deed rotten23. 
Wij zijn het gemeentebestuur van Oosterzele dankbaar dat zij de zorg over deze boom te harte 
nemen en op geregelde tijdstippen de boomchirurg laten langskomen voor het onderhoud. 

                                                           
23 Tijdschrift Keerkring, 1979, 3de  jaargang  nr. 3; Keerkring, 1980 4de jaargang nr. 3. 
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RAR Ename fragment uit een 17de eeuwse kaart. Op deze kaart staat de linde niet afgebeeld. 

1. Kapel van Issegem 2. Onderaan de oude baan Gent Geraardsbergen 3. De weg naar Oosterzele met op de 
hoek met de dreef naar het Heet ,de 17de eeuwse woning 4. Bbovenaan de oude baan Gent-Geraardsbergen in 

de richting van de Galg 5. Onderaan de baan naar Balegem. 
 

De standplaats van de linde is typerend: op het kruispunt van de oude heirbaan van Gent naar 
Geraardsbergen met een aantal lokalen wegen. Op oude aanzichtkaarten zien wij hoe ook deze 
linde werd aangepland in de buurt van de intussen verdwenen oude hoeve24. In de schaduw van 
zijn weelderige kruin werd een Barokke Mariakapelletje gebouwd met de jaarmerking 1637. 
 
1. Historische betekenissen. 

 
Het gebruik om linden aan te planten voor boerderijen gaat terug tot de oude Keltische en 
Germaanse cultuur. Voor deze volkeren is de linde een heilige boom. De godin Frya zou zich in de 
kruin van de boom wonen.  
 
De geest van de lindebomen functioneert als de beschermer van huizen en bronnen. Dat sommigen 
hem de naam “goede boom”geven, halen wij uit het gebruik dat in de schaduw van zijn kruin 
huwelijken werden ingezegend en rechtspraak werd gepleegd. 
 
De boom moet men koesteren en beschermen van alle kwaad. De enige mannier om de plaats van 
alle onheil te vrijwaren is het aanbrengen van christelijke tekens, een kruis, een kapelletje. 
 
Het is voor de hand liggend, dat de linde het voorwerp uitmaakt van streekgebonden legenden en 
verhalen. Over de linde aan het kapelletje te Balegem kennen wij het verhaal van een ter dood 
veroordeelde die uit de galgenput ontsnapte en zich in de linde verscholen hield. De passanten 
jaagde hij de daver op het lijf. Het verhaal deed zich dan snel de ronde dat er een spook in de linde 
verbleef. Eenmaal de kapel gebouwd verdween ook het spook. 

                                                           
24 Lucien De Smet, Een bijdrage tot de geschiedenis van het hof te Issegem in de 19e eeuw, Tijdschrift 
Heemkundig Genootschap Land van Rode, 2004 /128, blz. 8. 
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Aangeplante linden bij het Hof Galle te Balegem wijk Leeg Bracht 2011 (Foto L. De Smet). 

 
 
Het lijkt me een interessant verhaal om er even bij stil te staan, omwille van de er in voorkomende 
gebruiken die, oude cultuurvolkeren de “goedboom” toeeigende. Zo is er het bevrijden van de 

boom van het onheil door het aanbrengen van christelijke tekenen, 
nl. het bouwen van een kapel. De veroordeelde staat in ons verhaal 
voor het kwaad. De Galge(put) staat in relatie met het bestraffen van 
het kwaad en de plaats van de boom. Zijn boom en galg niet gelegen 
langsheen de belangrijke handelsweg Gent-Geraardsbergen? De Galg, 
hier niet zo ver vandaan, was die van het markizaat van het Land van 
Rode. De heer van het Land van Rode bezat de lage- middel- en hoge 
justitie. 
 
De linde werd niet enkel aangeplant in de nabijheid van boerderijen, 
herbergen (de vierlindekens Balegem) of ergens eenzaam in het open 
landschap. Niet zelden vinden wij enkele exemplaren terug aan de 
grens van de parochie. Dat doet ons denken aan het afbakenen van 
de parochie door de bisschop. Waar hij langs kwam werd een boom 

(linde, eik, beuk) geplant. 
 
In de rand van de betekenis “goede boom” worden de bloesems gebruikt voor de helende 
theedrankjes. Het zachte hout laat zich goed bewerken voor vervaardigen van klompen. 
 
2. De winterlinde Tilia cordata. 

 

2.1. Naamgeving. 
 
De Latijnse naam tilia is afgeleid van het Griekse woord tilos wat vezel betekent. De bastvezels 
werden vroeger gebruikt bij de vervaardiging van schoeisel en touw. Het toevoegsel cordata 
betekent hartvormig en dat heeft betrekking op de bladvorm. De toevoeging platyphylla betekent 
breedbladig. 
Het Germaanse woord linda betekent bindsel en het Griekse tilos bast. Het woord lind zou ook te 
maken kunnen hebben met de zachtheid van het hout, want in het Duits betekent lind ook zacht, 
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luw. Christelijke heiligenbeelden werden vaak uit het zachte lindehout gesneden die men daarom 
'lignum sacrum' noemde. Het lindeblad vindt men ook vaak op wapens en zegels. 
 

 

2.2. Soorten en hun kenmerken. 

 
Linden zijn de grootste Europese loofbomen. Wij onderscheiden 3 hoofdsoorten:de grootbladige 
zomerlinde (Tilia platyphyllos), de kleinbladige winterlinde (Tilia cordata) en de kruising tussen die 
twee: de Hollandse linde (Tilia europaea). 
De winterlinde heeft een relatief korte stam en een zeer brede, dichte, gelijkmatig vertakte, 
koepelvormige kroon. De bladeren zijn hartvormig en kleiner dan die van de zomerlinde. De 
hangende, sterk geurende bloemen zijn geelwit en tweeslachtig. De meeldraden staan ver boven 
de stamper. De bloemen worden druk bezocht door bijen, die voor bevruchting zorgen. De stelen 
zijn vergroeid met de schutbladeren. 
Al tijdens de bloei zijn de lichtgroene vleugeltjes boven de bloemen zichtbaar. Zij zorgen ervoor dat 
de zaden, afgerukt door de wind, naar verre bestemmingen kunnen zeilen. De vruchten zijn 
eenzadige, vrij zachte, grijsbehaarde nootjes25. 

De kleinbladige linde (Tilia cordata), ook wel winterlinde genoemd, is een lindesoort die in 
Europa in het wild voorkomt. Tevens wordt hij als sier- of schaduwboom aangeplant in parken en 

tuinen. 

De hoogte is circa 30 m. De boom heeft een hoge, dichte, 
koepelvormige kroon. De schors is aanvankelijk glad en grijs. 
Later wordt deze donkergrijs en gegroefd. De twijgen zijn rood 
van boven en olijfgroen van onderen. De knoppen zijn glad, 
glanzend donkerrood en eivormig. 

De kleinbladige linde heeft hartvormige bladeren die 4-7 x 3-5 cm 
groot worden. De bladeren zijn voorzien van fijngezaagde randen, 
en een geelgroene of rozeachtige bladsteel van 3-5 cm lang. Het 
blad is aan de bovenzijde donker en glimmend groen. Aan de 
onderzijde is het blad bleker. In de oksels van de bladnerven 
zitten bosjes haartjes. 

De bloemen zijn wit en vormen dichte groepjes van vier tot vijftien stuks. Er is een bleekgroen 
schutblad van circa 6 cm lang. De boom draagt circa 6 mm grote, bolvormige, geribde 
doosvruchtjes. 

2.3. Bloemen. 

Oorspronkelijk kwam de winterlinde ook voor in de 
Nederlandse natuurbossen. Pollendiagrammen, gebaseerd 
op stuif-meelvondsten in bijvoorbeeld moerassen, tonen aan 
dat de linde zelfs veel voorkwam. In de periode van het 
atlanticum was deze boom op redelijk voedselrijke plekken 
zelfs de dominante boom en niet de zomereik. Van dit 
Atlantische lindenwoud kunnen we onder andere op het 
eiland Jutland in Denemarken en in het Woud van Białowieża 
in Polen nog stukjes terugvinden. 

Sinds 2000 is onderzoek gedaan naar een mogelijke rol van 
de winterlinde in de Nederlandse natuur. De linde blijkt in 
staat de verzuring van de toplaag in een bos tegen te gaan 
en voedingsstoffen en mineralen voor deze toplaag te 
behouden. Dit heeft te maken met het blad van de linde, dat 

veel makkelijker verteert dan het blad van de eik of de beuk en bovendien meer mineralen bevat. 
Hierdoor krijgen allerlei bijzondere en zeldzame voorjaarsbloemen, zoals de witte klaverzuring, de 
bosanemoon en de daslook een kans. De huidige boswet, die het kappen van lindes expliciet 
bevordert, staat echter de terugkeer van deze boom tot nu toe in de weg.26. 

 

                                                           
25 Online www.stemderbomen.nl/pages/artikelen/art_linde.htm. 
26 Online http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleinbladige_linde. 
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Sint-Lievens-Houtem: Overzicht van de 
gemeentelijke toestand in 183727 

door  Frans Duquet. 
 

 
Verslag over het bestuer in den toestand der gemeente St. L. Houtem gedaen door den heer 
Burgemeester Karel Lodewijk Verbrugghen, uyt naem van het Collegie van Burgemeester en 
Schepenen in openbare zitting van den gemeenteraed op 19 september 1837 ten zeven ure ’s 
morgens, en bij dien aen het publiek ter zelve zitting toegelaten is. 
Mijnheeren, 
Het artikel 70 van de gemeentewet verpligt het collegie van Burgemeester en Schepenen van 
jaerlijks voor het opmaken van den begrootingstaet van het opvolgende jaer in eene zitting tot 
welke het publiek toegelaten is een verslag over het bestuer en de toestand der gemeente te doen. 
Het is onze tegenwoordige zitting, Mijnheeren, welke daer toe te verklaren is: Dezelve is bij middel 
van aenplakking en afkondiging ter kennis van het publiek gebragt en het collegie van 
burgemeester en Schepenen heeft mij belast deze last in des zelfs naem te vervullen en ten dien 
eynde heb ik d’eer U.E. de volgende punten voor te houden en over dezelve afzonderlijk vervlag te 
doen.  
 

 
 
 
1. Comptabilieyt der gemeente. 

 
Den begrootingstaet der gemeente  over het dienstjaar 1837 is op 21 January 1837 door de 
permanente deputatie van den Provincialen Raed vastgesteld: 
In ontvangsten op 3684.27 F. 
en in uitgaven op 3287.78 F. 
bijgevolg met een batig slot van 336.49 F. 
 
De vermindering op de grondbelasting zal wel noodzakelijk eene vermindering doen ondergaen op 
de somme onder artikel 1 van den begrootingstaet wegens additionele centimen op die belasting 
gebragt. In tegendeel voorziet men eene bezuiniging te doen op differente artikels van uitgaef,  
namelijk de artikelen 18, 19, 2 te samen ten bedrage van 106.00 F. 
Voorts het artikel 22 ten bedrage van 52.00 F. 
Wegens jaarwedde van den geneesheer der armen hebbende het armenbestuer dien last op zich 
genomen. 
 

                                                           
27 Opgezocht in het gemeentelijk archief en leesbaar gemaakt door Frans Duquet. 
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Het bestuer zal verders alle mogelijke middelen aanwenden om nog merkelijke bezuynigingen te 
doen. 
Wat de gemeenterekening van het afgelopen jaer 1836 betreft dezelfve is door den gemeenteraed 
op 20 Mey laest gearreteerd 
in ontvangsten op 4136.16 F 
in uitgaven op 3382.24 F. 
en levert bijgevolg een batig slot op van 753.42 F. 
 
2. Comptabiliteyt van het armenbestuer. 

 
Uyt de rekening van het armenbestuer over het jaar 1836 volgt dat er een batig slot bestaet van 
474 F. dat in tegendeel er aen diffirente persoonen wegens leveringen voor den armen gedaen tot 
ultimo December 1836 verschuldigd was tot 803 F. 
Maar van eene anderen kant ook er nog te ontvangen bleef eyschbaer van voor laatsten December 
1836 tot 3360 F. uyt alle welke zoud volgen dat op het eynde van 1836 een wezenlijk voordeel 
bestond van 3030 F., dit voor zoo veel de recouvrementen der goedvinden zullen gedaen zijn en 
hier toe komt bezonderen last aen den ontvanger gegeven te worden. 
Het getal der personen welke op 1 January 1837 van het armbestuer bedeeld werden was 49. 
 
3. Statistique bevolking. 

 
De bevolking der gemeente op 1 January 1836 was van 1716 zielen, en op 1 January 1837 was die 
gekomen op 1745 zielen. Dus dat die gedurende 1836 eene vermmerdering van 29 zielen heeft 
ondergaen. In den loop van het zelve jaer 1836 hebben 45 geboorten waer onder vier van 
onwettige kinderen, 10 huwelijken en 39 overlijdens plaetsgehad. Zoo het een als het ander is in 
evenredigheyd van andere gewoone jaren. De vermeerdering van bevolking in dit jaer is bijgevolg 
te meerderen deele toe te schrijven aen het meerder getal persoonen dat in de gemeente is komen 
wonen, dan die hebben verlaten. 
 
4. Kiezerslijsten. 

 
Het getal der kiezers ingevolge de herziening van 1837 als te weten: 
Voor de wetgevende kamers 23 kiezers 
Voor den provincialen raed 24 kiezers 
Voor de gemeenteraed 121 kiezers 
 
5. Straten en wegen. 

 
Onder het rapport der wegen bevindt de gemeente zich in eenen ongelukkigen toestand, alhoewel 
nochthans het reglement omtrent het onderhoud derzelve door de inwooners in het algemeen of 
daer omtrent is nageleefd voorziet men weer … dat met het wintersaisoen de straten in ’t general 
schier als onbruykbaer zijn. 
Het gemeentebestuer wend alle mogelijke middelen aen opdat de gemeente eyndelijk eenen zoo 
lang gewenschte en vrugteloos verwachte Calsijdenweg bekome welke in Communicatie zoud 
stellen met eenige groote baen en alzoo van stad tot stad. Dis is bezonderlijk ’t geen de belangen 
van elke zoo nering- en trafiekdoende gemeenten deze vereyschen. 
 
6. Industriële en liberale bedrijven. 

 
Volgens het register van patenten over 1837 bestaen in de gemeente: 
 
2 graenmolens, 1 Oliemolen, 1 
Boekweytmolen 
29 Herbergen en kroegen 
18 Winkeliers eb Koophandelaers 
4 Broodbakkers 
4 Stokerijen 
1 Brouwerij 
2 Vleeschouwers 
1 Notaris 
1 Geneesheer 

2 Schilders en Ververs 
1 Waschkaersmaker 
4 Timmermans 
1 Kamslager 
1 Wagemaker 
1 Metser 
2 Hoefsmids 
2 Kuypers 
4 kleermakers en Naeysters 
3 Landmeters
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7. Lager onderwijs. 

 
Er bestaan in de gemeente drij scholen, twee van der zelver onderwijzers genieten reeds eene 
subsidie op ’s Rijks fonds en het gemeentebestuer voed zich de hoop dat voor het jaer 1838 gelijke 
gunst aen den derden zal worden verleend, dezelve zijn door het genieten van die subsidie belast 
met een kosteloos onderwijs aen de armen te geven. 
 
8. Misdaden en buytengewoone voorvallen. 

 
Omtrent een jaer is verloopen dat 
de in bedieningstelling van den 
nieuwen gemeenteraed en tevens 
van Burgemeester en Schepenen 
heeft plaets gehad en wij hebben 
nog geene misdaden te signaleren. 
Eenige klachten zijn gedaen over 
de slegte bewaking der bosschen 
en velden. Het gemeentebestuer 
heeft en gevolge eenen expressen 
last aen den veldwagter gegeven 
nopens de uytoeffening van dit 
deel zijner pligten. 
Het is te hopen dat alle reden van 
klacht zal verdwijnen, andersints 
zal het bestuer daeromtrent de 
maetregelen nemen om tot het 
doel te geraken. 
Den stormwind van 29 November 1836 heeft eene nog al aanzienlijke schade aen de kerk 
veroorzaekt. De gemeente het onderhoud van het dak op zich egnomen hebbende en de herstelling 
dezer geordonneerd hebbende beloopt de bekostiging hier tot 242.27 F. 
Waervan slechts is betaeld 60.00 F. geheven op de som daertoe in de begrootingstaet van 1837. 
Dus dat in den begrootingstaet van 1838 daertoe in extraordinaire uytgaef nog zal moeten gebragt 
worden tot 182.27 F. 
 
9. Buytengewoone werkingen. 

 
Het collegie van Burgemeester en Schepenen roept de aendacht van den gemeenteraed over den 
stand van het deelken van den weg van het woonhuis van Livin Versmissen ter plaets waer den 
weg onbekalsijd is. De passagie is niet alleen moeilijk maer zelfs gevaarlijk. Er al door het Collegie 
voormeld bij het opmaken van den begrootingstaet van 1838 eenen voorstel worden gedaen opdat 
de raed de noodige somme in uytgaef vorendrage tot voltoeying van den Calsijdeweg ter 
bovenvermelde plaetse. 
 
Ik dunk, Mijnheren, de bezonderste deelen van de administratie en den toestand der gemeente te 
hebben voor gebragt, en over elk voldoende uytleggingen gegeven te hebben bij middel van het 
tegenwoordig verslag, ’t welk verhoop ik Uwe goedkeuring zal bekomen om vervolgens een 
afschrift van hetzelve aen de permanente deputatie van den provincialen raed te worden 
gezonden. 
 
En is deze in algemeene zitting voorgelezen ten dage, maend en jaer als ten hoofde. 
 
Ter ordonnatie 
 
Den secretaris       Den burgemeester 
Livien de Corte       Karel-Lodewijk Verbrugghen 
 
Schepene 
Raymond Carnewal, Jan Baptist Broeckaert 
 
Raadsleden 
Charles Perreman, Livinus Van Gysegem, Jan-Baptist De Smet, Jan-Baptist Tiré 
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Voorwoord 
 
 
 
Beste heemvrienden, 
 
 
Net nu u het tweede nummer van ons tijdschrift in handen neemt, kijkt u vermoedelijk al uit naar 
de aankomende vakantiemaanden.  
 
Als ik met vakantie ben, wil ik een fijne tijd beleven, doen wat ik graag doe en mij op elk ogenblik 
ontspannen. Genieten van een terrasje met een streekbiertje, ergens in het Land van Rode. 
 
Hebt u er al eens aan gedacht om de toerist uit te hangen in eigen dorp? Eens tijd te nemen om 
naar de stilte te luisteren, terwijl u op uitkijk staat van op het hoogste punt uit het Land van Rode 
naar de torens van Gent? Hebt u al eens de waterbekkens van de Molenbeek bezocht te Balegem 
en Moortsele, de vallei van de Molenbeek, waar destijds talrijke mandenmakers aan het werk 
waren? 
Of iets meer in de richting van de stad: de Scheldemeersen te Melsen en Gentbrugge, die nu 
prachtige natuurreservaten zijn, maar voorheen plaatsen waren, waar hard werd gewerkt in de 
vele steenovens door kinderen, vrouwen en arbeiders met blote voeten in de modder? 
 
Wij hebben alle troeven in huis om vakantie te nemen in eigen streek en te genieten van het 
erfgoed dat ons nog rest: de Motte te Munte, de Romaanse bouwkunst in de kerken van Melsen en 
Moortsele, het vroeg-Gotische koor te Scheldewindeke, het kerkje van Landskouter, barok te 
Bottelare, sporen uit de eerste en de tweede Wereldoorlog, een fietstocht naar de plaatsen waar 
jenever werd gestookt. 
 
Onze vakantietip 2011:        
 

Dit jaar bezoek ik Moortsele. Ga op zoek naar het hof ter Loo, 
Rattepas, het goed ter Hulst, overleeft de afdaling van de 
Halsbreker, het goed Caelbergen, de omgeving van de 
watermolen. Een aanrader: ga eens op bezoek bij onze veelzijdige 
kunstenaar Gerard Vekeman. 
U zult adembenemend staan kijken en u afvragen waarom ik dit 
nooit eerder heb ontdekt. Voor wandelaars is er het Serrurepad. 
 
Wie stuurt ons een mooie vakantiefoto of een vakantie-ervaring uit 
het Land van Rode?  
Wij nemen het graag op in ons volgend tijdschrift in de rubriek “Ik 
nam vakantie in mijn straat”. 
 
Ik wens u de nodige tijd om eens in eigen dorp en streek te gast te 
zijn. 

 
Dit nog. Op de volgende bladzijde vindt u de uitnodiging voor onze monumentenwandeling op de 
open monumentendag van september: een dorpswandeling te Balegem met als thema de 
schoolstrijd in de 19e eeuw. Zeker niet te missen. 
 
Namens onze bestuursleden  wensen wij u een prettige vakantie toe. 
 
Lucien De Smet 
 
 
Uw foto of vakantieverhaal uit het Land van Rode kan u sturen naar: desmet.lucien@skynet.be 
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Activiteiten 
 

 
 

 
 
 
Geleide wandeling te Balegem met als thema “De schoolstrijd te Balegem in de 19e eeuw”. 
  
Het Heemkundige Genootschap Land van Rode organiseert in het kader van de open 
monumentendag een geleide dorpswandeling te Balegem. 
Onze gids is Lucien De Smet. 
 
Samen met hem brengen wij een bezoek aan het erfgoed dat nauw in verband staat met de 
schoolstrijd te Balegem in de 19e eeuw. Onderweg maken wij kennis met het oude dorpscentrum, 
de gemeenteschool en “de katholiekenschool anno 1879”. 
  
De wandeling start aan de pastorij te Balegem om 14u 30, afstand max. 4km. 
 
Deelnamen aan de wandeling is gratis en iedereen is welkom. 
 
Deelnemers kunnen beschikken over een erfgoed fiche met betrekking tot de bezochte 
monumenten. 
 
 

 
“1879 De katholieke school in Balegem” (Foto 2011 Lucien De Smet) 
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De bouw van een nieuwe pastorij te Balegem 
in 1874 door Lucien De Smet 

 
In een vorig nummer berichtten wij de verkoop van de pastorij van Balegem en beloofden toen hier 
op terug te keren. 
 
1. Bouwkundige beschrijving. 
 

Het is een hoog bakstenen 
dubbelhuis van drie traveeën en 
twee bouwlagen gebouwd op een 
kelderverdieping. Het Neoromaans 
uitziende gebouw heeft een met 
leien bedekt zadeldak. De lijstgevel 
is begrensd door hoekpilasters. De 
licht uitspringende deurrisaliet 
eindigt op een puntvormig 
dakvenster met hardstenen 
topaflijning en bekroonde 
kruisbloem. Rondboogvormige 
muuropeningen met pseudo 
bovenlichten; imitatie traceerwerk 
met hele en halve cirkels. Vensters 
in een geprofileerde omlijsting en 
onder een gebogen druiplijst op 
vierkante consooltjes; 
 
 

Neoromaanse pastorij 1874 (Foto 2009 Lucien De Smet) 
 
houten traceerwerk in het bovenlicht.  
 
Baksteendecoratie op de fries onder de gekorniste houten kroonlijst. Gelijkaardige maar soberder 
uitgewerkte en licht aangepaste achtergevel. Rondboogvormig boven- en kleiner zoldervenster in 

de zijpuntgevel1. 
De pastorij is in een vrij originele staat, zowel binnen in 
als buiten uit, bewaard gebleven. Het toegangspoortje 
met traliehek verdween toen de pastorijberg in 1967 
werd aangelegd2. In 1939 werd in de tuin van de 
pastorij een vijver aangelegd3. In oktober 1940 werd 
40m haag aangeplant langsheen de beek. Op vraag van 
pastoor Victor Fonck werden in 1970 een aantal werken 
aan de pastorij uitgevoerd: er werd centrale verwarming 
geïnstalleerd; van de oude pastorij werd het dak 
weggenomen; er werd een nieuwe garage gemaakt en 
er werd een nieuwe voorgevel aangebracht. In 1970 
werd de waterleiding aangebracht en de verwarming 
uitgebreid naar keuken, kleine spreekkamer en 
slaapkamer. Bij die gelegenheid werd een kamer boven 
ingericht met bad en wc4. 
 
 
Ontwerptekening van A. Vossaert architect uit Oudenaarde 1 
juli 1888. De heer Vossaert was tevens de ontwerper van de 
meubelen in de huidige kerk van Balegem. Het origineel wordt 
bewaard in het kerkarchief Balegem. 

                                                           
1 Overgenomen uit de Inventaris van het cultuurbezit Architectuur, deel 12n2 kantons Destelbergen- Oosterzele 
blz. 476. 
2 GAO, notulen gemeenteraad Balegem 13 juni 1967. 
3 KAB, Liber memorialis blz 20. 
4 KAB, Liber memorialis blz 35 en verder. 
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2. Bouwgeschiedenis 
 
2.1. Inplanting 
 
Pastorijberg nr 2. Het gebouw staat zijdelings aan de straat gebouwd. De rechter zijgevel staat 
haaks met wat rest van de oude pastorij. 
 

 
Grondplan met de inplanting van nieuwe pastorij en kerk. Archief kadaster afdeling B 494C, 493F, 504F 

met links de oude toestand rechts de nieuwe. Het plannetje werd door ons ingekleurd. 
 
Bij de bouw van de nieuwe pastorij werd ook de “Pastorijberg” aangepast. Grond dat voorheen tot 
de oude pastorij behoorde werd aan het kerkhof van de nieuw gebouwde kerk toegevoegd. 
 

 
Prachtig gedeeltelijk verdwenen dorpszicht anno 1960. Bemerk de intussen verdwenen ommuurde tuin met 

toegangspoort. Links van de kerk de verdwenen vrijheidsboom (Postkaart uitg. drukkerij Haesebijt Balegem). 
 
De mortel van de nieuw gebouwde Sint-Martinus kerk was nog niet hard of de kerkfabriek legde 
reeds nieuwe bouwplannen op de tafel. 
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De vergadering van de kerkraad op 23 april 1871 besloot toen om het in de zeer slechte staat 
verkerende “pastoreelhuis” af te breken en door een nieuw op te richten gebouw te vervangen. De 
kosten voor restauratie van het oude gebouw werd geschat tussen de 8 à 9 duizend BEF met de 
wetenschap in het achterhoofd dat na 10 jaar het gebouw nog steeds bouwvallig is5. 
 
De Gentse architect Edmond de Perre-Montigny (1826-1895), tevens de ontwerper en de architect 
van de parochiekerk, werd aangeschreven om een ontwerp en kostenraming op te maken. De 
totale kost werd geraamd op 16852.50 BEF. Hierin kon de kerkfabriek tussenkomen voor een 
bedrag van 5617 BEF. De aan te wenden fondsen zouden worden gevonden door de verkoop van 
een legaat en 1000 BEF. nl. de helft van de opbrengst uit de verkoop van de oude materialen 
afkomstig van het oude pastorij. Het volledige dossier werd voor advies aan de gemeente 
overgemaakt6. 
 

 
Ontwerpplan archief KCML 153. 

 
De gemeenteraad, onder het voorzitterschap van burgemeester Pieter Jozef Baele en de schepenen 
Benoit De Poorter en P.J. Van Wingem, gaf op 23 augustus 1871 een gunstig advies. Het plan werd 
goedgekeurd en men besloot eenzelfde bedrag als dat van de kerkfabriek, zijnde 5617 BEF te 
geven. De toelagen zouden worden verspreid over 4 jaar en in gelijke schijven worden uitbetaald7. 
Op de kerkraad van de eerste zondag van maart 1872, waren aanwezig: Carolus Ludovicus De 
Cock, pastoor, burgemeester Pieter Jozef Baele8 en de leden Pieter Frans Dierens, P.J. Thienpont, 
C.L. Van Achter en Charles Louis Van De Sijpe. De raad besloot hoe het financiering plan kon 
worden aangepast, rekening houdende met het schrijven van de arrondissementscommissaris op 
24 juni 1872 die hier trouwens om verzocht had. 
 

                                                           
5 KAB, notulen kerkraad 23 april 1871. 
6 KAB, notulen kerkraad. 
7 GAO, notulen gemeenteraad Balegem 23 augustus 1871. 
8 Lucien De Smet, Bijdrage tot de geschiedenis van Balegem,1977, blz. 35: Burgemeester in Balegem van 1864 
– 1873. 
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Raming van de architect  16852.50 BEF 
Tussenkomst gemeente en kerkfabriek elk 5617.5 BEF 11235.00 BEF 
Tussenkomst van de staat en de provincie elk 2200 BEF 4400.00 BEF 
 Totaal 15635.00 BEF 

Saldo -1217.50 BEF 
 
Rekening houdende dat het gemeente in dit tekort niet zou tussenkomen, besloot de raad dit 
bedrag voor haar rekening te nemen. 
 
Het fonds waaruit de kerkfabriek haar deel in de kosten zal halen werd als volgt bepaald: 
 
Inkomsten uit de verkoop van een maaimeers in Sint- Lievens-Houtem 4280 BEF 
Inkomsten uit de verkoop van land in Bottelare 3080 BEF 
Inkomsten uit de verkoop van oude bouwmaterialen 1000 BEF 
 Totaal 8360 BEF 
 
De raad vroeg de voogdijoverheid de toelating om de vermelde onroerende goederen te mogen 
verkopen en tot de openbare aanbesteding van de werkzaamheden te mogen over gaan9. 
 
Het dossier met het advies van het kerkbestuur en de gemeenteraad werd aan de provincie 
overgemaakt. Op 22 juni 1872 werd het plan door de bestendige deputatie goedgekeurd10. 

 
Op 28 april 1873 overleed burgemeester Baele in de 
leeftijd van 74 jaar. Hij werd in zijn functies 
opgevolgd door Constantinus De Fruyt11. 
 
Wij vermoeden dat de werken in de tweede helft van 
1874 werden aangevat. In oktober 1874 vroeg het 
kerkbestuur de toelating 315 BEF af te halen van de 
spaarbank om de kosten van het ijzerwerk, geleverd 
door P. Everaert, te betalen12. 
Over het verloop van de werken, de aanpassing van 
het ontwerpplan en het bestek vinden wij in het 
archief geen informatie terug. Merk op dat toch 
enkele niet onbelangrijke wijzigingen werden 
aangebracht nl. de dakconstructie en de indeling van 
het grondplan. Zo bevindt zich ondermeer de trap 
naar de bovenverdieping rechts van de inkomhal. 
De naam van de ondernemer vonden wij terug in de 
kerkrekeningen van 1876 en 1877. Aan ondernemer 
De Bodt werd in 1876 291.9 BEF uitbetaald om de 
buitengewone werken uitgevoerd aan de pastori.  
Het daarop volgende jaar nog eens 216 BEF voor de 
levering van arduin13. 
 
De traphal (Foto 2011 Lucien De Smet) 
 

2.2. Problemen met de financiering. 
 
De gemeenteraad van 25 november 1874, dit maal onder voorzitterschap van Constantinus De 
Fruyt, herinnerde de kerkfabriek aan de eerder gemaakte afspraken met ondermeer over de 
opbrengst van de oude bouwmaterialen “zoniet zal de gemeente verkopen in haar voordeel”14. Zat 
er een haar in de boter? 
 
De buitengewone zitting van de kerkfabriek op 25-12-1874 bracht meer duidelijkheid. 

                                                           
9 KAB, notulen kerkraad maart 1872. 
10 De beslissing van de deputatie staat vermeld op het ontwerpplan. 
11 Lucien De Smet, Bijdrage tot de geschiedenis van Balegem ,1977, blz. 36-37: Burgemeester in Balegem 
1873-1879. 
12 KAB, notulen kerkraad oktober 1874. 
13 KAB, kerkrekeningen 1876 en 1877. 
14 GAO notulen gemeenteraad Balegem 25 november 1874. 
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De meerwerken bedroegen 647.50 BEF zodat de uiteindelijke kost 17500 BEF bedroeg. Na aftrek 
van de toelagen van staat en provincie boekte de raad 1217.50 BEF. Zij maakte bij dezen een 
rekenfout: het tekort bij te passen door gemeente en kerkfabriek bedroeg elk 6550 BEF i.p.v. 6265 
BEF. 
De vergadering van de kerkfabriek, waarop de burgemeester afwezig was, vroeg aan de gemeente 
om hun toelagen in die zin aan te passen15. 
 
Op 20 december 1875 verklaarde de gemeenteraad “zich te houden aan de vroegere deliberaties 
zowel ten opzichte van de school als de werkingen aan de pastorij voor welke hij betaald heeft en 
volbracht gansch zijn verbintenissen… dat zij nooit meer beloofd noch verstaan hebben iets meer 
van de kosten te dragen”16.  
 
Volgens de kerkrekeningen van 1878 en 1885 bracht de verkoop van de oude bouwmaterialen ook 
niet het verhoopte bedrag op In 1877 stortte notaris De Wilde 616.25 BEF en in 1885 werd nog 
eens een bedrag van 891.38 BEF gestort17. Dit is 492.37 BEF beneden de raming. De afbraak van 
de oude pastorij koste 2674.14 BEF18.  
 
Op 24 januari 1877 nam de gemeenteraad kennis van een klacht door de bouwmeester De Bodt 
geformuleerd. De raad besloot die aan de pastoor toe te sturen. Zij bracht in herinnering dat de 
gemeente zich zal houden aan de eerder gemaakte afspraken en “zijn aandeel niet te verhogen”19. 
 
De kerkfabriek, in buitengewone vergadering op de derde zondag van de maand mei 1877, maakte 
tijdens de bespreking over de staat van de werken op dat niet alle werken zoals in het “devis” 
beschreven waren uitgevoerd en dat de derde receptie als dusdanig niet kon worden uitbetaald.  
Tijdens de bespreking van het financiële luik kwam de raad terug op het destijds opgemaakte 
financieringplan en stelde dat de gemeente 5617.50 BEF had toegezegd. Twee jaar later, toen de 
pastorij voor de helft was opgetrokken, meende de raad te weten dat de gemeente voor slechts 
4000 BEF toelagen had gestemd, dat al die tijd de leden van de kerkfabriek te goeder trouw 
hadden gehandeld en dat hun genomen beslissingen steeds door de gemeenteraad werden 
goedgekeurd. De raad kwam tot het besluit: “dat de gemeente gehouden is haer 3e deel des devis 
van 5617.50 te betalen voor de opbouwing der pastorij en hier toe verzoeken zij mede de hulp der 
bevoegde overheid om de gemeente Baelegem des noods daer toe te dwingen”20. Merk op dat de 
kerkfabriek hier in haar redenering geen rekening hield dat in de toelage van de gemeente 
begrepen was 1000 BEF, zijnde de helft van de opbrengst van de verkoop van de oude 
bouwmaterialen.  
Tijdens de buitengewone bijeenkomst van de kerkraad op 23-05-1880 vroeg de raad de toelating 
haar rechten voor de rechtbank te mogen verdedigen. De ondernemer had de kerkfabriek voor de 
rechtbank gedaagd om hem de resterende som van 1482.50 BEF uit te betalen21. 
 
Tijdens de vergadering van de kerkfabriek op de eerste zondag van september 1881 besprak de 
raad opnieuw de toelagen van de gemeente. Daarbij maakte ze de opmerking “dat de weerde van 
bouwmaterialen der oude pastorij openbaarlijk verkocht nauwelijks is geweest 500 BEF waervan de 
gemeente zich zou mogen toeschrijven 250 BEF als zij daertoe recht zou hebben. 1000 BEF werd 
ingeschreven in het aandeel van de gemeente zijnde 5617.50 BEF. Men had nagelaten de 
werkelijke opbrengst van de oude bouwmaterialen door deskundigen te laten schatten. De raad 
vroeg de gemeente om haar deel in de kosten te brengen op 5300 BEF. De kerkfabriek was “met 
reden verwonderd over deze weigering, daerom beroept zij het gouvernement om de gemeente 
alhier te dwingen tot deze billijke toelage”. Indien de gemeente hierop niet inging vroeg de raad 
een bijkomende provinciale toelage van 600 tot 750 BEF22.  
Uit de kerkrekening van 1886 halen wij dat kerkfabriek ontving: 
Toelage van de gemeente 4517.60 BEF 
Toelage van de provincie 2200.00 BEF 
Toelage van de staat 2200.00 BEF 
 

                                                           
15 KAB, notulen kerkfabriek 25 december 1874. 
16 GAO notulen gemeenteraad Balegem 20 december 1875. 
17  KAB, kerkrekeningen 1878 en 1885. 
18  KAB, kerkrekeningen: in de rekening van 1878 tweemaal en 1885 werd telkens 891,39 BEF ingeschreven. 
19 GAO notulen gemeenteraad 24 januari 1877. 
20  KAB, notulen kerkfabriek buitengewone vergadering van mei 1877. 
21  KAB, notulen kerkfabriek 23-05-1880. 
22  KAB, notulen kerkfabriek 1e zondag van september 1881. 
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De resterende uitgaven bedroegen 10400 BEF23. Dat betekent, dat de uiteindelijke kostprijs voor 
de bouw van de nieuwe pastorij 19317.60 BEF bedroeg, zijnde 2465.10 BEF meer dan de 
oorspronkelijke raming, een meerkost die uiteindelijk door de kerkfabriek, zijnde de bouwheer, 
gedragen werd.  
 
3. Lijst van de in deze pastorij residerende pastoors. 
 
Naam ° plaats wijdingsdatum Aanstelling 

in Balegem 
Nieuwe 
bestemming 

† datum 

Carolus 
Ludovicus De 
Cock 

Boukele  
10-03-1820 

01-06-1844 28-12-1868  Balegem  
18-09-1889 

Julius Roels Daknam 
14-05-1837 

27-12-1864 01-10-1889 Ontslag 
05-08-1907 

Lokeren 
 5-01-1914 

Gustaaf 
Boone 

Kwaremont 
19-02-1858 

17-12-1881 15-08-1907  Balegem  
24-11-1917 

Philemon 
Coppens 

Erondegem  
08-09-1864 

22-12-1888 25-08-1917 10-09-1935 Haaltert  
21-20-1948 

Edward Jozef 
Maria De 
Coninck 

Oostakker  
10-06-1874 

Gent  
18-12-1897 

02-09-1935  Balegem  
27-11-1936 

Adulphus Van 
Bogaert 

Sint Gillis 
02-05-1879 

19-09-1903 09-12-1936 Ontslag 
22-10-1952 

Sint Gillis 
15-02-1956 

Gerard 
Deschaumes 

Berchem 
10-06-1898 

26-05-1923 22-10-1952 16-09-1965 Ronse 
19-01-1979 

Victor Fonck Borsbeke  
27-06-1914 

27-06-1938 16-06-1965 Deken  
te Temse 
01-10-1972 

Erpe 
09-02-2005 

Marcel Gerard 
Paul Snoeck 

Huise  
27-07-1912 

Gent  
11-06-1938 

01-09-1972  Balegem 
07-04-1986 

Paul 
Hanssens  

15-02-1931 Gent 
23-05-1964 

13-01-986 1991 pastoor 
te Deftinge 

Deftinge 
22-09-2001 

Jozef Boone Eksaarde 
11-09-1932 

31-05-1958 08-12-1991 Oprust 
11-01-2009 

 

 
 

 

Activiteiten in Munte: 
 
Zondag 11 september 2011:  
 
ter gelegenheid van Open Monumentendag  met als thema 'Conflict'  
tentoonstellingen  
10u - 18u:   
- Voormalige Pastorij Munte: - Bunkers van het Bruggenhoofd Gent anders bekeken 
                                           - Schimpbrieven uit Munte 
- Sint-Bonifatiuskerk Munte: - Martelarenverering in het Land van Rode 
  
  
Zondag 18 september 2011: 
 
ter gelegenheid van Munte-kermis: 
tentoonstellingen:  
14.30 - 18u: 
- Voormalige Pastorij Munte: 
               - 'Het stond in de gazet' :  honderden krantenknipsels over Munte en Muntenaren. 
               - 'Hard Labeur in Munte'. 
  
Info:  De Muntenaar.  p/a Jos Ottermans, Torrekensstraat 48, 9820 Munte-Merelbeke  
09 362 70 43  0475 856356   jobeka@skynet.be 
 
                                                           
23  KAB, kerkrekeningen 1886. 
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De bezitters van de heerlijkheid Rattepade, 
Raddepas, Rattepas te Moortsele 

door Lucien De Smet 
 
1. Naam van de heerlijkheid. 
 
De heerlijkheid ontleende zijn naam vermoedelijk aan een familie met de naam Rattepade. 
Zo zien wij een Gillis van Rattenpade vermeld staan in de “Costumen ende usagen van den Lande 
van Wiendicke”. Dr. Dirk Heirbaut dateerde het document in 128024. Frans De Potter en Jan 
Broeckaert citeren in hun geschiedenis in 1220 een Walter de Rattenpade zonder evenwel een bron 
te vermelden25. 
 
Bij de opgaven van de staten van goed gebruikte men de benaming “Raddepas”, terwijl men in het 
leenverhef voor de zelfde periode spreekt over de heerlijkhede “Rattepade”. 
De heerlijkheid Raddepas of Rattepade werd in leen gehouden van het leenhof Balegem, 
Scheldewindeke, Moortsele. 
De toponiem “Rattepas” is heden nog gebruikt als straatnaam, verwijzende naar de hoeve die 
hiervoor in aanmerking komt. 
 
2. Ligging. 
 
“Rattepas” ligt in het westen van de gemeente Moortsele, in de hoek gevormd door de voormalige 
gemeenten Munte en Scheldewindeke. In de 19e eeuw was het nog een aaneensluitend domein in 
het bezit van Petrus Leopold van Alstein. Op het kadaster gekend onder het art. 3, de nr 428 tot 
448 en de nr 516 en 51726. 
 

 
Het domein “Rattepade”, uittreksel van de door mij bewerkte kaart van de atlas van C. Popp (Lucien De Smet). 

                                                           
24 De Feodaliteit te Scheldewindeke, 2000, Brochure Land van Rode uitgegeven ter gelegenheid van de  
 voordracht door prof. Dr. D. Heirbaut,   blz. 10. 
25 Frans De Potter en Jan Broeckaert, Geschiedenis van de Gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, deel  
 Moortsele,   blz. 7. 
26 C. Popp, legger kadaster kaart, 1858. 
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Hof Rattepade (Raddepas) te Moortsele: een restant van de omwalde mote (Foto 2011 Lucien De Smet). 

 

 
Hof Rattepade (Raddepas) te Moortsele, voorheen het neerhof (Foto 2011 Lucien De Smet). 

 
3. Zijn vroegste bewoners. 
 
In 1363 was het 5 dagwanden grote goed eigendom van de erfgenamen van Jan Polleyns27. In een 
latere wezenakte, die kort nadien werd opgesteld, citeert Noël Kerckaert dat Gillis van Rattepade 
de eigenlijke bezitter was. Hij bezat het goed in leen van het Land van Rode en “mevrauwe van 
Bar”. Bij zijn dood ging het over aan zijn drie kinderen. Rattepade had toen al een oppervlakte van 
11 bunder28. 
                                                           
27 SAG Wezenakten 330/3 f 272 v°. 
28 SAG Wezenakten 330/4 f 309. Noël Kerckhaert, Oude Oostvlaamse Hoeven, 1977,   blz. 418. 
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Een schepenakte uit 1404 vermeldt dat het goed dan eigendom eindom was van Jan van Hecke en 
Jan den Juede. Zij verhuurden het 40 bunder grote goed aan Jan Bryssinc aan 4 sehellingen 6 
deniers per bunder29. Uit een dokument van 1409 halen wij dat Rattepade dan toebehoorde aan 
Kateline van Rattepade, weduwe van Jacob Coevoet. Zij had de heerlijheid geërfd van haar tante 
Alysse, een dochter van Gillis van Rattepade. Kateline verkocht haar deel aan Janne vanden Hecke, 
een priester30. 
In 1418 was Janne vanden Hecke de enige eigenaar van het goed. Het was intussen 42 bunder 
groot. Hij verhuurde het aan Petrus de Vooghd voor een jaarlijks bedrag van 6 ponden 10 
schellingen31. Volgens de Potter was Janne vanden Hecke in 1400 in het bezit gekomen van een 
deel van het goed “een dachwant eerven lettel min of meer, gheleghen in ’t goed van Rattepale”. 
Hij had het gekocht van Petrus en Margareta Pilizer32. 
 
Volgens een wezenakte uit 1450 behoorde het goed toe aan Jan Feys, gehuwd met Margriete 
Castelein. Bij het overlijden van Jan Feys in 1450 kwamen deze goederen, 11 bunder en half, in 
het bezit van de oudste zoon Jan33. Volgens de Potter was Rattepade begin de 16e eeuw in het 
bezit van Cornelis Cheys en in 1547 van Frans van Haute.  
 
Uit het werk van de Potter citeer ik, uit het nog niet terug gevonden leenboek van het Land van 
Rode van 1547 op de blz. 116, de volgende tekst: “Franchoys, fils de Jacques van Haute, tient uug 
fief grand quarante sep journeaulx et cincq verges, nommé en flameng thof te Rattepade, avecq 
tous les droits y appartenans, gisant en la paroiche de Moorsele, en plusieurs pièches à scavoir: 
Une pasturaige, gisant derrière la grange de le dictc cense, grand trois journeauls cincquante trois 
verges, oost M. Denys van der Sare, nort west le chemin seignoirial, zuut la cense de Rattepade. 
Item encoire une pièche grande unze journeaulx et quarante verges, oost ledict M. Dionijs van der 
Sare, noortwest les fossez de la dictec ense, zuidoost ledict chemin seignoirial. 
Item un bonnier de bois… 
Item encoire cincq journeaulx nommé en flameng de Asseltveldekins, avec un demy bonnier au lieu 
nommé de platteweede…. 
Item sur Asseltcoutere oultre le bois six journeaulx vint verges… 
Item une pièche devant la dite cense avec la jardin, ensemble grand dix journeaulx unze verges….  
Item la cense avec une petite pièche et petit jardin soubs les fossez, et lesd. fossez ensemble 
grands quatre journeaulx trente et un verges…”. 
 
In de tweede helft van de 17de eeuw was volgens de Potter Rattepade in het bezit Van de familie 
Bette34. 
Wij gingen bijgevolg op zoek in het familiearchief en vonden er Frans Bette, heer van Raddepas, 
terug. Door het huwelijk van Jacoba de Viron met jonkheer Frans Bette kwam in 1630 de 
heerlijkheid Raddepas van de familie Viron naar de familie Bette. Zij was de dochter van Jonkheer 
Philippe de Viron. Vader Philippe Viron was gehuwd met Isabelle Cabeliu. Isabelle werd geboren in 
1576 en overleed in 1606 te Moortsele waar zij ook begraven werd. Kinderen uit dit huwelijk 
waren, naast Jacqueline, Gertrude de Viron, gehuwd met Charles Sersanders35.  
Frans Bette was de zoon van Joannes Bette en Joanna De Vos. Bij het overlijden van Jacoba de 
Viron, douairière van Frans Bette, op 21 november 1667 waren er 10 kinderen erfgenaam: 
 
1. Jonkheer Antonius Ferdinandus Bette 6. Anna Eugenia Bette 
2. Françoise Michele Bette 7. Isabelle Bette 
3. Ferdinandus Petrus Bette 8. Barbara Philippine Bette 
4. Petrus Norbertus Bette 9. Cecilia Maria Bette 
5. Maria Carlotta Bette 10. Philippe Jacobus Bette 
 
De heerlijkheid werd in leen gehouden van het leenhof Scheldewindeke, Balegem en Moortsele. Bij 
een overlijden was men aan de heer van het leenhof 10 ponden parissis verschuldigd, wanneer het 
werd verkocht betaalde men de 10e penning en wanneer het “verwandeld” (ruilen) 20 schelingen 
grooten 36. 
                                                           
29 SAG Wezenakten 301/18 f 73. Noël Kerckhaert, Oude Oostvlaamse Hoeven, 1977,   blz. 418. 
30 SAG Wezenakten 301/20 f 51. 
31 SAG Wezenakten 301/25 f 36. 
32 Frans De Potter en Jan Broeckaert, Geschiedenis van de Gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, deel  
 Moortsele,   blz. 7, voetnoot 3: Jaarregister 1400-1402 (Wij hebben deze bron niet terug gevonden). 
33 SAG Wezenakten 330/25 f 106. 
34 Frans De Potter en Jan Broeckaert, Geschiedenis van de Gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, deel  
 Moortsele,   blz. 7. 
35 Internet, Genealogische informatie Genealogie voor 1600, Genealogie Van Waesberghe. 
36 RAG Familiefonds 191- 573. 
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 3.1. Vijf generaties Van Alstein, heren van de heerlijkhede Rattepade. 
 
3.1.1. Het familiewapen. 

 
Een beschrijving van het wapenschild vonden wij terug in het boek van 
Agathon: Alstein “ Het uitzicht op de wereld”. Het wapenschild heeft 
een gouden achtergrond gedwarst door een keelrode band met drie 
zilveren kruisen37. Op de gekleurde afbeelding, die we op het internet 
vonden, zijn de gedwarste band en de uitwaaiers in de ridderhelm 
sinopel (groen) ingekleurd. Merken wij op dat op het blazoen van 
Helena Van Alstein de gedwarste band eveneens in sinopel is 
uitgevoerd38. 
Het keelrood wijst op de militaire achtergrond van de adel. Boven het 
schild is een ridderhelm met keelrode uitwaaiers en het geheel wordt 
bekroond met een zilveren kruis tussen vleugels. 
Begin de 9e eeuw werd de familie Alstein door paus Leo IV in de adel 
verheven. De adelbrief wordt in de bibliotheek van het Vaticaan 
bewaard39. 
 

De bakermat van het geslacht van Alstein lag in het Rijnland. Petrus van Alstein, gehuwd met 
Adriana van Haren, was de laatste die te Keulen trouwde. Hun zoon Petrus kwam naar Gent waar 
hij op 29-jarige leeftijd huwde met Catharina D’Hamere. Hij was griffier van de baronie Nevele en 
in de kasselrij van Oudburg te Gent. Hij stierf op 1 mei 1666 op een leeftijd van 76 jaar. Hij werd 
begraven in de familiegrafkelder in de Sint-Michielskerk te Gent, waar 7 jaar later ook zijn 
echtgenote werd bijgezet. Er waren 9 kinderen waaronder Joris, die huwde te Gent op 2 juni 1658 
met Margerite Brias, een afstammeling van de Viscontis en de stamouders van de heren van de 
heerlijkheid Rattepade. Zijn broer Franciscus Ignatius, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, werd 
geboren op 30-08-1633 en hij huwde in 1665 met Catherina Lievens. Franciscus Ignatius was 
tevens de grootvader van de slavenhaler Petrus Ignatius Livinus40.  
 
3.1.2. Petrus Gregorius van Alstein (1659-1742). 
 
Petrus Gregorius was gehuwd met Maria Joanna Hailly. Hij werd geboren in 1659 als de zoon van 
Jooris Ludovicus en Marguerite Jacqueline Brias41.  
Jooris Ludovicus was advokaat van de raad in Vlaanderen, griffier van de casselrije van den 
Audenburg. Hij was de zoon van Petrus van Alstein en Catharina D’Haemere42. Maria Joanna was 
de dochter van Joannes Baptista en Anthonette De Smet43. Hij overleed te Gent op 22 januari 1724 
na op 2/06/1658 gehuwd te zijn geweest met Margerite Brias. Zij was 93 toen zij op 2 november 
1728 te Gent overleed. In de kapel van het H. Sacrament in de Sint- Michielskerk bevind zich het 
familiegraf. Het is een zwart marmeren tafel met aan de muur een wit marmeren lijst 44. 
 
Petrus Gregorius Van Alstein, advokaat in de raad van Vlaanderen, machtigde op 11 maart 1738 
Jacobus Vermeulen om in zijn naam voor het Leenhof “Balegehem Scheldewindeke en Moortzeele” 
het leen hof ten Rattepadde te verheffen. Volgens het leenboek bedroeg de oppervlakte van het 
hof toen 47 dagwand en vijf roeden45. 
 
 
 
 

                                                           
37 Agathon, Het uitzicht op de wereld /Alstein Scriptoria n.v. Antwerpen, 1984,   blz. 76. 
38 Blommaert, Ph., Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaenderen, Kerk Sint-Michiel, Gent, 1857,   
blz. 239, nr. 275. 
39 Agathon, Het uitzicht op de wereld /Alstein Scriptoria n.v. Antwerpen, 1984, blz. 76 en verder. 
40 Agathon, Het uitzicht op de wereld /Alstein Scriptoria n.v. Antwerpen, 1984, blz. 75 en verder. 
41 RAG inventaris D’Hoop 171/30. 
42 RAG inventaris D’Hoop 171/30. 
43 RAG inventaris D’Hoop 171/30. 
44 Blommaert, Ph., Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaenderen, Kerk Sint-Michiel, Gent, 1857,  blz. 
217. 
45 RAG 112/180  blz. 27. 
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Fragment van een kaart RAG 112/156 In het rood omlijnt, de heerlijkheid in de 19e eeuw. 

Op welke wijze deze familie in het bezit kwam van de heerlijkheid Rattepade is voor ons nog een onbekend. 
 
Twee zusters van Petrus Gregorius, nl. Carolina Livina, 95 jaar bij haar overlijden op 15 juli 1757, 
en Clementia Catharina, 80 jaar bij haar overlijden op 25 augustus 1750, liggen begraven in de H. 
Sacramentskapel van de Sint-Michielskerk te Gent46. 
 
3.1.3. Petrus Ludovicus van Alstein (?-1778). 
 
Petrus Ludovicus van Alstein, heer van Peteghem en Rattepas, hoogh pointer der Casselrije van 
Audenaerde, was de zoon van Jonker Petrus Gregorius van Alstein en Maria Joanna Hailly47. 
Hij huwde twee maal.  
Een eerste maal met Maria Marguerite de Clercq de Hurtebise, dochter van Petrus Erasmus en 
Maria Mols48. Uit dit huwelijk werden geboren:  

1. Maria Bernardina van Alstein (1733-1760) 
2. Eduardus Gregorius (1734-1818) 
3. Petrus Gregorius (1735-1784). 

 
Hij huwde een tweede maal op 2 december 1758 in de Sint-Baafsparochie te Gent met Joanna 
Theresia Elbo, dochter van Petrus Elbo en van Maria Josephina van Bochaute49.  
Petrus Ludovicus overleed te Gent op 17 juli 177850. Hij werd op 19 juli in de Sint-Niklaasparochie 
te Gent begraven.51  
 
Op 5 mei 1742 verhief Petrus Ludovicus de heerlijkhede van Rattepade voor het leenhof Balegem, 
Scheldewindeke en Moortsele. Het leen onvatte naast een “huys van plaisanse” ook nog land, 
bossen, meersen en een vijver, alles te samen 14 bunder groot. Aan het leen waren verbonden het 
volle relieve van tien ponden parisis, twintig schellingen grooten kamelinkgeld wanneer het 
veranderdert van eigenaar bij overlijden en de tiende penninck van dit geld52.  

                                                           
46 Blommaert, Ph., Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaenderen, Kerk Sint-Michiel, Gent, 1857,blz. 
217. 
47 RAG inventaris D’Hoop 171/30. 
48 RAG inventaris D’Hoop 171/30. 
49 RAG inventaris D’Hoop 171/30. 
50 RAG inventaris D’Hoop 171/30. 
51 Internet, genealogie-peeters-roueau. Begraafboeken Alexianen, Gent LXVII, nr. 22, f 49, Lettre 
d’anoblissement le 17:01.1771, ARB cité dans: De evolutie van de Belgische adel sinds de late Middeleeuwen. 
52 RAG 112/180,  blz. 34. 
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In de staat van goed, opgemaakt bij zijn overlijden, vonden wij deze goederen alsvolgt 
omschreven (voor het eerst is hier sprake van de “heerlickhede genaempt den Radepas binnen de 
prochie van Moortzele): 

 een behuisde hofstede met de motte en een partycken saylant 356 roeden 
 een partycken saylant west van de hofstede 424,5 roeden 
 een partye vijver suyt de straete 135 roeden 
 saylant Suyt de straete west de dreve noort de hofstede 2 bunder 1 dagwant 36,5 roeden 
 saylant drijkantigh 247 roeden 
 bosch west de prochie van Munte 5 bunder 1 dagwant 76,5r 
 op de Raeseel Cauter saeylant O de dreve Z de hofstede 2 bunder 1 dagwant 80,5 roeden 
 saylant op de selve cauter noort de straete naar Munte 258 roeden 

 
De hofstede en de bijhorende landen werden in 1778 door de gezworen landmeter Bavo Bernardus 
Minne opgemeten en bedroegen 13 bunder 3 dagwant en 12 roeden allodiaele aelsterse maete. In 
1778 werd het voor 9 jaar verpacht aan Joannes Vermeulen voor 26 schellingen per jaar boven alle 
lasten53.  
Merken wij op dat een deel van het foncier met name “het Rapierken” en het “Fonteynveldeken”, 
samen groot 1 dagwand 59 roeden, in het bezit was van Charles Philippe Anthonius Maelcamp54. 
 
3.1.4. Petrus Gregorius van Alstein (1735-1784). 
 
Petrus Gregorius was secretaris van de keure te Gent, advokaat in de raad van Vlaanderen, heer 
van Rattepade. Hij was de zoon van Petrus Ludovicus en Maria Marguerite de Clercq de Hurtebise. 
Op 8 december1758 huwde hij te Gent met Charlotte Jacqueline Neyt. Uit dit huwelijk kennen wij 
negen kinderen:  

1. Livinus Gislenus Ildephonsi Franciscus Van Alstein 1768-1791  
2. Joseph Hector Félix van Alstein 1773- 
3. Helena Theresia van Alstein 1776-1849 
4. Petrus Ludovicus van Alstein 
5. Joannes Baptista van Alstein 
6. Eugénie Grégoire van Alstein 
7. Henriette Lucie van Alstein 1774- 
8. Joanna Francisca van Alstein 
9. Colette van Alstein 

 
Petrus Gregorius overleed op 20 januari 1784 en werd begraven in de Sint-Niklaasparochie te 
Gent55. Zijn dochter Helena Theresia was gehuwd met Franciscus d’Hoop, die te Gent overleed op 
11 september 1829. Helena overleed te Gent op de leeftijd van 72 jaar op 17 januari 1849. Haar 
lijkschild bevindt zich in de Sint-Michielskerk te Gent56. 
 
Op 24 april 1780 verhief Petrus Gregorius de heerlijkheid Rattepadde, voor 2/3 voor het leenhof 
Balegem, Scheldewindeke en Moortsele. 
Het leenvergef geeft ons een nauwkeurig beeld van de grote van deze heerlijkheid dan wat ons tot 
nog toe bekend was. 
De heerlijkheid, 14 bunder 2 dagwand en 21 roeden groot, bestond uit: 

 ”de plaats waar het casteel op gestaen heeft genaemt de rattepaede met het neerhof en 
boomgaard. Aan de oostzijde daarvan een partye saeylant Z-O en N-W de straet saemen 
groot 3dagwand 90 roeden.  

 een partij zaailand van 3 dagwand 70 roeden. 
 een vijver Z de straat door het drooghout 1 dagwand 40 roeden. 
 een partij zaailand gelegen aan de westzijde de “dreve en de plaets van het voorn kasteel” 

en boomgaert groot 2 bunder 2 dagwand 84 roeden. 
 een partij zaa’land, O de dreef door het drooghout, Z,W en N een bos groot 2 dagwant 50 

roeden. 
 drie aaneensluitende partijen bos aansluitend ten O aan het voorgaande bos en de dreve 

door het drooghout, W de grens met Munte, N de rasselkouter, samen groot 6 bunder 7 
roeden. 

 een parij zaailand op de rasseltkouter, O de dreve komende van het casteel groot 2 bunder 
3 dagwand 80 roeden. 

                                                           
53 RAG inventaris D’Hoop 171/30. 
54 RAG familiefonds nr 448 
55 Internet, genealogie-peeters-roueau. 
56 Blommaert, Ph., Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaenderen, Kerk Sint-Michiel, Gent, 1857. 
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Aan de heerlijkheid Rattepade waren nog drie achterlenen verbonden: 
 

 16 bunder land belast met 4 deniers parisis per jaar uit elkbunder. Het leenhof Balegem, 
Scheldewindeke en Moortsele was bevoegd in zake erven en onterven. Aan het leen was 
verbonden het volle relieve van tien ponden parissis, twintig schellingen grooten 
kamerlinkgeld wanner het veranderdert van eigenaar of bij overlijden en de tiende 
penninck van dit geld. 

 Een leen op de parochie Moorsele 14,50 bunder 31,5 roeden genaamd “s’ heesschenveld” 
waaraan verbonden was het volle relieve van tien ponden parissis, 20 schellingen grooten 
kamerlinckgeld wanneer het verandert van eigenaar of bij overlijden en de 10e penninck 
van dit geld. 

 Een derde leen binnen Moortsele van 3 dagwand 31,50 roeden genaamd “s’heesschenveld” 
waaraan verbonden was het volle relieve van tien ponden parissis 20 schellingen grooten 
kamerlinckgeld wanneer het verandert van eigenaar of bij overlijden en de 10e penninck 
van dit geld57 

 
3.1.5. Livinus Gislenus Ildephonsi Franciscus Van Alstein. 
 
Geboren in 1768 als zoon van Petrus Gregorius en Carolina Jacoba Neyt. Hij was gehuwd met 
Philippine Antoinette D’Hoop. Livinus overleed in 1791. Hij werd op 5 juli 1784 heer van Rattepade 
toen Joannes Bernardus Moens in opdracht van zijn moeder, Carolina Jacoba Neyt, als voogd voor 
haar minderjarige zoon, het goed voor het leenhof Balegem, Scheldewindeke en Moortsele verhief. 
Het 14 bunder grote leen bestond uit “een huys van plaisanse, landen, bos, meerschen en 
vijvers”58. 
 
3.1.6. Petrus Leopold Livinus Franciscus van Alstein. 
 
Hij werd geboren in september 1791 als de zoon van Livinus Gislenus en van Philippine Antoinette 
D’Hoop. Hij was professor aan de universiteit in Gent waar hij Oosterse talen doceerde59. Petrus 
Leopold was eigenaar van het goed Rattepade. Het had een toale oppervlakte van 19 ha 24 a 40 
ca.. Het bestond voornamelijk uit landbouwgrond 10 ha 71 a en bos 11 ha 98 a 40 ca. Petrus 
Leopold overleed te Gent op 22 februari 1862. 
 
4. Wat is een heerlijkheid? 
 
Op vraag van onze lezers en voor niet-ingewijden maken wij van de gelegenheid gebruik om een 
korte verklaring te geven over wat men door een heerlijkheid verstaat. Wij ontlenen deze tekst van 
Dr. Jos Denys uit zijn inleidende nota over de lijst der heerlijkheden van Oost-Vlaanderen. 
 
Een heerlijkheid is een deel van een territoriaal vorstendom waarover iemand uit eigen naam 
overheidsrechten uitoefent onder het hooggezag van de vorst. 
Die iemand (de heer) kan een physisch persoon zijn (man of vrouw); hij kan ook een 
rechtspersoon zijn vb een kerkelijk sticht. 
De heer oefent die overheidsrechten niet uit namens de vorst, als ambtenaar of afgevaardigde, 
maar wel uit eigen naam, als bezitter van die rechten. Hij heeft niet alle overheidsrechten want dan 
ware hij een vorst, maar zekere overheidsrechten ( justitierechten) verschillend naar gelang de 
heerlijkheid. Daarnaast bezit de heer er nog andere, van domaniale aard, bv recht op cijzen, op 
diensten. Het zijn echter alleen de justitierechten (die van publike aard zijn) welke het kenmerkend 
element van de heerlijkheid vormen. Zonder de justitie kan er wel een domein zijn, maar geen 
heerlijkheid. 
 
Welke justitierechten aan de heerlijkheid Rattepade verbonden waren zijn ons niet bekend. 
Voorlopig vonden wij geen denombrement terug waarin deze rechten worden opgesomd. 
 
Allodiale goederen. 
Het merendeel van de heerlijkheden in Vlaanderen waren Lenen. Sommige waren allodiale of eigen 
goederen. Deze formule betekent niet dat die gebieden onafhankeijk waren van het hooggezag van 
de landsheer of vorst, maar wel dat er geen feodale verplichtingen op wogen daar ze een “vrij 
eigendom “ vormden. Een allodiale goed kon andere heerlijkheden in leen houden. 

                                                           
57 RAG 112/180  blz. 126, blz. 128. 
58 RAG 112/180. 
59 Internet, genealogie-peeters-roueau. 
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Een leen is een goed dat om persoonlijke dienst gehouden wordt, waarvan de bezitter krachtens 
het vazalverband bepaalde verplichtingen en rechten heeft tegenover de leenheer, en dat een 
bijzonder erfrecht volgt. Dit goed kan een vorstendom zijn (b.v. Vlaanderen) een heerlijkheid (b.v. 
het Land van Rode) een ambt (meier) een stuk grond, een bos weide, een geldrent of een ander 
recht (b.v. een tiende of een tolrecht). Uit zich zelf zijn er geen overheidsrechten met een leen 
verbonden  
Heerlijkheden die terzeldertijd lenen waren ( Land van Rode) volgden, bij verandering van bezitter 
door erfenis of door verkoop, de regels van het leenrecht. De nieuwe bezitter moest binnen de 40 
dagen manschap doen. Daarvan werd een acte opgesteld, de akte van verhef (relief). Binnen de 
de 40 dagen na het verhef, was de leenman gehouden “de grootte ende denombremente” van 
zijn leen aan de leenheer over te brengen. Dit denombrement was een akte waarin de leenman een 
korte beschrijving van het leen gaf, als ook een opsomming van zijn rechten en verplichtingen. 
 
Foncier. 
Was het deel van de heerlijkheid dat nog volledig aan de heer toebehoorde. Over het algemeen 
omvatte het de grond die niet in leen of cijns van de heer gehouden werd. De heer kon het ofwel 
zelf uitbaten ofwel in blok of per delen in pacht geven. Tot het foncier kon behoren een kasteel, 
een mote, een omwalde hoeve of een behuisde stede… In enkele heerlijkheden ontbreekt het 
foncier men noemd ze “vliegende heerlijkheden”. 
In een volgende bijdrage over de heerlijkheid hebben wij het over de heerlijke rechten. 

 
 

 
 
 

TENTOONSTELLING 

“EEN HUIS, EEN HAVENLICHT …” 
DE KUNSTCOLLECTIE VAN ANTON VAN WILDERODE TE GAST IN MELLE 

 
Wat: kunstwerken (schilderijen, beelden, tekeningen, etsen …) die de dichter 

Anton van Wilderode geschonken kreeg van kunstenaars die hem genegen 
waren of voor wie hij bijvoorbeeld de opening verzorgde van een expositie 
met werk van hen. 

Organisatie: een initiatief van de Heemkundige Vereniging De Gonde, het Gemeentelijk 
Museum Melle en P.C. Caritas in samenwerking met het Provinciebestuur 
van Oost-Vlaanderen, het Gemeentebestuur van Melle en het Huis Anton 
van Wilderode (Moerbeke) alsook met de medewerking van de familie 
Coupé. 

Waar: de tentoonstellingsruimte ‘Transept’ / P.C. Caritas, Caritasstraat te 9090 
Melle. 

Waarom te Melle: in het verleden is Anton van Wilderode nooit ver weg geweest van Melle,  
verschillende activiteiten rond zijn figuur en werk werden te Melle 
georganiseerd, al  dan niet in zijn aanwezigheid. In ons heemkundig 
tijdschrift De Gonde werden  meerdere artikels aan hem gewijd en in 1995 
werd een gedicht van hem opgenomen in het literaire monument ‘de 
Poëzierotonde’ aan de Kouterslag te Melle. 

 
 
Wanneer: van 20 augustus tot en met 18 september 2011 op woensdag-, zaterdag- en 

zondagnamiddag alsook voor groepsbezoeken op andere momenten doch na afspraak. 
 
Info: - Daniël Lemmens (voorzitter Heemkundige Vereniging De Gonde) 
 09.252.40.87 of dan.lemmens@skynet.be 
         - Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum Melle 
 09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be 
  

 
 
 
 



Land van Rode – jaargang 39 nummer 154                    43                                                      juni 2011 
 

Moord onder lotelingen in de Qui-vive 
(Schelderode) in 1903, door Gerard Lemmens. 

 
 
Voor en tijdens de oorlogsjaren ‘40-‘50 kwam het nieuws bij de bevolking voornamelijk via 
dagbladen en radio. Van televisie, laat staan van computer, was er toen natuurlijk nog geen 
sprake. Bovendien waren het enkel de vermogende burgers die beschikten over een radio en 
regelmatig een dagblad in de bus kregen. 
 
Het nieuws werd bij de gemiddelde bevolking doorgaans mondeling overgeleverd. Op 
zomeravonden gebeurde het dikwijls dat de hele buurt samenkwam op straat. Bij deze 
gelegenheden werden er onder andere spelletjes gespeeld, maar vooral ook heel veel nieuwtjes 
doorgegeven onder elkaar. Soms waren dat leuke en luchtige verhalen, maar men kon het ook wel 
eens hebben over één of andere tragische gebeurtenis. Deze laatstgenoemde werd dan pittig 
gekruid met een overvloed aan archaïsch taalgebruik.  
 
De oorlogsgebeurtenissen van die tijd werden ook rijkelijk onder de loep genomen en van de 
nodige commentaar voorzien. Als jonge knaap luisterde ik met open mond en vol ontzag naar al 
die straffe verhalen. Zo kwam mij ook een moordverhaal met alle bijhorende afgrijselijke details 
ter ore. Dit verhaal had zich in 1903 afgespeeld en de hele streek in rep en roer gezet. De feiten 
vonden plaats in de “Qui-Vive”, op nog geen kilometer van mijn toenmalige thuis. Een oplaaiend 
conflict onder de lotelingen lag aan de oorzaak van het gebeuren. Na enig onderzoekswerk, kwam 
ik heel wat te weten. 
 
De plaats van het gebeuren. 
 
De afspanning “Qui-Vive”, vandaag de dag restaurant, is gelegen op de kruising van de wegen 
Hundelgemsesteenweg met de Koningin Astridlaan (richting Bottelare) en Muntestok (richting 
Munte en Schelderode). 
 

 
Op de landkaart van Popp (ca. 1850) kan men in een detailzicht de plaats van de moord zien. Pijl 1 duidt de 
“Qui-Vive” (grondgebied Schelderode) aan. Pijl 2 wijst naar de plaats van de woning met huisnummer 1001 
(grondgebied Munte) waar het slachtoffer neerviel. Pijl 3 duidt de woning (grondgebied Bottelare) van de 

moordenaar aan. De woning ter hoogte van pijl 4 was indertijd de “Bareere” waar de weggebruikers met rijtuig 
tol moesten betalen (tot 1860). 

 
Voor 1910 was een zekere meneer Verbeke de uitbater van de afspanning. Daarna werd het café 
overgenomen door Oscar Boulangier, die daarnaast ook een bloeiend voermansbedrijf op poten 
zette. In 1952 werd dochter Bertha Boulangier eigenares en in 1987 nam de familie Lampens de 
zaak over.  
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Door de ligging op de druk bereden Hundelgemsesteenweg, was de “Qui-Vive” ook wegcafé voor 
heel wat reizigers en passanten. Deze steenweg is zeer oud. In de 2e eeuw n.C. maakte het deel 
uit van de Romeinse heirweg die liep over Bavai (Frankrijk), Blicquy (Leuze), Doornik, Velzeke en 
Beerlegem en uitmondde in Gentbrugge. Op oude landkaarten zien we dat het stuk heirweg in onze 
streken “Route d’Ath à Gand” werd genoemd. De benaming ‘Koningin Astridlaan’ was voor 1903 
‘Dorpstraat’, later werd het ook nog ‘Gaverstraat’. De straat ‘Muntestok’ had vroeger de naam 
‘Scheedstraet van Schelderode’. 
 

 
Zo zag het café “Qui-Vive” eruit in 1950. 

 
De naam “Qui-Vive” zou afkomstig zijn van een deel uit een wachtwoord van de burgerwacht. 
Tijdens de Franse overheersing van 1794 tot 1814 was de burgerwacht verantwoordelijk voor de 
ordehandhaving. De “Qui-Vive” was een voorname ontmoetingsplaats voor de afzonderlijke 
groepjes van leden van de burgerwacht. Om ongelukken te voorkomen, maakte men dan gebruik 
van dat afgesproken wachtwoord. 
 
Wat is een loteling? 
 
Onze verplichte militiedienst, zoals we die lange tijd hebben gekend, kwam slechts in voege in 
1909 door het naderen van de Eerste Wereldoorlog. Deze dienst werd pas definitief afgeschaft in 
1995.  
In 1798, tijdens de Franse overheersing, werd de wet op de ‘conscriptie’ ingevoerd. Deze wet was 
één van de aanleidingen van de ‘Boerenkrijg’. De militaire dienst was een persoonlijke plicht voor 
alle mannelijke burgers van 20 tot 25 jaar die zich hadden ingeloot. Alle jongemannen moesten 
zich laten inschrijven op een lijst, vandaar het woord ‘conscriptie’. Tijdens de loting konden zij een 
lager of hoger nummer (lot) trekken, waarna ze respectievelijk wel of geen dienstplicht moesten 
vervullen. In de 19e eeuw duurde de dienstplicht doorgaans drie jaar en men mocht gedurende die 
tijd niet in het huwelijk treden. Je kon echter enkel aan de dienstplicht ontsnappen als je 
welstellende ouders had. In dat geval was er de mogelijkheid gebruik te maken van het 
zogenaamde plaatsvervangingsysteem. Men zocht en men kocht een plaatsvervanger. Meestal 
waren dit dan weer jongens die het thuis minder breed hadden. In onze streken betaalde men voor 
zo’n plaatsvervanger ongeveer 1600 Belgische frank. In die tijd betekende dat een klein fortuin. 
Voor die som kon men zich bijvoorbeeld vier koeien veroorloven. Een andere vergelijking kan je 
maken met de jaarwedde van een schooldirecteur, die 2200 frank bedroeg. De afkoping van 
legerdiensten werd geregeld door een notariële akte. 
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De loting van 1903 in het gemeentehuis van Bottelare. 
 
Alle 20-jarige jongemannen van het kanton Oosterzele werden op vrijdag 13 februari 1903 
opgeroepen om deel te nemen aan de loting. 
 

In het lokaal links van de poort was het secretariaat van de gemeente Bottelare gevestigd. Op de achtergrond 
ziet men de legendarische lindeboom, geplant in 1831. 

 
Die loting was een openbare gebeurtenis. De lotelingen moesten uit een ‘tamboer’ of 
‘legertrommel’ hun nummer trekken. Trok je een laag nummer (de grens werd vastgelegd bij wet 
voor het district), dan moest je vanaf oktober jouw dienstplicht gaan vervullen.  
 

 
Hier is de fameuze ‘tamboer’ of legertrommel afgebeeld, waaruit de lotelingen hun nummer trokken. 
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Zij die een hoger nummer trokken, hadden meer geluk want zij waren volledig vrijgesteld van de 
militaire dienstplicht. Onder de lotelingen bevond zich een groepje jongens van Bottelare, evenals 
een vertegenwoordiging van Munte, waaronder Evarist van Lancker. Deze stamde uit een 
welgesteld landbouwersgezin. Ze bewoonden een middeleeuwse hoeve met huisnummer 14 op de 
Ruspoel in het centrum van Munte. Het gezin had twee dochters en vier zonen. Bij de ‘lotingen’ had 
deze familie allesbehalve geluk. Stuk voor stuk hadden de zonen zich bij enkele opeenvolgende 
lotingen ingeloot. Voor twee zonen werd er een vervanger gekocht. René nam later de ouderlijke 
woning over. Plutarque kocht een boerderij in Lemberge en Evarist trok later naar Bottelare en 
bewoonde het huis met nummer 18 in de R. Stas de Richellelaan rechtover de pastorij. Hij was de 
vader van Salomon van Lancker die huisarts werd en zich vestigde in Scheldewindeke.  
 
Bespreking van de feiten. 
 
Na de loting bezochten de lotelingen, zoals het de gewoonte was, heel wat cafés vooraleer ze 
huiswaarts trokken. Het groepje lotelingen van Bottelare en Munte werd voor deze gelegenheid 
aangevuld met enkele ‘supporters’. Onder die ‘supporters’ bevond zich ook Sylvain Van Lancker, 
broer van Evarist. Sylvain kwam kijken hoe zijn broer het ervan afgebracht had. Om met het hele 
gezelschap een locatie te vinden om een frisse pint te drinken, was er keuze genoeg. In de 
Koningin Astridlaan van Bottelare waren er in die tijd niet minder dan 9 cafés gevestigd. In de loop 
van deze vrijdagavond, waarop sommigen reeds behoorlijk beschonken waren, ontstond er echter 
ruzie in het gezelschap. Een paar jongens van Steenberge lieten zich hierbij niet onbetuigd. De 
ruzie mocht dan onderweg wel even geluwd zijn, eenmaal aangekomen in café “Qui-Vive” 
omstreeks 18.00 u., barstte het conflict opnieuw los. Deze keer nog heviger dan voordien. K. V. 
verliet tijdens het geschil de kroeg en liep naar huis. Dit huis bevond zich op een driehonderdtal 
meter daar vandaan op de Hundelgemsesteenweg richting Merelbeke. (Deze nederige 
werkmanswoning werd een tiental jaar geleden afgebroken). K. V. kwam even later terug, 
gewapend met een mes. Buiten wachtte hij de broers Van Lancker op. Wanneer deze uit het café 
kwamen, werden ze allebei in het portaal door K. V. aangevallen. Sylvain Van Lancker kreeg een 
messteek in het hart. Hevig bloedend strompelde hij over de Hundelgemsesteenweg en viel 25 
meter verderop neer voor het huis met huisnummer 1001 (grondgebied Munte). 
 

De woning met het huisnummer 1001 op de Hundelgemsesteenweg. Op de stoep viel het slachtoffer Sylvain 
Van Lancker neer en stierf. Op de detailfoto links bemerkt men het kruis dat later in het bezetwerk werd 

aangebracht. 
 
In allerijl werd dokter Emiel Kielemoes opgeroepen. Dr. Kielemoes woonde op het Koning Albert I 
plein te Bottelare waar nu apotheek Van de Velde gevestigd is. Hij was zowat de enige geneesheer 
in de streek. De dokter kon echter enkel en alleen de dood vaststellen. 
Ook de rijkswacht van Bottelare, die tot vóór 1954 zijn vestiging had schuin tegenover de huidige 
Patrokring, werd verwittigd. Het slachtoffer werd op een ladder gelegd en naar zijn woning in 
Munte overgebracht. De dader was ondertussen in paniek weggevlucht en hield zich verborgen. De 
Bottelaarse rijkswacht kon hem toch diezelfde avond nog op het spoor komen en aanhouden. 
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Later op het proces kreeg de dader tien jaar gevangenisstraf. De dramatische gebeurtenis 
veroorzaakte een ware schokgolf in de hele streek en was jarenlang het onderwerp van vele 
gesprekken. 
 
Bronnen: 

‐ Gemeentearchieven van Merelbeke 
‐ Archief –en documentatiecentrum van Melle 
‐ Honderd jaar ‘De Beiaard’, blz. 116 
‐ De Lotelingen (conscriptie in de Franse tijd) door Xavier De Schrijver verschenen in 

“Gentse Cadenas”, januari 2009 
‐ ‘Bottelaarse Kroegen’ door Herman Van Den Meersschaut, een uitgave van de ‘Werkgroep 

Bottelaars Erfgoed’. 
‐ Interviews:  

o Mevrouw Julia Boulangier (overleden in 2009) 
o Mevrouw Suzanne Van De Sype – Pluym 
o Mevrouw Francisca Eeckhout-Wittenberghe 

 
 
  
 
 
 
Europese Nacht van de Vleermuis 
 
Een organisatie van Natuurpunt v.z.w. afdeling Boven-Schelde. 
 
Dit jaar gaat onze Europese Nacht van de Vleermuis door in Gavere. Deze jaarlijkse activiteit heeft 
als doel die mysterieuze en veelal onbegrepen zoogdiertjes in een goed nachtlicht te stellen. 
Dat gebeurt aan de hand van een boeiende presentatie over het reilen en zeilen van deze 
symphatieke fladderaars. Daarna nemen ervaren vleermuisgidsen je mee op een nachtelijke tocht  
langs een oude Scheldearm en doorheen een kasteelpark waar we vleermuizen zullen kunnen zien 
en vooral ook horen via de 'batdetector'. 
Onderweg passeren we verder nog een 'spannende verhalen'-plek, krijgen we allerlei geluiden van 
nachtdieren te horen en nemen we een kijkje in een ijskelder. Ook zullen we tijdens deze tocht 
uitgebreid kunnen kennismaken met die andere interessante nachtelijke fladderaartjes, nl. de 
nachtvlinders. 
 
Het bat-café is continu open en voor de liefhebbers zijn er overheerlijke stukken taart verkrijgbaar. 
Voor de kleinsten is er ook gratis kindergrime voorzien. 
 
Deze gratis activiteit gaat door op zaterdag 27 
augustus vanaf 19.00u in Gemeentelijk 
Ontmoetingscentrum De Racing, Markt 20, 9890 
Gavere. Inschrijven is niet nodig.  
Er zijn parkeermogelijkheden op het marktplein 
zelf of op de parking aan de Sportdreef . 
 
Voor buggy's en andersvaliden is een speciaal 
traject voorzien. 
 
David Galens 
david.galens@skynet.be 
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Echo’s uit het Land van Rode 
 

Monseigneur Luc Van Looy benoemde padre Renaat De Paepe tot pastoor van Gijzenzele. 
De nieuwe pastoor werd in Gijzenzele door de voorzitter van de kerkraad, burgemeester 
Johan Van Durme en door de parochie hartelijk onthaald.  
 
De aanstelling van de nieuwe pastoor in de Sint-Bavokerk werd in een feestelijk jasje gestopt. De 
kerk zat afgeladen vol. Tijdens de plechtige en stijlvolle eucharistieviering in de kerk ging de 
bisschop van Gent, Luc Van Looy, over tot de aanstelling van padre Renaat De Paepe. De 
benoemingsbrief werd ondertekend. De nieuwe pastoor aanvaardde de opdracht. Hij gaat nu niet 
alleen in Bottelare, Munte, Landskouter, Lemberge, Moortsele maar voortaan ook zijn 
verantwoordelijkheid opnemen in de parochie Gijzenzele. Veel bewondering ook voor het koor, in 
één woord indrukwekkend. Bisschop Luc Van Looy maakte zich tijdens de viering ook zorgen over 
pastoor - deken Mare Gesquière uit Kortrijk die vorige week spoorloos verdween na een bezoek 
aan zijn vader in het rusthuis. 'We bidden voor een behouden thuiskomst'.  
Opvallend veel volk kwam naar de viering en naar de receptie in 't Zaaltje afgezakt, 't Zaaltje liep 
vlot vol voor de drink. Klinken op de nieuwe herder. Een feestelijke receptie, met dranken naar 
believen en hapjes, zorgde voor een heel gemoedelijke sfeer. Een viering in stijl. We zochten padre 
Renaat De Paepe op. 'Ik wil bouwen aan een hartelijke kerk', drukt hij ons op het hart tijdens de 
receptie. 'Het wordt uiteraard een uitdaging om zes parochies te leiden. Ik was alvast aangenaam 
verrast door de warme ontvangst in Gijzenzele'. Hij wil vlug bekijken wat de gewoonten en de 
tradities zijn van de Gijzenzelenaars (als je het ons vraagt, een apart ras, uit het goede hout 
gesneden). Hij beschikt er over een goed ontwikkeld verenigingsleven en vele vrijwilligers die de 
parochie nog rijk is. Gijzenzele heeft gelukkig nog heel wat mensen die zich willen blijven inzetten 
voor de parochie. Vraag is of die geëngageerden dat gaan blijven doen. Uiteraard zal hij die 
mensen blijven aanmoedigen. Over de aanpassingsperiode in Gijzenzele moet hij zich geen zorgen 
maken. Hij zal door de Gijzenzelenaars warm ontvangen worden. 
 

 
 
Christelijk erfgoed.  
Burgemeester Johan Van Durme heette padre Renaat De Paepe van harte welkom in de 
parochiegemeenschap van Gijzenzele. 'Het gemeentebestuur verbindt er zich toe om ook in de 
toekomst het christelijk erfgoed in de gemeente goed te onderhouden en te vernieuwen. In de 
voorbije tien jaar werd meer dan één miljoen euro besteed aan ons dierbaar christelijk erfgoed en 
patrimonium', zei burgemeester Van Durme.  
'We zijn er van overtuigd dat Gijzenzele opnieuw een goede herder krijgt maar zoals overal in onze 
Vlaamse parochies is dit een bijzondere moeilijke opdracht. We wensen hem veel succes.  
Burgemeester Johan Van Durme gaf een goede tip mee aan padre Renaat: 'Bezoek als je kan een 
aantal activiteiten van de Gijzenzeelse verenigingen en je zal merken dat klein Gijzel niet alleen 
rijk is aan verenigingen en lieve mensen, maar een parochie is die een herder nodig heeft'.  
 
Marcel Van de Vijver 
Foto Danny De Lobelle 
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Totale UITVERKOOP van de boeken geschreven door Frans Duquet 

aan de soldenprijs van 25 Euro per boek. 
 

Er zijn nog enkele boeken te verkrijgen: 
 Zo was Bavegem 
 Zo was Kalken 
 Zo was Hillegem 
 Zo was Borsbeke 
 Het oude Sint-Lievens-Houtem 

 
Bij Frans Duquet Heemkundige 
Mgr. Meulemanstraat, 31 
9820 Sint-Lievens-Houtem 
Tel. 053.62.28.79 
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Wat men NIET vertelde tijdens de les 
geschiedenis. 

  
Hier volgen een aantal feiten uit de jaren 1500. 
 
De meeste mensen huwden in juni, omdat ze hun jaarlijks bad namen in mei en dus,  
zo dachten zij, in juni nog redelijk fris roken. 
Tegen die tijd begon men toch al lichtelijk te stinken. Daarom droeg de bruid een boeketje 
bloemen om haar lichaamsgeur te verbergen. Daar komt dus het gebruik van dat ook vandaag nog 
de bruid een bruidsboeket draagt. 
 
Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd met heet water. 
De heer des huizes genoot het privilege van het schone water, daarna volgden de zoons en andere 
mannen die deel uitmaakten van het huishouden, dan de vrouwen, en tenslotte de kinderen. De 
baby's waren als laatste aan de beurt. Dan was het water zo vuil dat je er makkelijk iemand in kon 
kwijtraken... 
Vandaar de uitdrukking 'de baby met het badwater weggooien’. 
 
Huizen hadden in die tijd strooien daken, zonder houten gebinte. Het was de enige plek waar de 
dieren zich warm konden houden en dus leefden de katten en kleinere dieren (muizen, ongedierte) 
in het dak. Als het regende werd het daar glibberig, en soms gleden de dieren dan uit en vielen van 
het dak. Vandaar het Engelse gezegde 'It's raining cats and dogs'. 
  
Niets kon verhinderen dat er dingen in het huis vielen. Dit was een echt probleem in de 
slaapkamer, waar ongedierte en uitwerpselen je schone beddengoed konden bederven.  
Daarom werden bedden voorzien van grote palen om een laken over te hangen, dat dan toch een 
beetje bescherming bood. Zo is het gebruik van hemelbedden ontstaan. 
 
Wie geld had, kon zich tinnen borden veroorloven. Voedsel met een hoge zuurtegraad zorgde er 
voor dat een beetje van het lood in het voedsel terecht kwam, wat vaak tot een loodvergiftiging en 
de dood leidde. Dit gebeurde het meest met tomaten, waardoor tomaten de volgende +/- 400 jaar 
als giftig werden beschouwd. 
  
Men gebruikte loden bekers om bier of whisky te drinken. 
Die combinatie zorgde er soms voor dat de drinker een aantal dagen buiten westen was! Als de 
dronkaard dan bewusteloos gevonden werd langs de straat, werd hij vaak gereed gemaakt om 
begraven te worden. Hij werd een aantal dagen op de keukentafel gelegd, en de familie at en 
dronk aan diezelfde tafel, en wachtte af of hij nog wakker zou worden.  
Vandaar het gebruik van de 'doodswake'. 
  
 
Engeland is oud en klein, en de bevolking vond geen plaats meer om de doden te begraven,  
dus werden er kisten uitgegraven en de beenderen naar een beenderhuis overgebracht, zodat ze 
de graven konden hergebruiken. Bij het heropenen van deze kisten, ontdekten ze dat er bij 1 op 
25 aan de binnenkant gekrabd was, en ze beseften dat ze levenden hadden begraven. Van toen af 
werd er een touwtje rond de pols van een lijk gebonden, dat omhoog leidde en verbonden was met 
een belletje boven de grond. Iemand moest dan heel de nacht op het kerkhof zitten om te horen of 
de bel niet rinkelde.  
En zo werd er wel eens iemand 'gered door de bel'. 
  
Wie zei er ook alweer dat geschiedenis saai was...?  

 
Redactie Land van Rode 



 

 
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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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE 
Gesticht 7 juni 1968 

 

Stelt zich tot doel: 

 het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al 

haar facetten en het aanmoedigen; 

 helpen uitgeven en verspreiden van studiën betref-

fende alle gemeenten die tot het “Land van Rode” 

worden gerekend; 

 Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek 

over onderwerpen uit het “Land van Rode”; 

 Het organiseren van uitstappen, bezoeken, info-

avonden e.d. voor leden en niet-leden; 

 Verzamelen van alle documentatie betreffende het 

“Land van Rode” en het  openhouden van een docu-

mentatiecentrum in het Erfgoedhuis te Moortsele. 
 

Raad van Beheer: 
Ere-voorzitter : Gerard WAEYTENS (+) Stichter 
Ere-secretaris : Oscar VAN WITTENBERGHE (+) Medestichter 
Voorzitter : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester : Françoise VERHOOSELE 

Bestuursleden : Werner CALLEBOUT, Lieve DE COCKER, Danny DE  LOBELLE 
 

Ruildienst/zoekdienst 
 

Lucien De Smet, Sportlaan, 83, 9880 Aalter. Tel: 09/374.31.27 
 

Verantwoordelijke uitgever 

 
Françoise Verhoosele, Rollebaan, 101, 9860 Moortsele. Tel: 09/362.69.95 –  

Email: secretaris@landvanrode.be 
 

Redactieraad:  
 

Lucien De Smet, Françoise Verhoosele 

 
Teksten 
 
Indien niet bestemd voor commerciële doeleinden, mogen teksten of fragmenten van teksten uit het tijdschrift 
van het Heemkundig Genootschap Land va Rode  worden overgenomen mits correcte vermelding van de bron. 
Indien bedoelde teksten of fragmenten van teksten moeten dienen of bestemd zijn voor commerciële of 
promotionele doeleinden dan mogen die pas worden aangewend na vooraf een schriftelijke toelating van de 
voorzitter van het Heemkundig Genootschap Land van Rode te hebben gevraagd en gekregen. Ook in dit geval 
dient de bron op een correcte manier te worden weergegeven. 
Toezending kopij  Françoise Verhoosele Rollebaan 101 9860 Moortsele.  E-mail: secretaris@landvanrode.be 
 

Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur. 
 

JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE: 
Gewone leden 10 € 

Steunende leden 15 € 
Beschermleden 30 € 
Zendingen buitenland +  5 € 

 
LAND VAN RODE DIGITAAL ONTVANGEN: 5 € mvv Land van Rode Digitaal 

 

Te storten op rekening IBAN BE87 9799 6505 2294    BIC ARSPBE22  

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

Email: secretaris@landvanrode.be  
URL: http://www.landvanrode.be 
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Voorwoord 
 

 
 
Beste heemvrienden, 

 
 
Het thema van de erfgoeddag op 1 mei 2011 was “Armoede troef”. Naar aanleiding hiervan zette 
de erfgoedcel Viersprong een tentoonstelling op rond “Pendelen om te werken”. 
 
Armoede is van alle tijden. De oorzaken en de gevolgen van armoede vandaag zullen in essentie 
niet verschillen met die uit het verleden. Winston Churchill wist dat „de geschiedenis door de 

overwinnaars geschreven wordt‟. De armen daarentegen zijn als sociale categorie moeilijk te 
benaderen. Dit ervaarde ook Stijn De Rouck uit Oosterzele toen hij in het kader van zijn 
masterproef de armentafels op het platteland in het Land van Rode onderzocht.  
 

Bij deze nodig ik u uit op de voordracht van Stijn, dat gehouden wordt op 25 oktober aanstaande. 
De uitnodiging vindt u in ons tijdschrift op blz. 53. Vermoedelijk krijgt u die avond een antwoord op 

uw vraag: waarom relatief grote gemeenten als Balegem en Oosterzele begin 19de eeuw de 
gevolgen van de industriële revolutie niet de baas konden. Balegem was op het einde van de 18de 
eeuw één van de armste gemeenten uit het Land van Rode. Een goede raad: noteer nu alvast 25 
oktober in uw agenda. 
 
Open monumentendag 2011 had als thema “Conflict”. Het Heemkundig Genootschap benaderde dit 
thema vanuit het oogpunt dat ook mensen met elkaar of met de regels van de samenleving in 

conflict komen zonder dat er wapens aan te pas komen. Tijdens de dorpswandeling te Balegem 
brachten wij de schoolstijd uit de 19de eeuw in herinnering en hoe de gevolgen daarvan, later in 
het Balegems conflict tussen de politieke partijen 1 en 2, terug te vinden zijn. Aansluitend hier op 
vindt u in ons tijdschrift een eerste bijdrage over geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs of 
over de gevolgen van het civiele conflict tussen 1 en 2 op de organisatie van het lager onderwijs te 
Balegem. 
 

Beste heemvrienden, regelmatig wordt op ons genootschap beroep gedaan. Wij verheugen ons 
daarover. Om alle taken 100% te kunnen blijven invullen zijn wij op zoek naar nieuwe 
medewerkers, mensen die het genootschap samen met ons willen dragen. Zo zijn wij ondermeer 
opzoek naar medewerkers die een bijdrage willen schrijven voor het tijdschrift.   
 
Erfgoeddag 2012 staat volgend jaar in het teken van het thema “Helden”. Helden bestaan zolang 

mensen hen in gedachten houden en hen op tijd en stond „vereren‟  In het kader daarvan hebben 
wij een project opgestart en zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij ter hulp kunnen komen. U 
kan meewerken aan de opbouw van een tentoonstelling, het uitwerken van een brochure en met 
ons mee op zoek gaan naar onze helden: wie zijn zij, wat weten wij over hen? Over één van hen 
kan u nu reeds lezen in dit nummer. 
Helpende handen, hoe gering ook, zijn steeds welkom. Wenst u te helpen aan dit project, neem 
gerust kontact op met het secretariaat of geef een seintje op het nummer 0478 56 00 61. 

 
Tot slot wens ik u bij het ter hand nemen van dit nummer veel leesgenot en hoop u te ontmoeten 
op 25 oktober   
 

Lucien De Smet 
Voorzitter 
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Activiteiten 
 

 

7 oktober 2011 

 

WAAR ZIJN DE RECHTVAARDIGE 
RECHTERS? 

Een analyse van de meest beruchte kunstroof uit de 20ste eeuw. 

Een verrassende uiteenzetting over het verdwenen paneel van 

het Lam Gods door erehoofdcommissaris van de politie van de 

stad Gent en licentiaat criminologie Karel Mortier, met de laatste 

bevindingen over de nog steeds onopgehelderde diefstal in de 

Sint-Baafskathedraal te Gent in de nacht van 10 op 11 april 
1934.  

 

Op vrijdag 7 oktober 2011 om 19.30 uur in het  

Huys De Cocker, Gaversesteenweg, 716 

9820 Melsen (Merelbeke). 

NIET TE MISSEN! 
BEPERKT AANTAL PLAATSEN. 

 
GELIEVE TE RESERVEREN. 

(Info: 0479/35.98.29 of www.huysdecocker.be) 

Een organisatie van het Huys De Cocker  
met medewerking van Werkgroep Erfgoed Melsen. 

 

 
 

Trage Wegen, haast je voor ze weg zijn!  
Het netwerk van trage wegen in Oosterzele is erfgoed om te koesteren. 
Kerkwegels, veldbaantjes of kleine doorsteekjes bieden veel voordelen voor 
onze gemeente. Zachte weggebruikers kunnen er op een duurzame en veilige 
manier langs naar school of naar de bakker. Kinderen en jongeren vinden er 

een plek om te spelen. In de wegberm vind je soms de laatste restjes natuur. 
Trage wegen maken onze gemeente aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers en 
ruiters. Zorg dragen voor die kleine wegen is ten slotte ook zorg dragen voor 
ons lokale erfgoed: eeuwenoude verbindingen, volksnamen, kapelletjes, ... 
het heeft allemaal wel iets met trage wegen te maken. 
Na enkele decennia van verval en desinteresse is de aandacht voor trage 

wegen weer groter dan ooit, maar het in kaart brengen van dit erfgoed, het 

onderhoud of het vrijmaken ervan is een hele onderneming. Daarom 
organiseert Groen! op 22 oktober een informatieve wandeling van ca. 5 km. 
Het is de bedoeling het brede publiek te sensibiliseren en een onafhankelijke 
werkgroep op te starten die samen met het gemeentebestuur en diverse 
lokale verenigingen en partners de schouders zet onder het hergebruik van de 
trage wegen. 

Het traceren van oude benamingen, het inventariseren van oude wegjes, vele 
handen maken licht werk. Wil je meer weten over dit erfgoed met veel couleur locale, kom dan 
zeker langs op 22 oktober om 14.00u aan Berg 30 te Balegem!  
 
De Dag van de trage weg wordt in steden en gemeenten over heel België georganiseerd.  

 
 



Land van Rode – jaargang 39 nummer 155                    53                                              september 2011 

 

 

VOORDRACHT 
  

Dinsdag, 25 oktober 2011 
 

Armenzorg op het platteland 
door Stijn De Rouck 

  
Vier armentafels uit Oosterzele: Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Oosterzele 

 

 
 

Aanvang: 19:30u    
  

Erfgoedhuis Moortsele 
Sint-Antoniusplein, 10 

9860 Oosterzele-Moortsele 
  
  

Toegang: gratis 
  

Een activiteit van het Heemkundig Genootschap Land van Rode  
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Oosterzele: Restauratie van het Van Peteghem 
orgel in de Sint-Gangulfuskerk  1794, door Lucien 

De Smet. 
 
 
1. De orgelbouwer. 

Lambert Benoit van Peteghem was de tweede zoon-orgelmaker van Pieter. Wellicht omdat zijn 

oudere broer Egidius Franciscus als orgelmaker ook nog nevenactiviteiten beoefende als koopman 
(mercerie), was het Lambert Benoit die in 1776 het ouderlijk atelier overnam. Hij bleef ook wonen 
in het (heden nog bestaande) ouderlijk herenhuis in de Drabstraat 37-39 in Gent. 

Vader Pieter van Peteghem was de grondlegger van een beroemde Gentse orgelmakers-dynastie. 

Hij werd geïnitieerd in het vak, toen orgelmaker Gilliam Davit uit Antwerpen in zijn geboortestad 
Wetteren een nieuw orgel kwam bouwen in 1722. Na een leertijd bij Davit zou Pieter van Peteghem 

zich verder bekwaamd hebben bij Jean-Baptiste Forceville uit Brussel. Rond 1730 vestigde Pieter 
van Peteghem zich zelfstandig te Gent. 

 

 

 
Het Van Peteghem-orgel in de Sint-Gangulfuskerk te Oosterzele 

(Foto 2011 vóór de restauratie Lucien De Smet) 
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2. Beschrijving van het instrument1. 

 
2.1. Bouwjaar en auteurs. 
 
Op de cis-pijp van 8-voetskoor van de cornet staat de volgende inscriptie: “Lambertus Cornelius 

Van Peteghem actum 25 9ber 1793” (25-11-1793). 
De auteur van de orgelkast en balustrade is G. Van Peteghem uit Scheldewindeke. De auteur van 
de aanpassing in 1931 is Van der Loo uit Rotselaar (Leuven). 
 
2.2. Het instrument. 
 

2.2.1. Dispositie: tremulant (nieuw) 

     pedaal: Subbas 16 Octavebasse 8 (beide van 1931) 

     zwelwerk: hobo 8 (1931) 

     flûte 4 (oud) 

     bourdon 8 (oud)  

     voix céleste (pijpwerk uit 19de eeuw)  

     gambe 8 (1931) 

     hoofdwerk: clairon 4 (oud)  

     trompette 8 (oud) bourdon 16 (1931)  

     viola 8 (1931)  

     montre 8 (19de eeuw)  

     flûte 8 (gedeeltelijk oud)  

     doublette 2 (oud)  

     bourdon 8 (oud)  

     prestant 4 (oud)  

     cornet 5r. (2 rangen verdwenen) 

     manuaal omvang : C - g'" . 

     pedaal: C - f'.  

2.2.2. Pijpwerk: ingescheurde stemranden 

   originele kernprikken.  

   hier en daar verhoogde opsneden en wijzigingen aan voetopeningen  

   prospectpijpen beschilderd met aluminiumbrons, over de oude tinfoelie heen.  

2.2.3. Windlade:  hoofdwerkwindlade is nog oorspronkelijk; zeer veel doorspraak 

     zwelwerk: kegellade van 1931.  
 

2.2.4. Registratuur: gedeeltelijk oud 
 
2.2.5.   Klaviatuur: thans aan de zijkant van de oude kast; nieuw 

 
2.2.6.   Traktuur: Nieuw, nog brokstukken van oude wellen; hoogdwerk is mechanisch, zwelwerk:               

  pneumatisch 
 
2.2.7.   Blaasbalg: Magazijnbalg met elektrische ventilator 

 
2.3. Orgelkast. 
 

2.3.1.  Plaats: oorspronkelijk in de balustrade 

Doxaal een gewijzigde balustrade ze werd verkleind en dicht gemaakt. 
De oude orgelkast werd achteruit geplaatst. De stoel van de orgelkast werd 
gedraaid zodat het front van het onderpositief nu achteraan staat. 
Klaviatuur oorspronkelijk in de achterwand ingebouwd.   

 
2.3.2. Type:   Viervoets-balustradeorgel met tweevoets onderpositief. 

De achterwand van de bovenkast is verdwenen. De kast is plaatselijk zeer verminkt 
o.a. aan het front van het onderpositief, plaats van de oorspronkelijke klaviatuur en 
zijband waar zich thans de klaviatuur bevindt. 

                                                           
1 Ghislain POTVLIEGHE, Het historisch orgel in Vlaanderen, Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse 
Cultuur, Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, Brussel, 1974, blz 411-413. 
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Zwelwerk in dennehout de pedaallade werd achter de oude orgelkast aangebracht 

(1931). 
 

3. Historische informatie. 
 

De levering en plaatsing van het nieuwe orgel verliep over een periode van 4 jaar en werd in drie 
fazen uitgevoerd. Men begon met het afsluiten van een overeenkomst in 1789 en de werken 
werden beëindigd op 25 november 1793. Schrijnwerker G. Van Peteghem uit Scheldewindeke werd 
op 6/8/1973 153 pond 16 schellingen groot uitbetaald voor de levering en werken van een nieuw 
doksaal en orgelkast2.     
 
In 1789 maakten de pastoor De Ridder en de burgemeester en schepenen een akkoord met de 

Gentse orgelbouwer Lambert Benoit van Peteghem om voor de parochiekerk van Oosterzele een 
nieuw orgel te bouwen.  De levering en de plaatsing zal in 3 beurten geschieden: 
 
1 “de saufisante kasse, het secreet van den grooten orgel, clauwier, de drij blaesbalken en ses 
registers pijpen te weten prestant, doublette, bourdon, fluyte, nazard, tierce met alle de 
monterpijpen soo van groote orgel als positief ende den tramplant voor de som van 800 gulden.” 

 
2 “de levering van cornet, larigot, fourniture, cimbal, trompetbas, trompet haut, clarion-bas, 
crumhorn, rotagnol waermede de grote orgel sal voltrokken syn  400 gulden.” 
 
3 “het secreet van positief van 53 renuren ende capelen van de clauwieren dat de twee orgels 
samen komen bespeeld worden, met de bourdon, doublet, fluyte, cornet à twee pijpen, fourniture 
à twee pijpen crombon bas et supérieur welk positief sal moeten geplaceert worden in den voet 

ven de kasse met een voorwerk van monterpijpen voor de som van 400 gulden”. De laatste 
betaling geschiedde op 16 mei 17943. 
 
In 1927, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de bouw van de kerk, droegen de 
parochianen 18.000 BEF bij in de kosten die werden gemaakt in de opknapping en de restauratie 
van het orgel. De firma Van der Loo uit Rotselaar werd hiermede belast en ontving hiervoor 25.000 
BEF4. 

 
Uit de inventaris van het Ministerie van Natiolle Opvoeding en Nederlandse Cultuur blijk dat tijdens 

het interbellum in 1931 restauratie en vernieuwingswerken werden uitgevoerd.  
 
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois maakt geld vrij voor de restauratie van 
het oude orgel wij citeren uit zijn persmededeling van 31 maart 2011: 
 

“Orgel in Sint-Gangulfuskerk in Oosterzele 

Dit orgel uit 1789, van de hand van de bekende meester Lambert Benoit Van Peteghem uit Gent, 
was oorspronkelijk ontworpen als een balustradeorgel met twee klavieren en achterbespeling. Door 
de jaren heen kende het orgel vele transformaties. Omdat het duidelijk is dat deze ingrepen 
afbreuk deden aan het waardevolle concept uit 1789, is ook bij deze restauratie gekozen voor een 

terugkeer naar de oorspronkelijke toestand. Dit betekent dat het orgel opnieuw een 
balustradeorgel zal zijn met achterbespeling, en de pijpenfronten opnieuw zichtbaar zullen zijn 
vanuit de kerk. Tenslotte zal ook de klank van dit Van Peteghem-orgel minutieus worden 
gereconstrueerd. Minister Bourgeois kent een premie van 164.520,38 euro toe voor deze 
restauratie.” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 Frank-Marcel BRAECKMAN, Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Gangulfusparochie te Oosterzele, 
Oosterzele, Davidsfonds, 1980, blz 68. 
3 Frank-Marcel Braeckman citeert deze tekst zonder evenwel de bron te vermelden op blz 68. 
4 Idem, blz 69. 
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Goedemorgen meester! door Lucien De Smet. 
 
 
Een bijdrage tot de geschiedenis van het gemeenteonderwijs in Balegem 
Voor het gemeentelijk onderwijs ten tijde van het Verenigd Koninkrijk verwijs ik naar mijn bijdrage 
in ons tijdschrift nr. 152 van december 2010. 
 

1. De periode sinds de Belgische onafhankelijkheid. 
   
De onafhankelijkheid van ons land garandeerde bij decreet van 12 oktober 1830 de vrijheid van 
onderwijs. De kerk en particulieren kregen de vrijheid en het recht om scholen in te richten. De 
overheid oefende enkel toezicht uit op de scholen die zij zelf inrichtte.  
Op het platteland was onder de lokale overheid weinig interesse voor de organisatie van het lager 

onderwijs. Het ontbrak haar aan de nodige financiële middelen, een groot deel van haar inkomsten 
besteedde zij aan haar strijd tegen de werkloosheid, armoede en hongersnood. 
Van de kerkelijke overheid werd verwacht dat zij die taak invulde. De kerk beschouwde dit 

trouwens ook als één van haar exclusieve taken. 
 
In Balegem werd in 1838 onderricht gegeven aan 205 kinderen van beide geslachten in scholen 
georganiseerd door private personen: Guillaume Morvant, die reeds ten tijde van het Verenigd 

Koninkrijk te Balegem onderricht gaf en de heren Van Herzele en Van Havermaete. De ouders 
betaalden voor het onderricht van hun kinderen. Schoolplicht was er niet. De wet voorzag dat de 
gemeente gratis onderwijs gaf aan behoeftige kinderen. De school van meester Morvant werd te 
Balegem door de gemeente erkend. Hij ontving hiervoor een gemeentelijke toelage van 25 BEF en 
een toelage van de staat ten bedrage van 100 BEF5. De kinderen liepen enkel school op 
ogenblikken dat zij als hulp in de landbouw gemist konden worden. Ook tijdens de wintermaanden 
was de aanwezigheid ondermaats.  

In 1839 groeide het aantal schoolgaande kinderen aan tot 240. De helft liep school in de school 
van de pastoor. Amper vijftien arme kinderen genoten van gratis onderwijs. 
Uit het jaarverslag van het college uit 1842 halen wij volgende cijfers: In de school van meester 
Morvant waren er 58 leerlingen: 15 gratis en 43 betalende. In de klas van meester Van 
Havermaete zaten 96 leerlingen, 5 genoten gratis onderwijs maar 91 betalende voor zijn 
onderricht. In de klas van meester Van Herzele waren er enkel leerlingen die voor het onderricht 

betaalden, namelijk 596. Hieruit kunnen wij concluderen dat de meerderheid van de ouders voor 
het onderricht van hun kinderen betaalden. 
Meester Morvant ontving voor het geven van gratis onderricht aan de arme kinderen een 
staatstoelage van 100 BEF en een gemeentelijke toelage van 25 BEF. De lokale overheid omschreef 
de meester als: “bezit als onderwijzer alle hoedanigheden zowel van moraliteit als leervaardigheid. 
Zijn ganse leven heeft hij zich aan zijn taak van onderwijzer toegewijd. Hij is zacht van karakter en 
is daarbij nog zeer religieus. Zo tracht hij de opvoeding van de kinderen niet alleen vruchtbaar te 

maken voor de godsdienst maar ook voor de samenleving. Hij aanvaardt alle arme kinderen die 
zich op de school aanbieden en onderwijst hen gratis”·.  
 
Daar was ook nog de zondagschool van de pastoor en onderpastoor. Hier volgden 300 kinderen, 
zowel arme als andere kinderen van beide geslachten regelmatig de les. 
Over de kwaliteit van het gegeven onderricht zijn wij niet geïnformeerd. Er werd les gegeven in de 
christelijke leer, schoonschrijven, spellen, lezen en cijferen. 

 
2. De schoolwet van 1842: een compromis. 

 
De organieke wet op het lager onderwijs werd op 30 augustus 1842 vrijwel unaniem goedgekeurd. 
Het verschafte de clerus de mogelijkheid tot sociale controle. De wet bekrachtigde het principe van 
godsdienstonderwijs, tolereerde de feitelijke supervisie van de geestelijkheid en liet de staat het 
vrij onderwijs subsidiëren via de bepaling dat de gemeenten een katholieke school mogen 

overnemen. De liberalen verkregen wel dat de benoeming van leerkrachten in handen bleef van de 
gemeenteraad en niet van de bisschoppen7.  

                                                           
5 GAO, Notulen college Balegem 3/05/1838. 
6 GAO, Notulen college jaarverslag 1842. 
7 Els WITTE e.a., Nieuwe geschiedenis van België 1830-1905, Lannoo, Tielt, 2005, blz 478. 
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De gemeente Balegem was financieel niet in staat om een eigen gemeenteschool in te richten. In 

februari 1843 vroeg ze om van deze verplichting te worden ontslaan en zij de school van meester 
Guillaume Morvant kon aannemen. 
 
De hoofdelijke omslag te Balegem bedroeg 4000 BEF, volgens de leden van de raad te veel voor de 

plaatselijke bevolking en de belasting andermaal verhogen had geen zin. Van de 2860 inwoners 
was 1/3 niet in de mogelijkheid zijn belasting te betalen. De raad verwees naar de drie bestaande 
scholen op de gemeente. De werkingskosten voor het gratis onderwijs, (150 arme kinderen), 
werden door het weldadigheidsbureel (OCMW) gedragen. Meester Morvant had zijn school in zijn 
woning gelegen op de wijk Broek. De kinderen kregen er onderricht in hun moedertaal, de 
christelijke leer, spelling, schoonschrift en rekenen8. De beslissing van de raad om de school van 
meester Morvant opnieuw te erkennen had voor de gemeente tot gevolg, dat zij over geen 

staatssteun kon beschikken.  
 
3. Geen wettelijk erkende gemeenteschool te Balegem. 
 
Volgens de wettelijke bepalingen van 1843 was de gemeentelijke overheid verplicht onderwijzers in 
dienst te nemen die over het wettelijk erkende diploma beschikten. In geen van de bestaande 

scholen op de gemeente was de onderwijzer in het bezit van vereist erkend diploma. De raad 
besloot dan maar om de meest bekwame leerkracht te benoemen. De heer Amandus Van 
Havermaete werd met éénparigheid van stemmen aangesteld. Hij gaf les in een lokaal die hij aan 
de gemeente verhuurde9. 
In de hoop om toch nog een gunstig advies te ontvangen, werd op 13 januari 1844, voor het eerst 
in de geschiedenis, in de gemeentebegroting een post voor de organisatie van het gemeentelijk 
onderwijs ingeschreven. Bij de opmaak werd geen rekening gehouden met eventuele toelagen 

vanwege de voogdijoverheid10. 
 
Ontvangsten:  

- Bijdrage van het weldadigheidsbureel: 9 BEF per kind 
- Bijdrage van de gemeente: 200 BEF 

 
Uitgaven: 

- Huur van het klaslokaal: 200 BEF 
- Onderhoud van het klaslokaal: 80 BEF 

- Onderhoud van de onderwijzerswoning: 80 BEF 
- Aankoop van de schoolmeubelen: 200 BEF 
- Jaarwedde van de onderwijzer: 200 BEF 
- Kosteloos onderwijs arme kinderen: 450 BEF 

 
Zoals verwacht nam de gemeenteraad van 13 maart 1844 kennis van de beslissing dat de school 
van meester A. Van Havermaete niet erkend werd en dat zijn aanstelling door de gemeente door 
de gouverneur niet aanvaard werd11.  
De gemeente kon de buitengewone uitgaven om een schoolgebouw met onderwijzerswoning op te 
richten niet ten laste nemen. Daartoe waren voorafgaandelijk toelagen van de staat en provincie 
nodig, ten bedrage van 1200 BEF. Om die redenen wachtte de raad op een gunstiger tijdstip om 

een leerkracht aan te stellen en vroeg opnieuw om een van de drie scholen op de gemeente te 
aanvaarden waar de behoeftige kinderen gratis onderwijs zouden genieten12. Ook op dit verzoek 
werd niet ingegaan. De school te Balegem werd niet erkend en ze ontving geen overheidstoelagen. 
 
4. 1844: Petrus Xavinius De Coninck, de eerste door de overheid erkende onderwijzer in 

Balegem. 
 

Op 31 december 1844 werd Petrus Xavinius De Coninck door de gemeenteraad benoemd. Hij was 
de eerste gediplomeerde onderwijzer. Omwille van het grote aantal behoeftige leerlingen (250) 
vroeg de raad om daarnaast de school van meester Van Havermaete te mogen “adopteren”13. 
Drie jaar na de schoolwet van 1842 ontving de gemeente op 23 april 1845 het verlossende 
schrijven dat haar voorstellen inzake de inrichting van het gemeentelijk onderwijs werden 

                                                           
8 GAO, Notulen gemeenteraad 4/02/1843. 
9 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 16/12/1843. 
10 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 13/01/1844. 
11 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 13/03/1844. 
12 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 16/03/1844. 
13 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 31/12/1844. 
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aangenomen. De gemeenteschool van Balegem werd erkend. De arme kinderen kregen onderricht 

in de school van meester De Coninck en de gemeente ontving voor het eerst overheidssteun.  
 
Midden de 19de eeuw werd te Balegem in 4 klassen onderricht gegeven: 
 

 De gemeenteschool van meester De Coninck samen met meester Van Havermaete 
 De school van meester Morvant 
 De school van meester Van Herzele 
 De zondagschool van E.H. pastoor 

 
De gemeenteraad van 23 april 1844 begrootte de organisatie van het gemeentelijk onderwijs als 
volgt14: 

 
Ontvangsten:  
Bijdrage van de gemeente afkomstig uit de persoonsbelasting 211,64 BEF 
Bijdrage van de overheid 788,36 BEF 
 1000 BEF 
Uitgaven:  

Jaarwedde van de gemeenteonderwijzer 200 BEF 
Huur van schoollokaal onderhoud 100 BEF 
Aankoop van de schoolmeubelen 150 BEF 
Onderwijs aan behoeftige kinderen (120) 480 BEF 
Prijzen uit te delen aan goede leerlingen 70 BEF 
 1000 BEF 
5. 1848: Opnieuw in de problemen. 

 
In 1848 werd meester De Coninck in Munte als onderwijzer benoemd. Balegem kreeg 40 dagen tijd 
om een vervanger aan te stellen. De aanstelling bleef op zich wachten waarop de provincie J.B. 
Van De Sijpe uit Zonnegem voorstelde. Einde raad droeg het gemeentebestuur de school van 
meester Van Havermaete opnieuw voor, een beslissing die door de provincie niet werd aanvaard en 
die ambtshalve de plaatselijke koster, de heer Lupeck, als gemeenteonderwijzer benoemde. Het 
gemeentebestuur maakte de bemerking dat het ambt van koster niet te cumuleren was met dat 

van onderwijzer. De koster gaf zijn ontslag en de gemeenteraad droeg de heer C. De Clerck uit 
Ingelmunster als onderwijzer voor. Zijn indiensttreding bleef uit. In 1850 werd Edmond Petyt uit 

Aalst benoemd. Ook deze leerkracht kwam niet in dienst. Noodgedwongen werd de school van de 
heer Van Havermaete opnieuw “geadopteerd”. Men zou de benoeming van een gemeente-
onderwijzer uitstellen tot na de bouw van een eigen school15.  
Blijkbaar was hier het ontbreken van de gemeenteschool met onderwijzerswoning de grote 

struikelblok voor de gemeente om een gediplomeerde onderwijzer aan te trekken. 
 
Met de komst van de zusters van het “Crombeen” werden de problemen gedeeltelijk opgelost Op 
21 mei 1853, enkele maanden na de komst van de zusters, werd de klas van zuster Placida 
erkend. Van het gemeentebestuur ontving de zuster een subsidie van 150 BEF voor haar klas van 
vijftig leerlingen. In september 1857 werd ook de klas van zuster Ida door de gemeenteoverheid 
aangenomen16. De zusters waren in het bezit van een erkend diploma en gaven les, in een eigen 

lokaal in het klooster, uitsluitend aan de meisjes.  
De gemeenteraad van 27 september 1856 droeg de benoeming van de heer Hyppolite Idé, 
gemeenteonderwijzer te Velzeke, met meerderheid van stemmen voor. Zijn aanstelling werd op 22 
oktober door het provinciebestuur bekrachtigd17. Toen werd de onderwijzer ziek en nam in 1861 
ontslag. Hij werd in het ambt opgevolgd door de heer Aloïs Coppens uit Temse.  

 
6. 1856 De gemeente bouwt een school met onderwijzerswoning.  

 
Dankzij de verbeterde sociaaleconomische toestand had ook het gemeentebestuur in haar beleid 
meer ruimte en mogelijkheden om meer tijd en aandacht te besteden aan de organisatie van het 
gemeenteonderwijs. De gemeenteraad van 13 april 1854 vroeg de overheid de toelating om in de 
buurt van de kerk een school met onderwijzerswoning op te richten18. Tijdens haar bijeenkomst op 

                                                           
14 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 23/04/1845. 
15 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 21/05/1853. 
16 Lucien DE SMET e.a., Om de liefde Gods.  Een venster op het leven van de lokale kloostergemeenschappen in 
Oosterzele, Oosterzele, 2010,  blz. 24. 
17 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 27/07/1856. 
18 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 13/04/1854. 
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1 januari 1855 werd het college gemachtigd om hiervoor de nodige grond op het dorp bij elkaar te 

krijgen. Er werd ca. 19 a grond geruild met Pieter Waeyten om daarop de school en de 
onderwijzerswoning te bouwen19. Op 5 mei 1855 werden de bouwplannen goedgekeurd. In 
december van hetzelfde jaar vroeg de raad om de grond, die eigendom was van de armen ter 
waarde van 1500 BEF te mogen aankopen20. Uiteindelijk werd deze grond in cijnspacht genomen 

voor een termijn van 99 jaar waarvoor een jaarlijkse som van 60 BEF betaald werd21. 
 

 
Voormalige gemeenteschool uit 1856 (Foto Lucien De Smet 2011). 

 
Op vrijdag 29 april 1856 had de aanbesteding plaats. De onderneming werd toegewezen aan Pieter 
Joannes De Smet en Pieter Verniers voor de som van 7550 BEF. De heer Charles Louis Goethals 
stond borg. Het bestek voorzag om voor het gebouw Scheldesteen te gebruiken. Dezelfde dag van 

de aanbesteding bleek dat te Scheldewindeke baksteen van goede kwaliteit beschikbaar was. Aan 
de kantonale opziener Soudan vroeg men de toelating om deze steen te mogen gebruiken. 
 
Nog voor dat de werken beëindigd waren werd de school in gebruik genomen. Het college van 30 
oktober 1856 schreef het volgende: “De opbouw van de gemeenteschool en de 
onderwijzerswoning, waarheen wij reeds zolang naar getracht hebben is nu verwezenlijkt”22. Het 

jaar daarop werd de schoolopziener ingelicht dat de werken konden opgeleverd worden. In februari 
1859 overleed de ondernemer Verniers. De gemeente was zijn weduwe nog 909,40 BEF 
verschuldigd en hoopte het resterende bedrag spoedig aan de zwangere vrouw te kunnen 
uitbetalen. In 1868 overleed ook zijn partner, timmerman Pieter Joannes De Smet, op de leeftijd 
van 80 jaar. 

 
7. Toch niet te klein gebouwd zeker! 

  
Het pronkstuk van de gemeente was een feit: niet minder dan 100 leerlingen konden er de lessen 
volgen. Maar al vlug bleek dat de school te klein was. De uitbreidingswerkzaamheden werden 
geraamd op 19.635 BEF. De gemeentelijke overheid was van oordeel dat deze werken niet 
dringend noodzakelijk waren, te meer ook omdat de gemeente op dat ogenblik niet over voldoende 
middelen beschikte om in de kosten bij te dragen23. In januari 1879 besloot men nog eens 16 aren 

                                                           
19 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 1/01/1855. 
20 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 24/12/1856. 
21 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 10/03/1856. 
22 GAO, Notulen schepencollege Balegem 30/10/1856. 
23 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 16/05/1877. 
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van de toenmalige C.O.O. aan te kopen voor een bedrag van 3000 BEF24. Een derde van de kosten 

zou de gemeente ten hare laste nemen. Aan de overheid vroeg de gemeente of zij dit bedrag, 
zijnde 7162 BEF haar als voorschot wilde lenen. Dit bedrag zou zij dan over een termijn van 30 
jaar terug betalen25.  
 

Op 19 maart 1879 had de aanbesteding plaats voor de som van 19.635 BEF. 
De werken werden toegewezen aan de heer De Guchteneir. Op 24 april werden zij in aanwezigheid 
van de heer hoofdopziener Billet, de heer Verammen, conducteur van Bruggen en Wegen, de heer 
Van Hoeck provinciaal bouwmeester en de aannemer definitief opgeleverd26. 
Een gang en het klaslokaal, palend aan de dorpsweg, bleven tot op vandaag nagenoeg intact. 
Vanuit de gang, waar de leerlingen de bovenkledij konden opgehangen, betrad men de klas via 
twee deuren, één links en rechts van het schoolbord. Midden het klaslokaal stond de kachel. De 

vloer uitgevoerd in wit en blauwe tegels is origineel. De balken aan het plafond zijn met 
bloemmotief gedecoreerd van de hand van de Balegemse kunstenaar Frans De Vos. De drie 
klaslokalen, hadden links en rechts twee ruime rondboogvensterramen.  

 
 
De gedecoreerde balken aan het plafond (Foto Lucien De 
Smet). 

 

Wordt vervolgd 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ArchEome, de Merelbeekse vereniging voor archeologisch erfgoed en lid van de 

Merelbeekse Erfgoedcommissie, heeft recent een nieuwe site aan de historische atlas 
van Merelbeke toegevoegd. De archeologen van ArchEome lokaliseerden samen met het 
Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed drie brandrestengraven en sporen van bewoning 

uit de Gallo-Romeinse periode op een verkaveling nabij de kerk van Lemberge. 
“Brandrestengraven zijn de overblijfselen van menselijke crematie”, legt Jean-Luc Putman van 
ArchEome uit. “De afgestorvene werd op een centrale plaats verbrand en kreeg vaak op de 
brandstapel wat voedsel mee in een potje of een schotel. Op het einde van het verbrandingsproces 
werd een gedeelte van de menselijke resten en van de houtskool in een kuil in de 
grond gedeponeerd. Daar kwam soms nog een grafgift zoals een pot of munt bovenop.” 
Van de drie Lembergse graven bevatten er twee een grafgift: een deksel van een kookpot en de 

resten van een kookpotje. 
In de onmiddellijke nabijheid werd tevens een afvalkuil gelokaliseerd. “Afvalkuilen zijn bijzonder 
leerrijke bodemsporen”, gaat Jean-Luc Putman verder. “Zij wijzen op de nabijheid van bewoning en 
kunnen allerhande materiaal bevatten”.  
“De vondsten in Lemberge mochten rekenen op behoorlijk wat mediabelangstelling,“ zegt 
voorzitter Danny Van Royen, “dit niet het minst omdat de opgravingscampagne in Lemberge op 
gang kwam na de vondstmelding door ArchEome van 500 aardewerkscherven uit de protohistorie 

van minstens 2000 à 2500 jaar oud”.  
ArchEome doet tenslotte nog een oproep: wie als Merelbekenaar begaan is met lokale archeologie 
en hiervoor wat tijd wenst vrij te maken, kan aansluiten bij de ploeg van ArchEome. 
Bijzondere kennis is niet vereist. De vereniging zorgt voor de begeleiding. 
Voor info kan je terecht bij Danny Van Royen, T 09 348 08 10, vanroyen.jongbloet@telenet.be of 

Jean-Luc Putman, T 09 324 49 12, jean.putman@pandora.be
27

. 
 
 

                                                           
24 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 29/01/1879. 
25 GAO, Notulen gemeenteraad Balegem 16/04/1879. 
26 Lucien DE SMET, Het lager onderwijs in de gemeente Balegem tot 1918, Jaarboek Land van Rode, 1973, 
blz.112 
27 Infomagazine Merelbeke, september 2011, blz. 8 en 9. 
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Moortsele: Pater Jules De Wilde,  door Lucien De 

Smet 
 
 

Jules De Wilde was zijn roepnaam. Hij werd in Moortsele 
geboren op 27 maart 1858. Vader Eugène was er notaris 
en burgemeester. Zijn moeder, Marie Joséphine Piens, 
was afkomstig uit Balegem. 

 
Bij zijn geboorte kreeg de pater de naam Joseph Louis 
Julien De Wilde28. 
 
1. Loopbaan. 
 

- 1872-78: humaniora in het Kleinseminarie te Sint- 
Niklaas 

- 1878-80: philosophie in het Kleinseminarie te Sint- 
Niklaas.  

- 1880-83: theologie in het Grootseminarie te Gent.  
- 19-05-1883: priester gewijd te Gent door Mgr. De 

Battice. 

- 1883-88: leraar aan het Sint-Lievens College te Gent. 
- 1888-89: noviciaat te Scheut (premiers voeux 27-12-

1889). 
- 1889-90: werkzaam te Scheut. 
- 6-07-1890: vertrek naar Congo Vrijstaat. 
- 1890-92: vicaries te Sinte-Maria-Berghe. 
- 1892-96: vicaries en directeur van de school te 

Mankanza. 
 
Pater Jules De Wilde (Foto: archief paters van Scheut) 
 
 

Na zijn priestrewijding en noviciaat in Scheut, vertrok hij op 6 juli 1890 naar Congo om er van 
1890 tot 92 in Sinte-Maria-Berghe pastoraal werk te verrichten. Hij maakte deel uit van de 
allereerste missie van Scheut in Congo, gelegen aan de oever van de Congostroom, in de provincie 
Bandundu. Van 1892 tot zijn overlijden in 1896 bestuurde hij in de evennaarsprovincie de 

schoolkolonie in Mankanza, Nieuw-Antwerpen, aan de oever van de Congostroom.  
Op 2 april 1896 overleed hij aan malaria te Mankanza29, in de leeftijd van 38 jaar. 
 

2. De notarissenfamilie De Wilde. 
 
Jozef Louis Julien stamde uit een notarissenfamilie die sinds de 2de helft van de 18de eeuw te 
Moortsele gevestigd was. 
 

2.1. Jean Baptiste De Wilde. 
 
Jean Baptiste De Wilde werd op 20 april 1769 te Landskouter geboren als zoon van Paul en was 
gehuwd met Josepha Thérèse Sonneville30. 

Vader Paul werd destijds door het leenhof Balegem-Scheldewindeke-Moortsele als procureur 
aangesteld. Toen Paul in 1790 overleed, werd Jean Baptiste voorgedragen om er zijn vader op te 

volgen. Op 25 november 1790 werd hij door de vierschaar benoemd en gemachtigd om deze 
functie in het huis van zijn moeder te Moortsele uit te oefenen31. 
 
Op 13 november 1793 verklaarden: “wij Jean Joseph Rodriguez devora y Vega, mr Jean-Jacques 
Josephus baron van Lovendegem ten Broeke en vrouw Maria-Magdelene Adriaene de La Tours 
Tassis, gedevorceerde gezelende van Jo. Gidelis Amandus Coolman, gezamenlijk heren en vrouwen 

                                                           
28 GAO, Register burgerlijke stand geboorten 1885. 
29 Medegedeeld door de pater van Scheuts waarvoor hartelijk dank. 
30 GAO, Register burgerlijke stand, geboorteakte van Eugène De Wilde. 
31 RAG 101 nr 487. 
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van de parochie heerlijkheden leenhove in gemenen vierschaere van Scheldewindeke, Balegem en 

Moortsele verklaeren dezen suppliant te aduteren als procureur over onze gemelde parochie 
heerlijkhede”32. 
 
Hij overleed, als notaris, op 16 december 1813, slechts 44 jaren oud. 

 
2.2. Eugène De Wilde. 
 
Eugène De Wilde, notaris, werd in Moortsele geboren op 5 augustus 1812 als de zoon van Jean 
Baptiste en Joséphine Thérèse Sonneville. Hij huwde te Balegem met Marie Joséphine Piens (1829-
1876). 
Het gezin woonde op het Dorp nr 33 in Moortsele. Eugène overleed op 14 mei 1884 in Moortsele, 

71 jaren oud. 
 
Zij hadden 4 kinderen: 

1. Cyrille Louis Joseph, geboren in Moortsele 1853 en overleden in 1928. 
2. Firmin Charles Marie, geboren in Moortsele 1855. 
3. Joseph Louis Jules, geboren in Moortsele op 27-03-1858. 

4. Marie Rosalie Vitalie, geboren in Moortsele 1860 en overleden in 1941. 
 

 
Het huis van de notaris De Wilde te Moortsele. 

 
3. Het missiegebied in Congo Vrijstaat ten tijde van Pater Jules. 
 
In 1878 richtte het Vaticaan de “Missies van Equatoriaal Afrika” op. Een decennium lang waren de 

Paters van de H. Geest en vooral de “Missionarissen van Afrika” van kardinaal Lavigerie, kortweg 
de Witte Paters genoemd, de enige katholieke zendelingen in Congo, in het voetspoor van de 
eerste ontdekkingsreizigers en kolonisten. 

 
Op de conferentie van Berlijn (1884-85), waar 15 Europese landen onderhandelden over de 
verdeling van de koloniale gebieden in Afrika, werd Congo als “Onafhankelijke Congostaat of Congo 
Vrijstaat” toegewezen aan de Belgische koning Leopold II. 
 
Op vraag van koning Leopold II richtte het Vatikaan het apostolisch Vicariaat van de onafhankelijke 

Congostaat op. Hij vertouwde het toe aan de paters van Scheut. De eerste 4 missionarissen 
kwamen te Sinte Maria-Berghe aan op 24 november 1888. 
 

                                                           
32 Idem. 



Land van Rode – jaargang 39 nummer 155                    64                                              september 2011 

 

Een tweede groep missionarissen opende in 1889 te Bangala aan de Congostroom een tweede 

missiepost dat werd omgedoopt tot Nieuw-Antwerpen33. 
 
Pater Jules behoorde in 1890 tot de pioniers onder de Scheutisten in Congo. 
 

 
Kaart met de eerste missieposten Scheut langs de Congostroom 

 
Over het leven en het werk van Joseph Louis Jules is ons niets bekend. We beschikken enkel de 
publicatie van een brief over het relaas van zijn overlijden. In 1896 schreef college pater Camiel 
Cneut aan de overste van Scheut. Wij citeren34:  
 
“Hoog Eerweerde Heer Overste 

Nog geen acht dagen geleden kwam hier voor Pater De Wilde een brief aan, waarin gij hem 
schreef: zorg wel voor uw keuken; om in Congo gezond te blijven, moet men een degelijk voetsel 
gebruiken. Pas ook op voor de veranderingen der luchtgesteldheid. Er is ontzaggelijk veel werk, en 
het getal arbeiders is klein: spaar dus uwe krachten voor den rijpenden oogst. 
Helaas! Wat ge naar den zin dier regelen vreest is maar al te gauw verwezentlijkt geworden; na 
zes jaren kloek en onvermoeid in den wijngaard des Heeren gewerkt te hebben, is de duurbare en 
heilige Pater De Wilde den 2den april aan bloedwateren gestorven (Malaria). 

 
Gij kendet den man: hij kon de dood, die voor hem eene uitnoodiging tot de hemelsche vreugde 

was, slechts met eenen glimlach op het gelaat te gemoet zien. De ziekte heeft maar drij dagen 
geduurd: van maandag avond in de Goede Week tot Witten Donderdag. Des dijnsdags reeds vroeg 
hij mij zelf, hem het Heilig Oliesel toe te dienen, mij verzoekende al de woorden duidelijk uit te 
spreken, opdat hij hunne verhevene, troostelijke betekenis met inniger genoegen zou kunnen 
smaken. Uit hoofde van aanhoudende brakingen, kon men hem toen de H. Communie niet geven 

en de duurbare zieke deed er teerlijk zijn beklag over aan den hemelschen bruidegom. Zijne klacht 
werd aanhoord: tegen den avond van Witten Donderdag hield het braken op; het H. Sacrament 
werd processiegewijs aangebracht; en toen de stervende met zijn laatste gerecht ook nog de 
apostolischen zegen in het uur der dood ontvangen had, begon hij zacht en kam eene 
dankzegging, die hij weldra voor eeuwig in den hemel ging voortzetten. Het was negen uren van 

                                                           
33 De congregatie van O.L.V.-ten Bunderen (http://www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/congo6.html). 
34 Medegedeeld door de paters van Scheut waarvoor hartelijk dank. 
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den avond. Van dien oogenblik af brachten de kinderen der zending en der staatsschool den nacht 

door met weenen, jammeren en bidden. De inboorlingen zelven kwamen dengene beweenen dien 
zij, reeds vijf jaren lang, den goeden vader bestuurder noemden. Mijnheer de baron Dhanis, 
commandant Richard, in een woord al de blanken der kolonie zijn ons onmiddellijk hunne innige 
deelneming in ons verlies komen betuigen, en hunne medewerking tot de begrafenis aanbieden. 

 
Deze was zoo luisterijk als indrukwekkend. Buiten de reeds genoemde personen waren nog 
aanwezig: de tweehonderd kinderen der zending, de vierhonderd der staatsschool, een talrijke 
groep van inboorlingen, een afdeling soldaten van den staat met trommels en trompetten. 
De oudste kinderen van Pater De Wilde, zij die, heden gehuwd, het christen dorp uitmaken dat aan 
de zending paalt, vroegen om de eer te mogen hebben van het lijk te dragen. Dit rust nu naast dat 
van Pater De Backer. Nevens de zerk die het graf van dezen laatsten bedekt, en waarvoor gij zelf 

onze kinderen zoo dilwijls godvrichtig hebt zien knielen, zal er weldra eene tweede geplaatst 
worden: allen zullen er gaan bidden voor hem die zoo vurig bemind heeft, en ons zelven zal die 
zerk gestadig herinneren dat zulke dood slechts het begin is van het ware leven! 
Camiel Cneut, miss.” 
 
Een gedenkplaatje, aan de kerk te Moortsele en aan het gemeentehuis in Oosterzele, laat ons 

herinneren aan wat fout liep in de vele Westerse kolonies op het einde van de 19de eeuw. 
 

 
Gedenkplaat Congoleese herdenkingsbond aan de kerk te Moortsele (Foto Lucien De Smet) 

 
3.1. Over het leven en sterven in Congo Vrijstaat35. 
 

De periode waarin pater Jules als bestuurder van een kolonie in Nieuw-Antwerpen werkzaam was 

(1892-96) gaat terug naar de tijd dat Koning Leopold II in Centraal–Afrika over een gebied heerste 
dat 80  maal de omvang had van België, een periode die niet zonder zonde was. Een periode waar, 
in het kielzog van Belgische plunderaars, de kerk ook haar missionarissen er naartoe zond. 
(Hierover kan u op het internet uit uitvoerig lezen in: ”België en Congo – kolonisatie en 
verzoening”) 
 

Al van bij het begin van de Congo Vrijstaat in 1885 was het koning Leopold II om doen, om in het 
pas verworven gebied zo snel mogelijk grote winsten te maken. Daartoe installeerde hij een eigen 
bestuursapparaat, waarvan hijzelf het soevereine hoofd was. De in België voorgestelde strijd tegen 
de Arabische slavenhandel was in feite een dekmantel voor het veilig stellen van de ivoorhandel. 

                                                           
35 Studie in het kader van het verzoeningsproces België-Congo 
(http://www.pray4belgium.be/documents/belgie-congo_historische_artikels_1-2-3-1.pdf). 
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De op de Arabieren bevrijde slaven werden als 

„vrijgelatenen‟ ingezet in het Force Publique als 
dragers van ivoor en later van rubber.  
Toen eind de jaren 1880 een enorme vraag naar 
rubber ontstond door de uitvinding van de 

rubberband was dit voor de koning een geschenk uit 
de hemel. Vanuit Brussel instrueerde de koning zijn 
ambtenaren om tegen elke prijs, de opbrengsten te 
verhogen. Wanneer die onvoldoende was, werd er 
toe aangespoord vrouwen en kinderen krijgs-
gevangen te maken. De mannen werden de jungle 
ingstuurd met de verzekering dat zij pas hun gezin 

terug zouden krijgen als er genoeg Latex was 
afgetapt.  
 
De staat richtte ook kinderkolonies op met het doel 
om getrainde militairen af te leveren. 

Ook door katholieke missionarissen werden kinderkolonies opgericht. Tijdens de dodelijke raids van 

het Force Publique werden overlevenden meegevoerd en de kinderen gebracht naar de katholieke 
missionarissen. De kinderen van Sinte-Maria-Berghe, Nieuw-Antwerpen, Boma en Moanda werden 
volgens Delathuy gekidnapt en dat in tegenstelling tot de bewering, dat zij bevrijd waren uit de 
handen van Arabische slavendrijvers. 
Eigen aan deze periode is dat alle betrokken landen zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige 
schendingen van basale mensenrechten. De door ons geraadpleegde studie verwijst evenwel ook 
naar het goede en ontbaatzuchtie werk dat verricht werd door de missies van verschillende kerken.  

 
4. Julien François Van Overschelde. 
 

 
Gedenkplaat Congolese herdenkingsbond aan het Gemeentehuis van Oosterzele (Foto Lucien De Smet) 

 
Een andere Oosterzeelse Afrikaanse pionier was Julien François Van Overschelde, handelsagent, 
geboren te Oosterzele op 27 december 1869 en aan de evenaar overleden op de leeftijd van 30 
jaar op 24 april 189936. Ook over het leven en het werk van deze jongeman in Afrika is ons niets 
bekend.  

 
De roeping van beide jonge mensen van bij ons, die in 1959 als “Afrikaanse pioniers” betitteld 
werden, zal niet hetzelfde zijn geweest. Maar beiden werden ter plaatse gekonfronteerd met de 
pijnlijkste gevolgen van het Westerse kolonialisme in de 19de eeuw.  
  

                                                           
36 Gedenkplaat aan het gemeentehuis te Oosterzele. 
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Bottelare 01-08-1926: Grootste religieuze 
manifestatie ooit in onze streken,  

door Gerard Lemmens 
 

Talrijke boeken en artikels in dagbladen en tijdschriften hebben ons in het verleden geleerd hoe de 
Sint-Annaverering in Bottelare is ontstaan en is beleefd. Nu, in 2011, bestaat die verering nog en 
komen nog altijd heel wat bedevaarders naar Bottelare afgezakt. Op Pinksteren, 12 juni 2011, zal 
het reeds voor de 279ste keer zijn dat de parochianen van Deerlijk op bedevaart komen.  
De grootste bedevaart die ooit heeft plaats gehad was op zondag 1 augustus 1926 ter gelegenheid 
van het 300-jarig bestaan van de Sint-Annagilde of m.a.w. het “Broederschap Jezus, Maria, Anna”, 

dat werd gesticht door Mgr. Jacobus Boonen, bisschop van Mechelen in 1626.  
Dankzij 10 foto‟s van de feeststoet en de kerk, die later als postkaarten werden uitgegeven, en de 
aantekeningen van wijlen Jozef Lemmens, die alle belangrijke gebeurtenissen in Bottelare tussen 
1900 en 1957 heeft genoteerd, kunnen we ons een beeld vormen wat er zich op die dag heeft 
afgespeeld. 

 

 
Zoals men op deze foto kan zien heeft men heel wat werk gemaakt om het interieur van de kerk een prachtig 
uitzicht te geven. Boven het hoogaltaar werd een groot schilderij van Sint-Anna opgehangen, gemaakt door 

kunstenares Gabriëlle Stas de Richelle. 

 

Reeds tijdens de wintermaanden 1925-1926 werd met de organisatie van de feestelijkheden 
begonnen en zette men zich aan het werk om vaandels en andere versieringselementen te maken.  
Op de bewuste dag waren de grote Sint-Annakapel en de zeven andere kapellen van de ommegang 
versierd met draperieën, vaandels en heel wat bloemen. Niet alleen de kapellen maar ook de 
meeste huizen langs de ommegang waren bevlagd en versierd. Het traject van de ommegang had 

men voor de gelegenheid verlengd tot aan het “Rood Beeldeken”, de Poelstraat, de Vrijheidsboom 
en de Stas de Richellelaan.  

 
De feeststoet, waaraan een groot deel van de bevolking deelnam, werd geopend door een grote 
groep gekostumeerde ruiters. Daarna kwam een groep misdienaars met kruis en vaandels en 
geleid door een seminaristceremoniemeester. 
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Achteraan deze groep bemerkt men het schild dat speciaal werd ontworpen voor deze gelegenheid. 

 
 
De plaatselijke harmonie “Voor God 

en Vaderland”, toen nog fanfare, was 
het eerste muziekkorps dat aantrad. 
Ook de muziekkorpsen van Ename, 
Scheldewindeke, Asper en Merelbeke, 
verspreid over het hele traject, namen 
deel aan de ommegang. 

 
Een grote groep schoolkinderen in 
feestkledij en met vaandels stapten 
mee na de plaatselijke muziek-
maatschappij, gevolgd door de leden 
van de Sint-Annagilde met vaandel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dit schild met draagstok werd nog niet 

zolang geleden ontdekt in de kasten van 
de sacristie.
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Op deze foto bemerkt men een groep meisjes die “groetenissen” (speciaal voor de gelegenheid gemaakte 

plakkaten) dragen, gevolgd door de relikwie van Sint-Anna en de wagen met het Sint-Annabeeld. 

 

 
Dit is de jubelwagen getrokken door 4 paarden met het Sint-Annabeeld en de toen reeds meer dan 300-jarige 

Sint-Annatroon. 

 
Na de jubelwagen stapten heel wat geestelijken mee in de stoet met op kop Mgr. Hebbelinck, 
hoogleraar in Leuven, en al de dekens en pastoors van de deelnemende parochies. Ook waren al 
de burgemeesters van de streek aanwezig.  
Meer dan 10.000 bedevaarders, gekomen uit 32 parochies, volgden de ommegang. Op het Koning 

Albert I plein werd een plechtig lof in open lucht gezongen door Mgr. Hebbelinck. Eerw. Pater Leo, 
karmeliet, hield het gelegenheidssermoen. De koren van Schelderode en Bottelare, begeleid door 
de plaatselijke fanfare “Voor God en Vaderland”, luisterden de plechtigheid op. 
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Op het Koning Albert I plein en de aanpalende straten, de Koningin Astridlaan, de Lindestraat, de 

Stas de Richellelaan, de Sint-Annastraat (de Neve de Mevergniestraat bestond dan nog niet) en op 
het kerkhof stond een menigte van niet minder dan 13.000 mensen opeengepakt om de 
plechtigheid te volgen.  
Deze manifestatie, ter ere van Sint-Anna, moet jarenlang een onvergetelijke indruk hebben 

nagelaten bij al wie het heeft meegemaakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33° Herfst in Munte 
zondag 9 oktober 2011 

  

 

 

10.30 u:  Sint-Hubertusviering in de Sint-Bonifatiuskerk,  

               opgeluisterd door de Jachthoornblazers „Rallye Westrode‟,  

               met broodwijding.   

               Daarna wordt u „nen druppel‟ aangeboden door De Muntenaar. 

 

11.00 u:  Paardenwijding  

               Iedere deelnemer ontvangt een Sint-Hubertusvaantje. 

 

11.30 u:  Vertrek wandeling te paard (info:  0476 355 051) 

 

12.30 u:  Zaal OC Ruspoel Munte: kaas en wijn (10 euro) 

               Vooraf inschrijven 

 

15.00 u:  Herfstwandeling door Munte 

               Opgeluisterd door de Jachthoornblazers „Rallye Westrode 

               Deelnameprijs:  1 euro 

               Iedere deelnemer ontvangt een Sint-Hubertusvaantje. 

 

Met steun van de gemeente Merelbeke  

 

Meer informatie: 

 

De Muntenaar  

p.a. Jos Ottermans, Torrekensstraat 48, 9820 Munte - Merelbeke  

Tel.: 093627043, GSM: 0475856356, e-mail: jobeka@skynet.be 
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Wat is een heerlijkheid? door Lucien De Smet. 
 
(vervolg tijdschrift nr 154 blz 41) 
 
De heerlijke rechten. 
 
1. Justitierechten. 

 
Men onderscheidt drie soorten of graden van justitie: hoge, middele en lage. Vele heerlijkheden 
bezitten de 3 graden, bijvoorbeeld het Land van Rode, anderen slechts de lage justitie. Zie 
voorbeeld 1. 
 
1.1. Hoge rechtspraak. 

Alle criminele en civiele zaken. Lijfstraffen met zwaard, galg, rad, gevangenis, stok en pilorijn. 
Boeten van 60 pond parisis en er onder. Confiscatie van goederen. Uitzonderlijk recht van 
verbanning. Compositie voor misdrijven. Houden van waarheden en gouwgedingen. 

Straatschouwingen. 
 
1.2. Middele rechtspraak. 
Ook geheten “justitie viscontiere”: recht van put en galg, kennis van alle delicten, boeten tot en 

met 3 ponden parisis. 
 
1.3. Lage rechtspraak. 
Ook genoemd nedere justitie of “fonchiere”: recht van erfenis en onterfenis der gronden die van de 
heer gehouden worden. Elke overdracht van cijngrond, hetzij bij verkoop, hetzij bij gift of ruiling 

(mangeling) moest gebeuren voor de schepen- 
of latenbank van de heerlijkheid. 

In dergelijk geval werd ten behoeve van de 
heer geheven een recht van “wandelkoop” 
(soms markgeld geheten), meestal een aantal 
penningen per pond op het bedrag der 
koopsom. 
 

Wanneer de cijnsgrond op een nieuwe bezitter 
overging krachtens erfrecht, werd er geen akte 
van erfenis en onterfenis voor de schepen 
verleden. Het recht, dat geïnd werd te voordele 
van de heer, heette dan “doodkoop of 
sterftekoop” en bestond gewoonlijk in een 
dubbele rente, hetzij tweemaal de jaarlijkse 

cijns. 
 
Vele heerlijkheden met lage justitie mochten 
ook in Vlaanderen boeten tot 3 pond parisis 
opleggen. 
 
 

2. Bestuur. 
 

Onder de justitierechten kunnen we ook het 
bestuur rangschikken, namelijk het recht 

binnen de perken gesteld door de hogere overheid, alle maatregelen te nemen voor de goede orde 
en het welzijn der bevolking. Praktisch uit zich dat in het uitvaardigen van geboden en verboden 
„kerkgeboden” (politieverordeningen). Normaal behoort dat recht alleen aan de heerlijkheden met 

hoge of met middele justitie. 
 
3. Uitoefening. 
 
De uitoefening der rechtspraak geschiedt soms door een leenhof, altijd door een schepenbank 
ofwel een latenbank en door ambtenaren. Alle vertegenwoordigen de heer en zijn door hem 

aangesteld. Binnen het Land van Rode had dit plaats voor een schepenbank.  
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3.1. Leenhof. 

 
Er kan slechts één leenhof zijn, als er lenen van heerlijkheid gehouden worden. Normaal bestaat 
het leenhof uit 7 leenmannen. Wanneer het vereiste getal niet kan bereikt worden omdat er niet 
voldoende lenen zijn, is de heer gemachtigd de ontbrekende leenmannen te ontlenen aan de 

hoofdheerlijkheid. Dit noemt men hofversterking Het leenhof heeft in zijn bevoegdheid alle 
leenzaken. In sommige heerlijkheden heeft men ook het “berecht” van de criminele justitie. Voor 
het Land van Rode waren er 4 leenhoven (Zie voorbeeld 2). 
 
3.2. Schepenbank – Latenbank. 
 
De volle bank telt normaal 7 schepenen. Bij gemis aan ‟t nodige aantal bevoegde personen, mag er 

ontlening zijn bij de schepenbank van de hoofdheerlijkheid. De schepenbank wordt genoemd “de 
vierschare of de wet”  
Aan de latenbank behoort uitsluitend de lage justitie. In dezelfde heerlijkheid treft men samen wel 
een leenhof en een schepenbank maar nooit een laathof en een schepenbank aan. Voor de 
heerlijkheid Land van Rode hebben wij het leenhof en de schepenbank. 
Die banken oefenen de justietierechten uit die aan de heerlijkheid behoren voor zoveel die rechten 

niet onder de bevoegdheid van het leenhof vallen. 
  
3.3. Ambtenaren. 
 
De voornaamste is de baljuw, het hoogste personnage in de heerlijkheid na de heer. Hij is bij 
uitstek de vertegenwoordiger van de heer, de handhaver van zijn rechten, de “maner” van leenhof 
en banken, de motor van het bestuur, de bewaarder van orde en recht. 

Soms treffen wij ook in de heerlijkheid een schout aan, of een meier, of een amman, zelden twee 
van hen samen. Bijzonderheden over de bevoegdheid van die ambtenaren kan men uitzonderlijk 
vinden in de denombrementen van die lenen. 
Komen nog voor: de prater, sergeanten, vangers of dienaers. Dezen zijn belast met de 
politiedienst. Voor de bewaking der bossen is er soms een forestier of vorster 
De meiers waren oorspronkelijk pachters van het vroongebied en balast met het innen van de 
verschuldigde renten. In sommige gevallen hadden ze in latere tijden ook nog een bestuurlijke en 

rechterlijke bevoegdheid. In oorsprong was het ambt van meier ouder dan dit van baljuw. De 
meier trad ook op als maanheer van de schepenbank soms van de latenbank 

 
4. Voorbeeld 1. 
 
In het denombrement van het Land van Rode lezen 

wij het volgende: 
“op den last van twee verheffen ieder van 10 
ponden parisis ……ende welcke landen en 
heerlijckhede sijn competernden en dependerende 
de prochien Schelderode, bottelaere, munte, 
landscauter, gontrode, oosterzele, melle, 
ghentbrugge, windicque, baeleghem, ende 

moortsele, ende onder welcke landen ende 
heerelijckhede ende onder elcke der voornoemde 
prochien wij hebben hooghe, middele ende leege 
justitie ende ons competeert ende toebehoort 
soodanighe hoogheijts, heuverheijts recht ende 

persemtie als aen eene hooghe justicier can 
toekomen..”  

 
RAG 112 nr 523 uit het denombrement van 6 juli 1550 

 
Merk op dat bij de opsomming van de parochies 
Gijzenzele, Bavegem, Vlierzele en Letterhoutem 
niet vermeld werden. Zij behoorden tot de Sint-
Baafsabdij en waarover de heer van Rode de 

voogdij had. Staan ook niet vermeld de parochies 
Melsen en Beerlegem. Wij vinden die later wel 
vermeld onder het leenhof van Schelderode, Scheldewindeke en Melle. 
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5. Voorbeeld 2. 

 
De leenhoven binnen het Land van Rode: 
Wij citeren terug uit hetzelfde denombrement: 
“..en daer is inde voornoemde prochie van Schelderode een leenhof… ende daeren boven eene 

vierschaeren van seven schepenen ..  
tot Oosterzele is oock een leenhof..insgelijckx een vierschare van seven schepenen… 
tot Melle is oock een leenhof .. ende daer en boven eene vierschare van seven schepenen 
Ende tot windicke baeleghem ende moortsele is ook een leenhof .. ende daer en boven eene 
vierschaere van seven schepene. 
 
Samengevat: 

Leenhof Schelderode met een vierschaar van 7 schepenen ook voor Bottelare 
Munte heeft een vierschaar van 7 schepenen 
Landskouter heeft met een vierschaar van 7 schepenen 
Leenhof Oosterzele met een vierschaar van 7 schepenen 
Leenhof Melle met een vierschaar van 7 schepenen 
Gentbrugge heeft met een vierschaar van 7 schepenen 

Leenhof Scheldewindeke Balegem Moortsele met een vieschaar van 7 schepenen 
 
De vernieuwing van de wet leenhof Scheldewindeke Balegem Moortsele 1768: 
 
In de eerste kolom staan de burgemeester en de schepenen. 

In de tweede kolom de pointers en setters. 
 
RAG 112 nr 505. 

 
Scheldewindeke. 
Jacobus van Poecke Burgemeester Laurijs 
van Dorselaere Pointers 
Van Bocstaele schepen Frans van Temsche 
Joannes Frans van Caeneghem schepen 

Constantinus Beckaert 
 

Baleghem. 
Joannes bapt De Cock burgemeester Carel 
Mathijs 
Judocus Baele schepen Gillis Baele filius 
gillis 

Pieter Stevens filius Jan schepen Adriaen 
De Moor 
  
Moortzeele. 
Joannes Jan Segers burgemeester Joannes 
Hellewaut 
Joos frans de Guchteneire schepen 

Josephus de Bruyckere 
Pieter Coole schepen Joannes Bapt Dierens  
 

Volgens de wet van het leenhof Scheldewindeke-Balegem-Moortsele werden elk jaar drie leden 

herbenoemd nl. de burgemeester en twee schepenen. Zij konden evenwel opnieuw aangesteld 
worden. De eerste schepen noemde men de burgemeester. In dezelfde zitting werden samen drie 
pointes en setters aangesteld. Zij waren belast met het innen en het schatten van de verschuldigde 

belasting. 
  
In een volgende bijdrage over de heerlijkheid hebben wij het over de heerlijke renten en diensten 
 
 
  

Wordt vervolgd 
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Oproep naar oude volksverhalen! 
 
Wij, verhalen-verzamelaars komende uit Gontrode, zijn op zoek naar oude volksverhalen van bij 
ons uit het Land van Rode. We bedoelen die  vertellingen waarbij de kat op schoot komt zitten en 
waarbij iedereen geboeid blijft luisteren. 
 

 
 
Dit verhaal is gebaseerd op een vertelling van Julien De Temmerman en Godelieve Goessens. Zij 
werden vroeger gewaarschuwd voor deze figuur, een verhaal om hen te waarschuwen voor 
personen met verkeerde bedoelingen. Zo was er ook een figuur 'Parapluke' genaamd, dat is een 

soortgelijk verhaal. Het verschil met De Kattenschreeuwer is dat Parapluke echt bestaan heeft en 
De Kattenschreewer vermoedelijk een fictief figuur is. 

 
Kent u of kent iemand uit de streek die oude verhalen kent of die goed kan vertellen ?  
Of herinneren uw grootouders, ouders of tantes en nonkels nog oude anekdotes, sappige verhalen, 
streeklegendes of kindervertellingen van bij ons?  
Dan kan u steeds bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat uw verhalen niet vergeten zullen worden 
en willen ze graag opnemen in ons boek over streekverhalen Land van Rode. Dit zal later samen 

met interviews, eigen tekeningen, foto‟s en oude prenten worden voorgesteld aan het publiek.        
 
Contacteer ons:  
RonRon 
E-mail: RonRon.verhaal@gmail.com 
Gsm of sms: 0473/881925 



 

 

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 
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE 
Gesticht 7 juni 1968 

 

Stelt zich tot doel: 

 het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al 

haar facetten en het aanmoedigen; 

 helpen uitgeven en verspreiden van studiën betref-

fende alle gemeenten die tot het “Land van Rode” 

worden gerekend; 

 Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek 

over onderwerpen uit het “Land van Rode”; 

 Het organiseren van uitstappen, bezoeken, info-

avonden e.d. voor leden en niet-leden; 

 Verzamelen van alle documentatie betreffende het 

“Land van Rode” en het  openhouden van een docu-

mentatiecentrum in het Erfgoedhuis te Moortsele. 
 

Raad van Beheer: 
Ere-voorzitter : Gerard WAEYTENS (+) Stichter 
Ere-secretaris : Oscar VAN WITTENBERGHE (+) Medestichter 
Voorzitter : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester : Françoise VERHOOSELE 

Bestuursleden : Werner CALLEBOUT, Lieve DE COCKER, Danny DE  LOBELLE 
 

Ruildienst/zoekdienst 
 

Lucien De Smet, Sportlaan, 83, 9880 Aalter. Tel: 09/374.31.27 
 

Verantwoordelijke uitgever 

 
Françoise Verhoosele, Rollebaan, 101, 9860 Moortsele. Tel: 09/362.69.95 –  

Email: secretaris@landvanrode.be 
 

Redactieraad:  
 

Lucien De Smet, Françoise Verhoosele 

 
Teksten 
 
Indien niet bestemd voor commerciële doeleinden, mogen teksten of fragmenten van teksten uit het tijdschrift 
van het Heemkundig Genootschap Land va Rode  worden overgenomen mits correcte vermelding van de bron. 
Indien bedoelde teksten of fragmenten van teksten moeten dienen of bestemd zijn voor commerciële of 
promotionele doeleinden dan mogen die pas worden aangewend na vooraf een schriftelijke toelating van de 
voorzitter van het Heemkundig Genootschap Land van Rode te hebben gevraagd en gekregen. Ook in dit geval 
dient de bron op een correcte manier te worden weergegeven. 
Toezending kopij  Françoise Verhoosele Rollebaan 101 9860 Moortsele.  E-mail: secretaris@landvanrode.be 
 

Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur. 
 

JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE: 
Gewone leden 10 € 

Steunende leden 15 € 
Beschermleden 30 € 
Zendingen buitenland +  5 € 

 
LAND VAN RODE DIGITAAL ONTVANGEN: 5 € mvv Land van Rode Digitaal 

 

Te storten op rekening IBAN BE87 9799 6505 2294    BIC ARSPBE22  

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

Email: secretaris@landvanrode.be  
URL: http://www.landvanrode.be 
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Voorwoord 
 

 
 
Beste heemvrienden, 

 
Met het nummer 156 van ons tijdschrift is het laatste nummer van het werkjaar. Mag ik hopen dat 
u er met veel belangstelling in gelezen hebt. De spontane gelukwensen die wij voor ons tijdschrift 
mochten ontvangen van lezers die we in het voorbije jaar ontmoet hebben, deed ons zeer veel 
genoegen.  
 
Het lijkt me dan ook passend deze “complimenten” aan de medewerkers aan ons tijdschrift over te 

maken en hen van harte te danken. Ik dank bij name: Frans Duquet en Gerard Lemmens. Samen 
met ons plaatsten zij de teller op bijna 100 bladzijden lokale geschiedenis uit het Land van Rode. 

Wij koesteren de hoop dat voor de volgende jaargang wij opnieuw op hen een beroep kunnen 
doen. Mijn bijzondere dank gaat ook naar onze secretaris, Françoise Verhoosele die instond voor de 
lay-out en het versturen van het tijdschrift.  
 

Wij hebben het in het voorbije jaar zeker niet slecht gedaan: er was de zeer gewaardeerde 
voordracht van Stijn de Rouck over de armentafels uit onze gemeente; wie herinnert zich nog het 
bezoek aan het Stam te Gent; onze samenwerking met het Davidfonds Oosterzele, tijdens de 
Nacht van de Geschiedenis; onze monumentenwandeling te Balegem op de Open Monumentendag 
van 11 september; onze actieve medewerking en inbreng bij de uitgave van het boek “Om de 
liefde Gods”. Nieuw was dit werkjaar onze samenwerking met de erfgoedcel de viersprong Land 
van Rode.  

  
Mijn dank gaat ook naar de bestuursleden en de helpende handen achter de schermen, om de 
goede, vrijwillige en de onbezoldigde samenwerking gedurende het voorbije werkjaar.  

Wij danken het gemeentebestuur van Oosterzele, de schepen van Cultuur en zijn medewerkers om 
de gastvrijheid in het Erfgoedhuis en de toelagen die wij mochten ontvangen van de gemeente 
Oosterzele, het Verbond voor Heemkunde Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Niet onbelangrijk is de 
financiële steun van onze adverteerders. Zij maken het mogelijk dat wij u 4 maal per jaar het 

tijdschrift kunnen toesturen. 
 
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, zowel het heden als het verleden. Belangrijk voor elke 
vorser is dat hij zijn resultaten kan mededelen. Daarom zijn de publicaties zo belangrijk.  
En juist hier nijpt het schoentje. De inkomsten van de ledenbijdragen kunnen die kosten 

onmogelijk dekken. Financiële steun van de overheid en de privésector zijn onontbeerlijk.  
 
De bestuursleden Lucien, Françoise, Danny, Lieve en Werner wensen u en uw familie een 
vreugdevol en gelukkig nieuw jaar en hopen u als lid van ons Genootschap tijdens één van onze 
komende activiteiten te mogen begroeten. 

 
Lucien De Smet 

Voorzitter 
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Hernieuwing abonnement. 
 
Mag ik u uitnodigen om uw lidmaatschap voor het komende werkjaar te hernieuwen Maak hiervoor 
gebruik van bijgaand overschrijvingsformulier. Er al eens gedacht uw vrienden of familieleden 
hiervoor aan te spreken? 
 
JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE: 

  

Gewone leden 10 € 

Steunende leden 15 € 

Beschermleden 30 € of meer 

Zendingen buitenland + 5 € 

Digitale versie 5 € 

 
Daarvoor krijgt u het driemaandelijkse tijdschrift (maart - juni - september - december).  
 
 

 

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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Goedemorgen meester!  
door Lucien De Smet 

Vervolg van nr 155 
 
1879 – 1884 De Schoolstrijd  
“De schone ziel van het kind” 
 

 

De verkiezingen van 1878 waren voor de liberalen een 
waar succes. In beide kamers beschikten zij over de 
meerderheid. P. Van Humbeeck was de eerste Belgische 
minister van Openbaar Onderwijs (1878-1884). Een 
week na zijn aanstelling diende hij op 21 januari 1879 
het wetsontwerp op het lager onderwijs in. Deze 

vrijmetselaar en vooraanstaand lid van “Ligue 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. 
 
 
Een milde spotprent op de allereerste onderwijsminister in ons 
land, de liberaal Pierre Van Humbeeck1. 

 
 

 
 De gemeente mocht geen vrije school "aanvaarden" of subsidiëren. 
 Alle onderwijzers moesten gediplomeerden zijn van officiële normaalscholen. 
 Het staatsonderwijs werd een neutraal lekenonderwijs. 
 Het godsdienstonderricht werd uit het programma geschrapt. 
 De priester mocht wel godsdienstonderwijs inrichten, maar buiten de uren van de klas 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 onderwijs de scheiding tussen kerk en staat te 
bewerkstelligen. In de vastenbrief van februari 1879 dreigde het 
episcopaat er mee haar gelovigen zonder meer te verbieden hun 
kinderen nog naar een officiële school 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.  
 

Balegemse katholieken in het verzet. 
 
 Net als op vele andere plaatsen in het land had er ook te Balegem een 
heftige strijd plaats tussen katholieken en liberalen.  
 
Senator Frans Vergauwen, burgemeester van Scheldewindeke. 

 
Met het doel, om in elk dorp een katholieke school te stichten gingen 

diverse dorpen samenwerken. Zo verenigde zich Balegem, Scheldewindeke en Oosterzele in een 

                                                           
1 TYSSENS J., Om de schone ziel van ‟t kind, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1998. 
2 LUYKX, PROF. DR. TH., Politieke geschiedenis van België 1 - van 1799 tot 1944, Amsterdam, Brussel, Elsevier, 
1977. 
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"Katholieken Kring". Voorzitter van de organisatie was oud-senator en burgemeester van 

Scheldewindeke Frans Vergauwen3. 
 
In 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 ook een plaatselijk comité opgericht en met 
de steun van le Fèvere de ten Hove uit Gentbrugge werd een vrije jongensschool gebouwd.  
In afwachting dat het gebouw klaar was werd er les gegeven in een voorlopig lokaal. (wij 
vermoeden dat dit in de voormalige school van meester Morvand was). 
 
De bouw van een katholieke jongensschool. 
 

Vanuit liberale hoek werd de katholieke school in een negatief 
daglicht geplaatst.  
Zij pakten uit met een foto van een schuur met als 

onderschrift “Ecole Catholique de Baelegem Avec Dieu mais 
sans fenètres”. 
 

Wij citeren uit hun tijdschrift : "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"5.  
 

In de katholieke dagbladen weerklonk een ander geluid: 
en wij in “De Godsdienstige week van Vlaanderen” van 14 
april :”Te Balegem zijn de katholieke scholen opgepropt met 
Leerlingen.  
De mannekensschool, die als een der prachtigste van geheel 

Oost- Vlaanderen mag  
beschouwd worden, ondanks de belachlijke photographie 

waarmee de geuzerij zoo geleurd  
heeft, ze telt 175 leerlingen; die der meisjes bestuurt door de 
zusters, heeft er meer dan 200. De officiële school telt maar 
17 jongens en twee meisjes6. 
 
Tussen pastoor De Cock en de plaatselijke liberale aanhangers ontstond een zware 

woordenwisseling. De gespannen sfeer tussen pastoor De Cock en de liberale partij kunnen wij het 
best illustreren met de brief die de pastoor op 24 september 1879 schreef: 
  
“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. Wij zullen welhaast onze school in fotografie brengen en uitplakken. 
 

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"7 

                                                           
3 De Godsdienstige week van Vlaanderen 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. 
5 Vlaamsch België sedert 1830, Gent, blz. 20. 
6 Idem. 
7 Bisschoppelijk Archief Gent, Sint-Martinus Balegem, Schoolstrijd brief nr. 58. 
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Foto van de vrije jongensschool (patronage) waarover pastoor De Cock het had in zijn brief van 24/9/18798. 

 

Negenentwintig Balegemnaren stapten destijds mee in de betoging te Brussel9. Theofiel De Noyette 
raakte gewond toen het bord dat hij met zich meedroeg op zijn hoofd werd stukgeslagen10. 
 
Blijkbaar anticipeerden de gemeenten in Vlaanderen tergend traag op de nieuwe wet. Als voorbeeld 

werd in de kamer van volksvertegenwoordigers verwezen naar de toestand te Balegem: “nog voor 
de gemeente erin slaagde een eigen school te bouwen, had de parochie haar eigen vrije school al 
opgericht.. Het gebouw was 20 m op 8 m en telde 6 ramen. De lokalen waren 4,5m hoog. Een nog 

nooit eerder geziene prestatie tot ver buiten de regio”11. 
 

 
De vrije katholieke jongensschool, gebouwd in 1879. In de zijgevel van de voormalige woning van de 

onderpastoor staat het jaartal 1879 (Foto 2011 Lucien De Smet). 

                                                           
8 Bisschoppelijk Archief Gent, Sint-Martinus Balegem, Schoolstrijd foto katholieke school. 
9 VERHAEGEN A.,  La manifestation Nationale du 7/9/1884. 
10 EEKHOUT Godelieve, Balegem ik bemin mijn Dorpje. 
11 VERHAEGEN P., La lutte scolaire en Belgique, Gand, A. Siffer, 1906,  blz. 205-206.  
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Bij de opening van het nieuwe schooljaar en de nieuw gebouwde vrije school op 1 oktober 1880 

triomfeerde het vrije onderwijs. 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. 
 

In de vrije jongensschool (patronage) werd 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 mei 1860. Hij was 

gehuwd met Hortense Van Bockstaele en overleed als burgemeester 
van Balegem op 17 juni 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 op 12 oktober 1879 van oordeel 
was dat het overbodig was om voor de gemeenteschool subsidies 
aan te vragen13. 

 
Emiel De Mulder 

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

Voortaan werden ook meisjes toegelaten. Dat had voor gevolg dat bijkomende voorzieningen 
noodzakelijk waren. Het gemeentebestuur van Balegem was van oordeel dat dit voor een school 

met amper 24 leerlingen een zinloze uitgave was. De voogdijoverheid volharde in de boosheid en 

stelde de echtgenote van meester Coppens aan als lesgeefster in handwerk..  
De leerlingen bleven weg en de benoeming van een hulponderwijzeres juf. Toch bracht geen 
soelaas14. 
 
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 

 

                                                           
12 Bidprentje Emiel De Mulder, Verzameling Lucien De Smet. 
13 GAO notulen gemeenteraad 12 oktober 1879. 
14 GAO notulen gemeenteraad. 
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Vlugger loopen, want zij zijn tot alles in staat!  
 …Zij schreeuwen dat zij onze ziel moeten hebben!15 
 
Einde van een strijd. 

 
De verkiezingen van 1884 zorgden voor verandering. De 
radicaalliberalen leden toen een verpletterende nederlaag. Op het 
schoolpolitieke vlak betekenden de organieke wetten op het lager 
onderwijs van 20 september 1884 en 15 september 1895 twee 
belangrijke momenten in de consolidatie van de katholieke 
heerschappij. Die van 1884 rekende af met de liberalen, die van 1895 

probeerde een dam op te werpen tegen het socialisme16. 
Het onderwijs kwam opnieuw in handen van de gemeente. 
De gemeentebesturen konden nu zelf beslissen of het 

godsdienstonderricht al dan niet deel uitmaakte van het 
onderwijsprogramma17. 
De schoolwet van 1895 maakte van het godsdienstonderricht een 

verplicht leervak.  
Het "aannemen" van een vrije school was voortaan voor de duur van 10 jaar en kon nadien 
hernieuwd worden. De wet voerde opnieuw de geestelijke inspectie in18.  
Binnen de nieuwe wet aanvaardde de gemeente Balegem op 5 februari 1896 de vrije lagere school 
voor meisjes bestaande uit 2 klassen voor een periode van 10 jaar19.  
 
Te Balegem normaliseerde de toestand zich opnieuw. Meester Coppens gaf les in de hoogste klas 

van de gemeenteschool. De andere leerkrachten waren Van Immerzeele en De Mulder, ex 
leerkrachten uit de vrije jongensschool. Meester De Mulder bezat geen onderwijzersdiploma en 
werd in 1887 door Sylvain Van de Vijver vervangen. 
 
De voormalige katholieke school, toen als patronaat in gebruik, werd in 1924 door de heer Cardon 

de Lichtbuer uit Gentbrugge aan de kerkfabriek van Balegem geschonken, met als last jaarlijks 
gedurende 40 jaar 24 gezongen missen20. 

 
1887: De benoeming van een schoolhoofd, met een wrange nasmaak. 
 
Meester Coppens was ontslagnemend en werd door Sylvain Van de Vijver opgevolgd. 
Balegem was op dat ogenblik in volle verkiezingsstrijd. De benoeming van een nieuw schoolhoofd 
was het politieke onderwerp van de dag. Een klachtenregen deed Sylvain Van de Vijver besluiten 

ontslag te nemen. Hij werd opnieuw hulponderwijzer, werd ziek en nam in 1896 definitief ontslag. 
De perikelen rond de benoeming van de heer Van de Vijver bleken achteraf een plaatselijke 
politieke afrekening te zijn geweest onder de oude radicale-liberalen en de katholieken.  
 
Omwille van het grote aantal leerlingen raakte de klas van meester Alfred Magherman overbevolkt. 
In de leegstaande gebouwen van de vrije jongensschool. (patronage) werd een bijkomende klas 
ingericht. In ruil voor het gratis gebruik van deze lokalen werd zuster Daniëlla (Reinilde De Pril) als 

gemeente-onderwijzeres aangesteld. In 1911 werd zij door zuster Samuëla (Celina Viaene) 
opgevolgd.  
 
1913: Een staaltje Balegemse politiek. 
  
De bouw van een nieuwe school was een staaltje van de Balegemse politiek. 
In 1913 vroeg de provincie de gemeente de school verder uit te breiden. De gemeente beschikte 

echter niet over de nodige ruimtes en lokalen.  
Voor de inrichting van de 5e klas zocht zij haar toevlucht bij Oscar De Smet, waar zij een lokaal 
afhuurde. De 6e klas vond onderdak in een woning van de brouwerij op het dorp. Meester Firmin 
Bogaert, en na de oorlog meester Albert Verhaegen gaven hier les.  

                                                           
15 TYSSENS J., Om de schone ziel van ‟t kind, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1998. 
16 DE CLERCK Karel, Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940), Lannoo Tielt, 1984. 
17 STEVENS W., Bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs in Oost-Vlaanderen, 100-jaar 
Crombeenschool te Knesselare, Knesselare, 1992. 
18 Idem. 
19 GAB, Begroting onderwijs, Lager Onderwijs 1897. 
20 KAB, brief van pastoor Coppens 24/6/1924 (nu RAG). 
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De bouw van de nieuwe school werd steeds opnieuw uitgesteld. In plaats van te beraadslagen werd 

tussen meerderheid en oppositie ruzie gemaakt. 
 

 
De woning van de familie De Smet op het Gootje te Balegem, waar een klaslokaal gehuurd werd  

(Foto familiearchief L. De Smet). 

 

Met het uitbreken van de tweede wereldoorlog raakten de plannen uiteindelijk opgeborgen. 
 
Van de wet op het verplicht onderwijs werd pas na de oorlog werk gemaakt. In 1920 werd de 
principebeslissing genomen om de vierde graad in te richten. Met de 4e graad voor de leerlingen 
van 12 tot 14 jaar wou men de jeugd voorbereiden op het latere beroepsleven. 
 

Richard Verhaegen werd het nieuwe schoolhoofd zonder klas en werd bijgestaan in: 
de 1e klas door Albert Verhaegen  
 gaf les in de gemeenteschool op het dorp 
de 2e klas Robert Verhaegen voorheen O. De Clercq  
 gaf les in de gemeenteschool op het dorp 
de 3e klas Raymond Haems voorheen Albert Mertens  
 gaf les in de gemeenteschool op het dorp 

de 4e klas Michel Den Haese  
 gaf les in een lokaal van Oscar De Smet 

de 5e klas Gommar Coppens  
 gaf les in een lokaal van de brouwerij 
de 6e klas zuster Samuëla  
 gaf les in een lokaal van de voormalige vrije school 
 

Wordt vervolgd 
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Water vanuit het kraantje 

door Lucien De Smet 
 
1899 -1966 Scheldewindeke. 
 
Gezond drinkwater is een levensnoodzakelijke behoefte voor mens en dier. Onze grootouders 
hebben nooit de weelde gekend van het stromende water uit het kraantje, een bad of een stortbad. 
Op het einde 1800 was in Gent sprake om een poging te ondernemen, gezond water aan de 

bevolking te bedelen. Een privémaatschappij distribueerde toen water uit de Scheldemeersen via 
de Stropkaai naar de stad. Hiervoor maakte men gebruik van een ondergrondse gemetselde 
galerij. De firma ging in faling waarna de stad de activiteiten overnam. Slechts de meest gegoeden 
konden zich de weelde veroorloven hierop aan te sluiten. 
 
De bevolking bediende zich van drinkwater afkomstig uit rivieren, bronnen en steenputten. 

De meeste gezinnen beschikten over een eigen drinkwaterput. 
 
De voorziening van drinkwater aan de bevolking werd bij decreet van 1790 aan de gemeenten 
toevertrouwd. Op diverse plaatsen, waar bronnen aanwezig waren, werden openbare 
drinkwaterpompen geplaatst, de ene meer monumentaler dan de andere. Het gebruikte drinkwater 
werd gewonnen uit nabij gelegen natuurlijke of onderaardse bronnen. Het water werd niet 
behandeld, wat betekent dat het puur geconsumeerd werd. 

 
De vaststelling, dat besmettelijke ziekten als tyfus en cholera zich vooral via het water 
verspreidden, leidde naar gecentraliseerde en controleerbare waterleidingen. Door de verbetering 
van de pompen kon men vanaf 1880 water over grotere afstanden vervoeren. Maar het was enkel 
in de industriegebieden, steden en grote gemeenten dat dergelijke pompen voorhanden waren en 
men van deze nieuwe technologie kon gebruik maken. 
 

1899. Bedeling van drinkwater te Scheldewindeke. 
 

 
De waterkraan aan het station is hier aan het zicht onttrokken door de groep dames rechts op de aanzichtkaart 

(postkaart uitgever O. Latoir). 
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De aanleg van de spoorlijn van Gent naar Geraardsbergen en de aanwezigheid van een station met 

loskade had tot gevolg dat de bewoning in de buurt van het station steeds toenam. De in beginne 
onbebouwde weg vanaf het station tot aan de markt raakte sinds de 2de helft van de 19de eeuw 
stilaan volgebouwd. De handels- en aanverwante activiteiten van het dorp kwamen hier tot 
ontwikkeling. Tot op vandaag herinneren ons nog een paar prachtige woongevels aan deze periode.  

 
Eén van de belangrijkste behoeften van de nieuwe bewoners in de 
Stationsstraat was het beschikken over drinkbaar water. De aanwezigheid 
van bronnen met drinkbaar water in de weiden aan de oevers van de 
Molenbeek, bracht het toenmalige gemeentebestuur op de idee dit water 
door middel van een waterkraan aan de bevolking ter beschikking te 
stellen. Op 24 januari 1899 nam de gemeenteraad van Scheldewindeke 

het besluit om de bewoners van de Stationsstraat van “goed drinkwater” 
te voorzien. Een waterkraan werd geplaatst in de buurt van de 
voormalige melkfabriek. Men haalde het water uit de achterliggende 

bronnen in de vallei van de Molenbeek.  
 

 

 
Waterkraan ter hoogte van de voormalige melkerij te Scheldewindeke (Foto 1963 Lucien De Smet). 

 
Werking. 
  

Voor de bedeling van het water profiteerde men van de natuurlijke druk die op de bron aanwezig 

was. Door de aangebrachte leiding stroomde continu water met een overloop die onder de 
Stationsstraat door liep naar de Molenbeek. De waterkraan werd door middel van een 
driewegkraan op de leiding aangesloten. Met een sleutel kon de gebruiker de driewegkraan 
bedienen om zich op deze wijze van drinkwater voorzien. 
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Reglement. 

 
Elk gezin kon hier van gebruikmaken mits zij hiervoor de jaarlijkse vergoeding betaalden van vijf 
frank. Hun aanvraag werd door een beslissing van de gemeenteraad al dan niet aanvaard De 
rechthebbende ontving een sleutel. Het was hem verboden en op straf van verval om de sleutel 

aan andere gezinnen uit te lenen. Bij verlies moest hij die op eigen kosten vervangen. Het 
beëindigen van de overeenkomst diende schriftelijk, tien dagen vooraf aan de burgemeester 
gemeld te worden21. 
 
Uitbreiding. 
 

 
Uittreksel uit het grondplan van de stationsstraat Scheldewindeke (GAO met dank aan D. De Ganck). 

 
Na Wereldoorlog I nam de behoefte naar stromend en drinkbaar water toe. In 1919 besloot de 
raad een tweede waterkraan te plaatsen in de buurt van het station, namelijk ter hoogte van het 

perceel 497bis, aan de woning van dr. Van Lancker. Aan de hoofdingenieur van Bruggen en Wegen 
werd toelating gevraagd om de overloop van de kraan te mogen lozen in de gracht aan het 
Stationsplein22.  
In maart 1929 diende Leo Van Spaendonck een aanvraag in om op het grondgebied van de 
gemeente een stoommelkerij op te richten23. Om het terrein bouw klaar te krijgen was het 
noodzakelijk om vooraf de loop van de Molenbeek aan te passen. Het was de zorg van het 
gemeentebestuur dat bij deze werkzaamheden de goede werking van de nabij gelegen waterleiding 

met waterkraan verzekerd bleef24.  

Op 16 november van hetzelfde jaar behandelde de gemeenteraad de aanvraag om de pas 
opgerichte Sint-Christoffel melkfabriek op de gemeentelijke waterleiding aan te sluiten. Het bedrijf 
raamde haar verbruik op 100 liter water per uur. Het water zou worden gebruikt voor het spoelen 
van de toestellen. De aanvraag werd goedgekeurd mits een vergoeding van 50 fr. per jaar werd 
betaald en dat men, om waterverspilling te voorkomen, het water vooraf zou opvangen in een 
waterbak25. 

 
Meer en meer particulieren deden op hun beurt een aanvraag om ook hun woning op de leiding te 
mogen aansluiten. Deze aansluitingen werden verwezenlijkt door middel van een buis van max. 1 
cm doormeter. De werken dienden te worden uitgevoerd door een bekwaam vakman. Of de 
jaarlijkse vergoeding van 5 fr. later nog werd aangepast, konden wij in de notulen van de 
gemeenteraad niet terugvinden.  

 

                                                           
21 RAG Scheldewindeke, Gemeenteraad 24/01/1899. 
22 RAG Scheldewindeke, nr 13 brief nr 8/2/1919. 
23 RAG Scheldewindeke, nr 13 brief 20/3/1929. 
24 RAG Scheldewindeke, nr 52. 
25 GAO Scheldewindeke, Notulen gemeenteraad 16/11//1929. 
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Een aantal ons bekende klanten die op de gemeentelijke waterleiding waren aangesloten waren: 

1929 Boeykens Henry, slachter; 1948 Minnaert Leon, apotheker; Feliers René; Van De Sype 
Livinus; 1953 Verdonck René; 1959 Dr. Van Lanker; 1961 Georges Rasschaert26. 
 
Op 26 februari 1963 trad de gemeente toe tot de intercommunale Tussengemeentelijke 

Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW. Op 12 januari 1966 werden 
de werken voor de aanleg er van geraamd op 13.780.000 BEF. De gemeente kon rekenen op 60% 
toelagen van de staat en 15% van de provincie27. 
Meteen kwam dan ook het einde aan de gemeentelijke drinkwaterbedeling in de Stationsstraat en 
verdwenen later ook de twee waterkraantjes uit het dorpsbeeld. 
 
 

 
Voormalige woning van Dr. Van Lancker aan wiens woning de 2e waterkaan bevond. 

Prachtige gevel uit 19e eeuw (Foto 2010 Lucien De Smet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 GAO Scheldewindeke, Notulen gemeenteraad. 
27 GAO Scheldewindeke, Notulen gemeenteraad 26/2/63 en 12/1/1966. 
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Wat is een heerlijkheid (vervolg) 
door Lucien De Smet 

 
Vervolg tijdschrift nr 155 
 
Heerlijke renten. 
 
Dit was een rente die geleverd werd in geld of in natura en waarvan de oorsprong schijnt te liggen 

in het afkopen van de vroondiensten of heerlijke diensten. 
Aan de Heer van Rode behoorden de heerlijke renten te Schelderode toe, die door verschillende 
inwoners verschuldigd waren “die ter sterfhuijse verblijven op de last van 8 stuivers parissis van 
ieder bunder ten sterfdaeghe vand hoir ofte proprietaris”. 
 
Heerlijke diensten. 

 
Het waren verplichtingen die rusten op de houders van sommige cijnsgronden. Deze diensten 
bestonden uit de verplichting één of meerdere dagen per jaar vroondienst op het vroonhof of 
neerhof van de heer te verrichten, zoals het laden van mest, maaien, hooien, optrekken van de 
wacht. 
De Heer van Rode verpachtte te Schelderode niet alleen zijn goed maar daarin was ondermeer 
begrepen “de carweijen die ons competerende gedaen moeten worden door d‟insetenen van 

Schelderode, met de gone van Bottelaere ende munte, dat is te weten dat iedereen die peerden 
heeft binnen de voorse heerlijckhede eenen dagh met hunne peerden moeten carweijen volgens 
dat onze voornoemde pachter sal noodig hebben, ende elcken inwoonder die geene peerden en 
heeft moet een dagh werken aen soodanigh werck als onsen voornoemde pachter hem sal willen 
emploijren”. 
 
Doodkop. 

 
Was het bedrag dat verschuldigd was bij de overgang van gronden ingevolge vererving 
(overlijden). 
Zo kwam volgens het denombrement van het Land van Rode voor de heerlijkheden van de H 
heer van Rode gehouden tien ponden parisis en 40 stuivers voor twee “camerlinghe” bij overlijden 
van de proprietaris. 

 
Wandelkoop. 
 
Was het recht dat verschuldigd was bij de overgang van gronden ingevolge verkoop. Volgens het 
zelfde denombrement betaalde men de “thiende penninck” van de koopsom. 
 
Tol. 

 
Was het recht dat geïnd werd bij de verkoop van dieren en werden gewoonlijk geheven op de 

markten.  
Men sprak ook soms van landtol. Dat was de tol die geheven werd op een bepaalde plaats langs de 
weg voor de goederen of dieren die binnen de heerlijkheid kwamen. 
“item hebben wij oock door de voorde heerelijckhede het recht van thol genaemt den thol van 
gondtrode twelcken ter leste verpachtinghe uijtbracht 3 ponden parisis per jaar”. 

De watertol was hetzelfde maar dan voor het vervoer op de waterwegen. 
Zo kwam aan de Heer van Rode “..ontrent de poorte genaempt de ketelpoorte binnen de stadt 
ghendt op de riviere de schelde van de schepen lancxt daer passerende comende van Doornick 
audenaerde ende van aldaer binnen de voorde stadt ghendt jegenwoordig sijnde 36 ponden parisis 
jaerlijks”. 
 

Vont. 
 
Was het recht van de heer op verdwaald en gevonden goed dat niet binnen een bepaalde tijd door 
de rechtmatige eigenaar teruggevorderd werd. Hierop maakten de verborgen schatten een 

uitzondering. 
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Bastaardgoed. 

 
Het recht op de goederen, nagelaten door de bastaard, gestorven zonder lichamelijke erfgenamen 
“zonder hoir van zijn lichaam”, voor zover die goederen zich bevonden op het grondgebied van de 
heerlijkheid. De bastaard kon bij testament over het derde van zijn goederen beschikken. 

 
Stragiersgoed. 
 
Naar het Oudfrans “estraier”: dwalen, verlaten zijn. 
De oude juristen geven er dikwijls de ruime betekenis aan van ieder goed dat aan de heer vervalt 
‟t zij bij confiscatie bij bastaardij, bij vont of anderszins. In de enge betekenis bedoede men 
daarmee enkel het recht op het gevonden en verdwaald vee. 

 
Aubaniteitsrecht. 
 

Naar het oudfrans “aubain”: vreende. Het recht op het roerend goed (de have) nagelaten door de 
“incommelinghen”, zelfs als de erfgenamen hun recht op de erfenis deden gelden. Het 
aubaniteitsrecht werd toegepast ten voordele van de graaf op vele plaatsen in het Land van Aalst.  

 
Het beste hoofd. 
 
Ook genaamd beste hoofdstoel of beste kateil. 
Recht op het beste stuk roerend goed, naar keuze van de heer, behorend tot de erfenis van de 
personen die aan dat recht onderworpen waren. Soms waren het de “laten” of cijnshouders van de 
heerlijkheid, soms alle bewoners of zelfs al degenen die op het grondgebied der heerlijkheid 

stierven, uitgezonderd nochtans de poorters van bepaalde steden en over ‟t algemeen de edelen. 
De toestanden verschillen van plaats tot plaats. 
 
Jacht- en visrecht. 
 

Beiden worden meestal in een adem genoemd. Deze rechten hielden het verbod in om zonder 
toelating van de heer te jagen, vissen, planten of vogels te vangen binnen het gebied. 

 
Molenrecht. 

 
Sommige heren hadden het recht één 
of meer wind- of watermolens op te 
richten. In die zin is er spraak van 

“vrije molaige”. Dikwijls ging 
daarmede gepaard voor de heer het 
recht om de bewoners van zijn 
heerlijkheid te verplichten hun graan 
op zijn molen(s)(banmolens) te doen 
malen. 
 

Brouwerijrecht. 
 
De inwoners van de heerlijkheid waren 
verplicht de brouwerij of mouterij van 
de heer te gebruiken. Deze 
verplichting werd nadien vervangen 

door de verplichting de nodige biergist bij de heer aan te kopen (gruterecht) hetwelk nog later 

werd vervangen door het betalen van een zeker bedrag voor de aankoop eender waar van grute. 
Uiteindelijk werd dit gruterecht enkel nog geheven op al het ingevoerde en/of al het binnen de 
heerlijkheid gebrouwde of getapte bier. 
 
Wachtpenningen. 
 

Het was de vergoeding, die sommige bezitters van gronden of huizen aan de heer moesten betalen 
in vervanging van de verplichting, de wacht op te trekken in het versterkt huis of de burcht van de 

heer. 
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Kerfstok. 

 
Daaronder verstaat men een oud recht van taxatie der inwoners van de heerlijkheid, ten voordele 
van de heer. De naam wijst op de gewoonte de betalingen aan te tekenen door inkervingen in een 
stok. Dit recht wordt zelden vermeld. 

 
 
 
 
 

Nacht van de geschiedenis. 

 
Datum: Dinsdag 20 maart 2012 
Uitvoerder: Davidsfonds Evenementen 
 

De Nacht van de Geschiedenis is op korte tijd uitgegroeid tot 
een van de meest succesvolle Davidsfonds Evenementen. In 
2012 zal het Davidsfonds al voor de 10de keer De Nacht van 
de Geschiedenis organiseren, één van de grootste 
geschiedenisevenementen in Vlaanderen. Op één avond 
in maart bundelen dan zo'n 200 plaatselijke Davidsfonds 
afdelingen hun krachten en organiseren ze elk een 

historische topactiviteit rond een welbepaald thema. In 2012 
zal dat thema 'Drank' zijn - want waarmee kun je een 
tiende verjaardag anders beter vieren? Brouwerijbezoeken, 
jeneverdegustaties, whiskyproeverijen, maar ook bezoeken 
aan koffiebranderijen en limonadebottelarijen: alles wat met 

drank te maken heeft, komt aan bod. Kruis alvast dinsdag 20 maart 2012 aan in je agenda voor 

de volgende Nacht van de Geschiedenis.  
 
Het Heemkundig Genootschap zal op die gelegenheid een voordracht organiseren in het 
Erfgoedhuis te Moortsele. Lucien De Smet zal spreken over “Van jenever tot karnemelk”. Meer 
daarover in ons volgend tijdschrift.   
 
http://www.davidsfonds.be/ 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

http://www.davidsfonds.be/
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Vul uw boekenkast aan. 
 
 

Inventaris van de kerkarchieven van Oosterzele. 

Geert Van Bockstaele 

Deze inventaris kan worden besteld door betaling van 8 euro per 

exemplaar op rekeningnummer van het Oost-Vlaams Verbond 
van de Kringen voor Geschiedenis 001-2198998-84  
Brouwerijstraat 32 9620 Zottegem. 

 

 

Woordenboek van de Oosterzeelse dialecten. 

Johan Taeldeman 

Ne ponk, een kuuërlewirke, mee krot en mot opéten of iemand zieëm 
on den board smeiren. Woorden en uitdrukkingen die je niet vaak 

meer hoort. Hoog tijd om het Oosterzeelse dialect te 
inventariseren!Verschillende werkgroepen inventariseerden met em. 

prof. Johan Taeldeman duizenden dialectwoorden en uitdrukkingen. 
Het resultaat is het Woordenboek van de Oosterzeelse dialecten. 
Het woordenboek wordt te koop aangeboden in het gemeentehuis, de 
bibliotheek en in het Erfgoedhuis te Moortsele voor de prijs van 17.50 
euro. 

 

Om de Liefde Gods. 

Een venster op het leven van de lokale kloostergemeen-
schappen in Oosterzele. 

Lucien De Smet, Dirk De Ganck, Lieve Van Wassenhove,Lieve Vervust, 
Bianca De Mulder 

De publicatie vertelt het verhaal van de congregaties die in Oosterzele 
actief geweest zijn, of dat nog zijn. De zusters verrichten hun werk 
nederig en bescheiden, ze deden het om de liefde Gods . Het boek  

wordt te koop aangeboden in het gemeentehuis, de bibliotheek en in 
het Erfgoedhuis te Moortsele  voor de prijs van 30 euro 

De Wraak van het Molenbos. 

Arlette Breynaert-Delvoy 

Bij deze wil ik jullie aankondigen dat mijn oorlogsverhaal in boekvorm "De wraak van het 

molenbos" verschenen is. Personen, die graag het boek zouden bestellen, kunnen dit bij de auteur 
Arlette Breynaert-Delvoy op het e-mailadres rudybreynaert.delvoy@telenet.be voor de prijs van 12 

euro plus verzendkosten. 

mailto:rudybreynaert.delvoy@telenet.be
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Zware criminaliteit bezongen  
in het Land van Rode (Vervolg)  

door Julien De Vuyst. 
                    
1.  Begraven in een bommenkelder. 
 
Het echtpaar Eeman dreef handel in oud ijzer te Melle en volgens latere getuigenis van hun zoontje 
hadden ze op 2 augustus 1920 het bezoek gekregen van zekere Codde, die voor Eeman een 
belangrijke handelstransactie zou afgesloten hebben. In september werden Eeman en zijn vrouw 
vermoord maar de onderzoekers vonden alleen het lijk van de man. Daarop werd Codde als 

vermoedelijke dader aangehouden en weldra legde hij bekentenissen af. Op zijn aanwijzingen vond 
men ook het lijk van de vrouw, dat bedolven lag in het pionierspark te Melle. Het vermoorde 

echtpaar Eeman baatte tevens een herberg uit en de man was afkomstig van Scheldewindeke, dat 
bovendien het geboortedorp was van Codde. De politie had aanvankelijk ook vermoedens dat 
vrouw Codde bij de zaak betrokken was, maar na langdurig ondervragen was er van 
medeplichtigheid geen sprake en werd ze niet in beschuldiging gesteld. 

De moordenaar Codde legde evenwel bekentenissen af en verklaarde dat hij “Aloïs Eeman 
overhaald heeft om naar Melle te komen, dat hij hem naar den bommenkelder heeft gelokt, om 
daar ongestoord zijn wreed werk te volvoeren. Hij had reeds een diepen put gegraven; op het 
oogenblik dat hij met Eeman aan dien put kwam en dat deze, niets vermoedende, voorover in den 
put keek, bracht Codde hem met de spade een geweldigen slag op het hoofd toe, waardoor Eeman 
in de put sortte. – Ik weet niet, zegde Codde, of Eeman dood was, maar toen hij in den put lag, 
heb ik dezen gevild met aarde en dan dezen effen gemaakt; den Maandag heb ik door middel van 

een hefboom een zwaar blok steen over den put geschoven. Den Dinsdag, 24 Augustus, twee 
dagen nadat Aloïs Eeman vermoord was, ben ik terug naar Gent gegaan en heb aan vrouw Eeman 
gezegd, dat haar man zeer tevreden was over den gang van zaken; ik stelde haar voor ook naar 
Melle te komen en al het geld mede te nemen, ten einde de zaak te regelen. Vrouw Eeman 

beloofde dat zij komen zou; de ongelukkige, die natuurlijk niet gissen kon dat zij den dood 
tegemoet liep, stapte te 9 uur uit den tram van Melle. Ik bracht haar naar mijn woning en na wat 
te hebben geklapt, verzocht ik haar mij te vergezellen in de richting van Kwatrecht, waar haar man 

in gezelschap van andere persoonen haar wachtte. Wij trokken te samen over de velden en 
gekomen bij de dreef van het pionierspark, nam ik eensklaps de vrouw bij de keel, wierp haar te 
gronde en hield haar lang de keel toegekneld, tot ik dacht dat zij dood was. Vrouw Eeman heb ik 
dan naar de „waterkuip‟ gesleept en haar in de diepte geworpen. Seffens heb ik ook aarde op de 
vrouw geschoten en den put gevuld en effen gelegd met de oppervlakte”28. 
 

Vreede dubbele moord te Melle. 
Zangwijze: Ferme tes jolis yeux 

  

                                                           
28 Het Laatste Nieuws, 25 sept. 1920, p. 3. 

Een man kwam bij ons om mijn vader 
Hij zei, er is geld te verdien‟ 
En zij die vertrokken te gader 

Ik heb vader niet meer gezien 

Des anderendaags kwam hij om moeder 
En zij ging dan ook met hem voort 
Maar zie, dien barbaar, dien loeder 
Heeft vader en moeder vermoord 
Hun lijk werd in den grond gesteken 
Zooals het nu ook is gebleken. 
 

Refrein: 
Mijn ouders zijn vermoord 
Zij waren toch zoo brave 
‟t Is vreed en ongehoord 
Nu ben ik een slave 
Voor mij wat droef geween 

Geen vader meer, geen moeder 

Geen zuster nog geen broeder 
Nu ben ik gansch alleen. 

Dien beul heeft vader meegenomen 
Tot binnen eenen onderstand 
Dan heeft hij hem daar vast genomen 

En met een hamer aangerand 

Vader werd het hoofd stuk geslagen 
Dan viel hij zeer vreeselijk gewond 
Terwijl dat hij daar lag te klagen 
Stak dien beul hem dan in de grond 
En zoo werd mijn vader dien braven 
Voorzeker daar levend begraven. 
 

De beurt was aan moeder gekomen 
Hij lokte haar mee in het veld 
Hij heeft haar dan ook vast genomen 
En hij neep haar de keel toe met geweld 
Als zij dan ook was van haar zelven 
Stak hij haar lichaam in den grond 

Dan kwam hij den put toe te delven 

‟t Is zoo dat zij daar den dood vond 
Moeder was misschien nog in leven 
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Als zij in den put werd gedreven. 

 
‟t Gerecht kwam mij dan ondervragen 
Ik heb een verhoor ondergaan 
‟t Verliep dan met goede uitslagen 

Den moorder hield men daarop aan 

Mijn vaders lijk werd dan gevonden 

En moeders twee dagen nadien 
Mijn droefheid kan ik niet verkonden 
Niets kan mij nog vreugd aanbien 
Zij waren mij van groote waarde 

Nu ben ik alleen op deze aarde. 
 
Deze moordzaak kwam in februari 1921 een eerste maal voor het hof van assisen te Gent en toen 
bleek het reeds dat de dader niet toerekeningsvatbaar zou zijn: “Gister moest de zaak Codde, van 
Melle, die Aloïs Eeman en zijne vrouw Emma Schellinck, wonende IJskelderstraat te Gent, 
vermoordde, voor het Hof komen. Het schijnt dat Codde nogal dikwijls en vooral de laatste dagen 
in zijne verklaringen veranderde. Men geeft voor dat hij niet meer weet wat hij vertelt en aan een 

geneeskundig onderzoek zou moeten onderworpen worden. Hierdoor is de zaak voor onbepaalde 
tijd uitgesteld”29. 
 

Een tweede lied werd over de tweevoudige moord te Melle op de markt gebracht. De tekst werd 
gedicht en gezongen door Viktor Bekaert van Gent. 
 

Afschuwelijke dubbelmoord te Melle. 
 

                                                           
29 De Vooruit, 24 febr. 1921, p. 7. 

Men vindt toch vele slechte menschen 
Die bezeten zijn van het kwaad 
Die ook hun eer en deugd verwenschen 
En ook tot alles zijn in staat 
‟t Geval is waarlijk te betreuren 

Hoe hij deze moorden daar deed 
Nu zit hij te weenen en te treuren 
In ‟t gevang voor zijn leven lang. 
 
Refrein: 

Moordenaar gij waart onbevreesd 
G‟ hebt gehandeld slechter als een beest 

Ja bezeten door ‟t kwaad 
Die twee moorden zijn aangeboelt 
Gij wordt hier door elkeen vervloekt 
Nu weent gij in ‟t gevang 
Voor g‟heel uw leven lang. 
 

Eeman werd op het hoofd geslagen 
En met een spade gewond 
Hij weende zich al bitter klagen 
En overmand viel hij ten grond 
Als Eeman daar nu was gestorven 
Ontroofde die lafaard zijn geld 
Die duivel door het kwaad bezeten 

Smeet hij hem den bomkelder in. 
 
Hij sleurde de vrouw door de struiken 
Ofwel is zij mede gegaan 
Daar kon hij zich beter verduiken 
Om zijn lage daad te begaan 
Wat dat er dan kwam te gebeuren 

Geen pen kan beschrijven ‟t geval 
Die vrouw moest het pijnlijk bezeuren 
Haar lijden was vreeselijk vooral. 
 
De moordenaar zit nu gevangen 

Men hoorde van duizende stem‟ 
En ook tot elkeens verlangen 
Eenieder roept wraak tegen hem 
Ja het volk en de bloedverwanten 
Zij riepen ach gij moordenaar 

Zoo luidde van ten alle kanten 
Wreede schelm, gij laffen barbaar. 

 
De lijken zijn zeer schoon begraven 
Het verdriet was daar overgroot 
Al die zich ook mede begaven 
Spraken van hunne droeve dood 
Men zag er ook veel tranen vloeien 

Van hun kind en familieliën 
Die het kerkhof kwamen te besproeien 
Het was schrikkelijk om te zien. 
 
Slotrefrein: 
Ach vrienden neemt hier nu voortaan 
Ja ook een exempel aan 

Spiegelt u aan dees lied 
Brengt u nooit in ‟t verdriet 
Ja als gij soms wordt gelpaagd 
Of ook, tot het kwaad gejaagd 
Want Gods rechtvaardigheid 
Die borgd maar scheld nooit kwijt. 

 
 
Toen de dader Codde, op 24 juni 1921, nogmaals in het assisenhof van Gent verscheen, werd hij 
door de jury ter dood veroordeeld voor deze tweevoudige moord. Hij werd in de gevangenis van 
Leuven opgesloten. Na enkele maanden werd hij er door de psychiaters krankzinnig verklaard en 
naar een instelling in Doornik overgebracht. 

 
Een derde versie over deze criminele daad werd bezongen door Oscar Temmerman uit de 

Tinnepotstraat, 71 te Gent. De man begeleidde zichzelf en als “accordeonnist beveelt hij zich aan 
voor het bespelen van trouwfeesten”. Veel moeite heeft hij niet gedaan om zijn tekst samen te 
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stellen want de eerste strofe en het refrein zijn identiek aan een lied over de moord op 

politiecommissaris Gentil De Meyer. 
 

De Schrikkelijke Misdaad! 
Op de echtgenooten uit de IJskelderstraat, 123 te Gent 

Door listen uit hun huis gelokt en laffelijk vermoord te Melle-bij-Gent. 
 

Niets dan droefheid en smart 
Wordt ‟t menschdom nog bewaard 
Wat hier gebeurd op deze aard 
Hoe wreed wat men weer hoort 
Een tweedubbele moord 

Is wederom gebeurd 
En wordt betreurd 
Daar rusten zij ten grond 

Op dezen stond. 
 
Refrein: 

Hoe kan het bestaan 
Dat gij man en vrouw die u toch niets 
misdreven 
‟t Leven daar ontnam 
Gevloekt zijt gij lafaard voor ‟t geen gij hebt 
misdaan 
Nu zijn zij in ‟t graf 

Gedenkt bandiet in uwe cel maar d‟arme 
weze 
Dan krijgt gij uw straf 
Hun beeld zal voor u zweven lafaard 
Tot in uw graf. 

 
Hoe kan dat toch bestaan 

Dat men door list een man 
Om te vermoorden, stelen dan 
Het huis uitlokken kan 

Zelfs twee dagen nadien 
Werd moeder bovendien 
Naar Melle meegevraagd 
En onbedacht 
Daar ook het leven liet 

Door u bandiet. 
 
Bedenkt toch eens de smart 

Van ‟t kleine kinderhart 
Die pas tien jaar en alleen 
Op d‟aard is in geween 

Met d‟oogjes vol getraan 
Zag het dien onmensch aan 
Herkende hem met spoed 
Dit laf gebroed 
Gij zijt die, sprak het dan 
Om moeder kwam. 
 

Zoo verdween man en vrouw 
En ‟t knaapje gansch in rouw 
Die gaat gebukt van zielsmart 
Door ‟t geen hem treft op aard‟ 
Het minde hen zoo teer 

Zijn ouders zijn niet meer 
Het roept tot God om wraak 

Die wreede daad 
Gij onmensch, gij barbaar 
En moordenaar. 

 

2. Dief schiet politiecommissaris dood te Melle. 
 
In den nacht van 12 op 13 juli 1920 werd in het kasteel van weduwe de Potter d‟Indoye te Melle 
ingebroken. Door het gerucht gewekt, loste de vrouw een paar revolverschoten in de lucht en 
intussen ging haar zoon, langs de hovingen, politiecommissaris De Meyer verwittigen. Vergezeld 
van ziin toezichter (H)Ervynck begaven beide mannen zich per fiets naar het kasteel : “Gekomen 
aan de hioek der herberg De Wilde, gelegen op den Brusselschen steenweg, zagen zij plotseling uit 
een aanpalende dreef  twee kerels komen, eveneens per rijwiel. Alvorens zij den tijd hadden 

knalden verscheidene schoten. De heer De Meyer in de borst getroffen, stuikte dood ten gronde. 

De politieopzichter Hervynck, door een kogel in de arm gekwetst, viel van zijn rijwiel en rolde twee 
meters verder in ‟t zand. Toen hebben de bandieten hun revolvers afgevuurd in de richting waar zij 
het rijwiel van M. Hervynck zagen neervallen, en namen vervolgens ijlings de vlucht in de richting 
van Gent‟30. 
 
Herbergier De Wilde en een groentekoopman, reeds op weg naar de markt, waren de eersten om 

hulp te bieden maar de commissaris was reeds overleden. Zijn collega was slechts licht gewond. De 
lege hulzen werden teruggevonden in de omgeving van de herberg en de gestolen buit, een mand 
wijnflessen, trof men aan in een aanpalende binnenweg. 
Het slachtoffer, Gentil De Meyer was geboren op twaalf februari 1871 en werd tijdens de eerste 
wereldoorlog voor vier jaar naar Duitsland gedeporteerd terwijl zijn zoon in de streek van de IJzer 
sneuvelde. Op het ogenblik dat De Meyer werd gedood, had zestien jaar dienst en hij liet een 

weduwe en twee dochters na. Er viel hem een indrukwekkende begrafenisplechtigheid te beurt en 
hij kreeg het medeleven van geheel de bevolking van Melle: “Aan de meeste woningen was de 
nationale driekleur halfstok geheschen”. Naast allerhande militaire en burgerlijke overheden was 

                                                           
30 De Volksstem, 14 juli 1920, p. 2. 
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zelfs de gouverneur persoonlijk aanwezig. Verschillende organisaties en verenigingen hielden 

enkele toespraken. 
In de loop van dezelfde week na de moord werden verschillende verdachten aangehouden. Een van 
hen, Edmond Verstuyft, werd te Rijsel ingerekend en na langdurige ondervragingen viel hij door de 
mand: “Hij verklaarde dat zijn broer, René Verstuyft, door de politie gekend als een zeer 

gevaarlijke kerel, de moordenaar was en dat deze zich wellicht te Rijsel ophield”31. 
Na een speuractie vond men inderdaad de vermoedelijke moordenaar in Rijsel, René Seraphin 
Verstuyft, die vorendien gezocht werd voor desertie. Naar aanleiding van deze moord werden 
uitgebreide zoekacties ondernomen met als resultaat dat de beruchte bende “Van Hoe-Verstuyft” 
werd opgerold. Tussen 1917 en 1920 pleegden de bendeleden tal van diefstallen met braak en 
maakten zich schuldig aan moord en doodslag. De meesten werden ingerekend in Wondelgem, de 
geboorteplaats van de gebroeders Verstuyft, en waar men een groot aantal gestolen kostbare 

tapijten en kunstvoorwerpen terugvond. 
De bende was zo talrijk en had zodanig veel criminele daden gepleegd dat de jury maar liefst 343 
vragen moest beantwoorden. Slechts negen van de bendeleden werden vrijgesproken maar tien ter 

dood veroordeeld waaronder uiteraard het kopstuk Raymond Van Hoe en zijn twee luitenanten 
René en Edmond Verstuyft. Zeven andere misdadigers kregen levenslange hechtenis en nog tien 
andere kornuiten werden tot verschillende jaren dwangarbeid veroordeeld32. Voor het volk was dit 

een hele opuchting want de mannen hadden de gehele streek geterroriseerd en het was een 
tegemoetkoming aan de wraaklust want de andere moorden lagen nog fris in het geheugen. De 
marktzanger bracht het voorval op zijn persoonlijke manier in de publieke belangstelling. 
 

Droeve gebeurtenis te Melle 
Een Politiecommissaris doodgeschoten door 2 baanstropers. 

 

                                                           
31 Idem, 27 juli 1920, p. 2. 
32 De Vooruit, 4 april 1924, p. 1. 

Een wreede smert breekt hier 
Weerom een vrouw haar hert 
Door het verlies van haar man 
Die zij zoo teer bemind 
Als martelaar verliet 

Hij hier het levenspad 
Vermoord door een laffen bandiet 

Ja ‟t verbreekt  eenieders hart. 
 
Refrein:  
Voortaan is hij nu heen 
Van de aard is hij verdwenen 
Ach wat een droef geween 

Door den kogel is hij niet meer 
Zie door die wreede moord 
Had die vrouw daar nu ook veel te lijden 
Dood is hij nu voortaan 
En nu rust gij hier in het duister graf. 
 
Maar op zekeren nacht 

Was de kommissaris op de wacht 
Met een agent op de wacht 
In het ronde daar onverpacht 

Maar zie op eens 
Wat een schrikkelijke smert 
De kommissaris geschoten in ‟t hert 
Ja zoo wreed en zoo laf. 
 

De kommissaris nu pas 
Rond de 50 jaar oud 

Bemint door elkeen geacht 
Die in g‟heel den omtrek woont 
Hij was een parel in dienst 
En van zeer goed gedrag 
Ja geheel het politiekorps 
Is nu ook in de rouw gebracht. 

 
Denkt toch wat smert en verdriet 
Is dat voor die familie niet 
Zij zien de vrouwe daar staan 
Daar in volle getraan 
De kinderen riepen hun moeder 
Waar is vader gegaan 

Uw vader is de wereld af 
En hij rust in ‟t duister graf. 

 
Een tweede versie van de moorddadige omstandigheden werd gezongen door de Gentenaar F. 
Timmerman, die blijkbaar gretig gebruik maakt van een basistekst en niet bang is om identieke 
strofen bij verschillende liederen te gebruiken, wat het geval is in volgend lied over de moord op 

politiecommissaris G. De Meyer 
 

De Wreede Moord te Melle 
Den heer Gentil De Meyer, policie-comissaris 

Slachtoffer van zijn plicht, laffelijk neergeschoten 
 

Niets dan droefheid en smart 
Wordt ‟t menschdom nog bewaard 

Wat hier gebeurd op deze aard 

Treft .iedereen in ‟t hart 
Hoe wreed wat men hier hoord 

Een gruwelijke moord 
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Is wederom gebeurd 

En wordt betreurd 
Daat rust hij nu ten grond 
Wat akelige stond. 
 

Refrein: 
Hoe kan het bestaan 
Dat men een man, die gansch zijn plicht toch 
heeft gekweten 
‟t Leven daar ontnam 
Gevloekt zijt gij laffaard, voor ‟t geen gij hebt 
misdaan 

Nu rust hij in ‟t graf 
Gedenkt, bandiet de vrouw en ook de beide 
weezen 

Dra krijgt gij uw straf 
Zijn beeld, zal voor u zweven laffard 
Tot in uw graf. 

 
Geroepen door zijn plicht 
Had hij schelmen in ‟t zicht 
Maar toch reeds op den zelfden stond 
Klonk er een schot terstond 
Getroffen door het lood 
Den braven werd gedood 

En kermend zonk hij neer 

Hij was niet meer 
Hij had met goed gedacht, zijn plicht 
volbracht. 
 

Nog niet genoeg dat hij  
Binst d‟oorlog was in ‟t lij 
Tot overmaat huns laffe daad 
Der duitschers vol van haat 
En dan als banneling 
De straffen onderging 
Vier jaren kerkerstraf 

Die man zoo braaf 
En nu werd daar dien held, laf neergeveld. 
 

Elk deeld nu in die rouw 
Van weezen en van vrouw 
Gebukt gaan zij van zielesmart 

Door ‟t geen hun treft op aard 
Zij minden hem zoo teer 
Maar nu is hij niet meer 
Het roept tot God om wraak 
Die slechte daad 
Gij onmensch, gij barbaar, en moordenaar. 
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Tentoonstellingen 

Edmond Sacré, portret van een stad. 

De Gentenaar Edmond Sacré (1851 – 1921) was een veelzijdig en 
productief fotograaf. Hij is vooral bekend om zijn foto‟s van Gent 
rond de vorige eeuwwisseling, maar hij fotografeerde nog veel meer. 

In het STAM maakt u voor het eerst kennis met zijn ruimere oeuvre. 

Aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw 

onderging Gent een grondige transformatie. In de stadskern werden 
huizenblokken gesloopt om nieuwe pleinen te creëren en de 
historische monumenten vrij te maken. Er werden verbindingswegen 
aangelegd tussen het toenmalige zuidstation en het centrum. De 
hele stad zag eruit als één bouwwerf. Ook de stadsrand veranderde 
ingrijpend en verloor zijn landelijk karakter. 

In die tijd was de fotografie een nog relatief jong medium. Voor het 

eerst konden veranderingen in een stad uitvoerig gedocumenteerd 
worden. De foto‟s van Edmond Sacré tonen het stadscentrum en de 
monumenten in Gent voor, tijdens en na de grote sloop-, bouw- en 
restauratiewerken. 

Daarnaast bracht Sacré de meest uiteenlopende zaken in beeld: hij maakte portretten van 

Gentenaars, groepsfoto‟s van verenigingen en evenementen, fotografeerde fabrieken, de haven, 
landschappen … 

Waar: STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, B-9000 Gent 

Wanneer: van 18 november 2011 tot 22 april 2012. 

Website: http://www.stamgent.be/  

 
 

Reizen en trafiek in de Romantiek. De porseleinkaart als gids. 
 

 
Porseleinkaarten (ca 1825-1890) ontlenen hun naam 
aan hun witte glans en textuur. Het drukprocedé maakte 
gebruik van de lithografie of steendruk en van een heel 
specifieke ondergrond. Op fijn karton werd een dunne 
laag kaolien of porseleinaarde gemengd met loodwit 
aangebracht, waardoor de kaart zijn specifiek karakter 

kreeg. De afbeeldingen getuigen van een uitzonderlijk 
grafisch vakmanschap. Zij combineren taferelen en 
zichten met figuren en decoratieve elementen uit de 
Griekse en Romeinse oudheid. De porseleinkaart was 

decennialang het ideale publiciteitsmedium. Ons land 
was het onbetwiste centrum van de 
porseleinkaartproductie en had een internationaal 

cliënteel. Voor deze tentoonstelling werden honderden 
porseleinkaarten rond het thema "reizen en trafiek" samengebracht. De verfijnde tekeningen geven 
een uitstekend en gedetailleerd beeld van de veranderingen van de mobiliteit in de 19e eeuw.  
 
Een aparte plaats in de tentoonstelling krijgt het prachtige, met miniaturen versierde alfabet uit 
1846 van de internationaal gerenommeerde kalligraaf Jean Midolle die de versieringen en het 

kleurgebruik op de porseleinkaarten duidelijk beïnvloedde.  
 
Alle stukken uit deze tentoonstelling zijn afkomstig uit de schenking van Rosa De Vriendt-Mores 
aan het Liberaal Archief.  
 
Waar: De Blauwe Zaal, Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent. 

Wanneer: De tentoonstelling loopt van 20 november 2011 t/m 29 februari 2012. Toegang gratis. 

Openingsuren: Dagelijks van zondag t/m vrijdag van 13 tot 17u. (Gesloten op zaterdag, op 25 en 
26 december 2011 en op 1 en 2 januari 2012). 

http://www.stamgent.be/
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Het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke presenteert van 3 december 2011 t.e.m. 15 juni 

2012 een boeiende kijk op het Romeinse plattelandsleven in de tentoonstelling: 
 

Over Vlees en Bloed: Gallo-Romeinse boeren en soldaten  

in Noordelijk Vlaanderen. 
 
Deze expositie gebeurt in samenwerking met de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent.  
 

De regio tussen onze Noordzeekust en de Schelde stond in de Romeinse tijd bekend als het gebied 
van de Menapiërs. Met die benaming omschreef Caesar de lokale bevolking wiens territorium hij 
omstreeks 53 voor Chr bij het Romeinse Rijk inlijfde. De zgn civitas Menapiorum vormde binnen 
het Imperium de meest noordelijke Gallische deelstaat. 
 
Uit archeologisch onderzoek van de voorbije decennia blijkt dat de bevolking voornamelijk bestond 
uit boerengemeenschappen. Zij bleven hardnekkig trouw aan hun oude, inheemse gewoontes 

waarbij slechts weinig nieuwe, Romeinse invloeden echt ingang vonden. Dit conservatisme kwam 
vooral tot uiting in het noorden van het Menapische gebied, een zone die zich de huidige dag 
uitstrekt over de provincies Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen: in dit verband worden op de 
tentoonstelling voor het eerst de resultaten uit recente en grootschalige opgravingen aan het 
publiek voorgesteld Ondanks hun behoudsgezinde bestaan leverden de Menapiërs hulptroepen voor 
het Romeinse leger en droegen zij economisch bij d.m.v. de productie en levering van zout aan de 
Romeinse overheid. Bovendien stonden de gezouten, Menapische hammen tot in Rome gekend als 

een gegeerd streekproduct.  
 
Vanaf de late 2de eeuw na Chr. raakte het Noord-Menapische gebied meegesleurd in een draaikolk 
van turbulente gebeurtenissen. Nieuw archeologisch onderzoek toont aan hoe vele boerderijen 
abrupt werden verlaten op het einde van de tweede eeuw. Als reactie op Germaanse invallen en 
binnenlandse onlusten verstevigde het Romeinse militaire apparaat zijn greep op deze rurale regio. 

Archeologische ontdekkingen in de Romeinse forten van Maldegem, Aardenburg (Nl.), Oudenburg, 
en Aalter getuigen van de dramatische teloorgang van de relatieve rust die de Pax Romana 

(“Romeinse vrede”) voordien bood. De bekende Playmobilcohorte uit het castellum van de 
Saalburg (D.) illustreert in de Velzeekse expositie de gemengde bezetting van dergelijke forten 
door Romeinse hulptroepen. 
 
Het proces van toenemende instabiliteit en onveiligheid leidde in de 3de eeuw tot een landvlucht. 

Om het ontvolkte platteland nieuw leven in te blazen liet het Romeinse bestuur Germaanse 
bevolkingsgroepen zich vestigen in deze regio. Vondsten uit het Oost-Vlaamse Zele vormen de 
eerste materiële bewijzen voor de inplanting van Friezen in onze gewesten vanaf de late 3de eeuw 
na Chr. Van de enige, historisch gekende Menapiër uit die periode, Carausius, presenteert het PAM- 

Velzeke enkele fraaie zilveren munten : zij geven blijk van 
de machtsijver en van het sterke gezag dat deze Romeinse 
bevelhebber gedurende korte tijd over Noord-Gallië en 

Brittannië uitoefende. 
 
De naam van de Menapiërs bleef in voege tot in de laat-

Romeinse tijd. In de 4de eeuw was een militaire eenheid, de 
zgn. milites Menapii gelegerd in Tabernae, het huidige 
Rheinzabern (D.). In opdracht van keizer Valentinianus 

(364 – 375) waren zij vanaf 369 na Chr. betrokken bij de 
heropbouw en verdediging van de Romeinse rijksgrens (de 
zgn. Limes) in het Boven-Rijn-gebied. Voor het eerst sinds 
hun ontdekking krijgt de museumbezoeker de epigrafische 
getuigenissen van deze „Menapische‟ soldaten te zien. 
 
Bij de tentoonstelling hoort een fraai geïllustreerde 

publicatie, verkrijgbaar in het Provinciaal Archeologisch 
Museum Velzeke en in diverse boekhandels voor de prijs 
van 24 euro. 
 
 

 
Contact: Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke, Paddestraat 7, B-9620 Zottegem, 

003293606716, pamzov@oost-vlaanderen.be  

mailto:pamzov@oost-vlaanderen.be
mailto:pamzov@oost-vlaanderen.be
mailto:pamzov@oost-vlaanderen.be
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Echo’s uit het Land van Rode 
 

Instrument in Sint-Annakerk wordt gerestaureerd. 

Kerkorgel van Bottelare speelt binnenkort weer. 
 
Op Kerstdag zal het imposante Van Peteghemorgel in de Sint-Annakerk van Bottelare opnieuw 

spelen. Dat zeggen Padre Renaat, organist Herman De Mil en orgelexpert Herman Streulens. Het 
prachtige instrument wordt momenteel gerestaureerd en iedereen die wil, kan een financieel 
steentje bijdragen. 
Meer dan twintig jaar: zo lang is het geleden dat er nog klank voortvloeide uit de 1400 pijpen van 
het kerkorgel van de Bottelaarse Sint-Annakerk. Dat kan toch niet, dacht Padre Renaat toen hij 
vorig jaar priester werd in de Merelbeekse deelgemeente. 
En dus sloeg hij met organist Herman De Mil en instrumentexpert Herman Streulens de handen in 
elkaar om het orgel stevig onder handen te nemen en klaar te stomen voor de komende 

kerstperiode. "In een prachtige kerk als de onze mag er niets anders spelen dan een echt 
kerkorgel", zegt Padre Renaat. “Het behoort tot de gemeenschap en is in staat om mensen te 
beroeren en ontroeren. In de begroting van de kerkfabriek was geen bedrag voorzien om het orgel 
opnieuw bespeelbaar te maken, dus besloten we om een beroep te doen op parochianen en 
iedereen die wil genieten van de uitstraling en de akoestiek van onze kerk en het orgel. Nog eens  
jaren wachten, wilden we niet. De bedoeling is dat het orgel tijdens elke viering en plechtigheid zal 
spelen”.  
Momenteel zijn de herstellingswerken volop aan de 

gang: elke pijp wordt in een speciaal atelier 
handmatig schoongemaakt en hersteld en het orgel 
wordt volledig stofvrij gemaakt. Binnen tien jaar 
wacht het instrument een volledige restauratie. 
Orgelexpert Herman Streulens legt uit: "De originele 
frontpijpen bestaan uit zuiver tin, de andere uit een 
mengeling van lood en tin. Lood is makkelijker uit te 

snijden en op te rollen, waardoor een ideale 

toonhoogte kan worden bereikt. 
Op die manier moeten de pijpen niet worden 
ingekort. Het orgel in Bottelare dateert uit 1779. Dat 
blijkt uit het originele contract van orgelbouwer 
Pierre Van Peteghem, dat Streulens kon inkijken, "En wellicht is het ondermeubel nog ouder", zegt 
hij. 
 
Gewelven. 

De parochianen van Bottelare moesten het de voorbije jaren doen met de klank van een elektrisch 
orgel vooraan in de kerk. 
“Maar een kerkorgel hoort hoger te staan, zodat de kerkakoestiek en het instrument een geheel 
kunnen vormen”, zegt Streulens nog “Een elektrisch orgel heeft geen enkele invloed op de 
toehoorders. De klank van het orgel hier zal zich eerst verspreiden langs de gewelven en valt dan 
als het ware neer op de kerkgangers. Zo worden de mensen bijna symbolisch van bovenaf 

beïnvloed. Aan iemand die niet gelovig is en psychische moeilijkheden heeft, zou ik zlegen: kom 
naar het orgel luisteren en laat u genezen (lacht). De muziek heeft een positief effect op de 

meridianen van het menselijk lichaam. Ja, het zal een overweldigend effect hebben.” 
 
Ziel. 
Het lijkt er dus op dat de organist een grote verantwoordelijkheid draagt. "Maar zenuwachtig ben 
ik niet”, lacht Herman De Mil, die tien jaar lang het orgel bespeelde. "Zo'n groot instrument 
bespelen is als paardrijden. Als je nerveus bent, voelt een paard dat aan en zal het daarnaar 
gedragen. Dat geldt ook voor het orgel: het grote verschil met het elektrisch orgel is dat ik in dit 
instrument mijn ziel kan leggen. Vaak maakt een kriebel zich meester van mijn hele lichaam. Het 

orgel bespelen, geeft me een erg voldaan gevoel. Ik kijk er ontzettend naar uit." 
 
(Uit De Beiaard van 1 december 2011) 
 

 



 

 

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. 
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