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Voorwoord
Beste heemvrienden,

U hebt zo net het eerste nummer van de 43ste jaargang van ons tijdschrift ter hand genomen.
Intussen zijn een aantal van onze activiteiten achter de rug.
Ook voor ons was de filmnamiddag van 18 en 19 februari voor de bewoners van het
verzorgingstehuis ‘De Zilverlinde’ in Scheldewindeke.
In samenspraak met de ergotherapeut brachten wij voor de beide afdelingen de film uit de jaren
70 over het dagelijkse leven in Balegem.
De
voorstelling
van
19-02-2015,
voorbehouden aan de demente bewoners
Ook onder demente bewoners kwamen
onverwachte aangename reacties los,
voornamelijk van die bewoners die
banden met Balegem hadden. Een
positieve ervaring dat ons doet nadenken
of in de toekomst gelijkaardige activiteiten mogelijk zijn.

Op 29 maart ll. was er de Nacht van de
Geschiedenis in samenwerking met het
Davidfonds Oosterzele. Het thema was de
landbouw. In het aangepaste kader van
de stokerij Van Damme bracht Pieter Van
Bossuyt, directeur van de Boerenbond, in
een eerste deel de evolutie van de
landbouwer, zijn arbeid en gezin tot op van daag. In een tweede deel maakte wij kennis hoe de
automatiesatie en de robotica. Hoe van de “boer boer” uit het verleden, vandaag en in de toekomst
heel wat hoogstaande kennis en kwaliteiten verwacht wordt. Wat verlangt de klant? Hoe ga ik om
met het leefmilieu? enz. Een echt zeer geslaagde avond en andermaal een goede samenwerking
met het Davidsfonds Oosterzele.
75 jaar geleden brak op 10 mei 1945 de tweede Wereldoorlog uit. Ter herinnering daarvan brengen
wij u in dit nummer op blz. 3 het relaas van de vlucht, die de toenmalige 9 jaar oude Jacques De
Vos uit Scheldewindeke met zijn ouders mee maakte. Vluchten met de auto naar veiliger oorden
om dan uit pure ellende zittende achteraan op een gevonden fiets naar Scheldewindeke terug te
keren.
Langs deze weg nodig ik u uit op tentoonstelling van onze erfgoeddag op 26 april aanstaande in
het erfgoedhuis in Moortsele. Aan de hand van flyers kijken wij terug naar meer dan 100 jaar zeer
uiteenlopende activiteiten van de zangvereniging “Broedermin”. De toegang is gratis. Wij hopen er
u te kunnen begroeten tijdens op een gezellige babbel bij een tasje koffie en een pannenkoek.

Lucien De Smet
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Wereldoorlog 40-45.
Op 10 mei 1940 werd de Belgische bevolking brutaal wakker geschud. De onverwachtheid en
vooral de snelheid, waarmee dit alles gebeurde, leek onbegrijpelijk, temeer daar België zich meer
dan behoorlijk voorbereid had op het militaire gebeuren

De vlucht van het gezin Emiel De Vos, door Jacques De Vos.
Scheldewindeke mei ‘40.
(lang nadien op papier gezet door de zoon Jacques, geboren te Scheldewindeke 3/04/1931).
Op zondag 19 mei ‘40 werd het menens. Tot dan was “de oorlog” voor jonge knapen als wij een
soort spektakel geweest. Een ongewoon gebeuren dat grote interesse opwekte, “er gebeurde
eindelijk iets sensationeels”. Er was veel te zien op straat: Franse militaire colonnes, die vanaf de
middag van 10 mei voorbij rolden, vrachtwagens met grote kanonnen en ratelende tanks. Ze zaten
te wuiven, want zij waren op weg naar de overwinning. Vader Emiel had daarnet
en luidop gezegd “dat het rap zou veranderen, nu de ‘Haantjes’ gekomen waren”.
Op dat ogenblik begreep het kleine manneken nog niet dat de “Haantjes” stond
voor “le coq Français”, het beest dat symbool staat voor Frankrijk. Het woord
werd vooral gebruikt wanneer victorie kon gekraaid worden: een Franse traditie,
zolang dat de oorlog nog maar pas begonnen was. We beseften niet dat het
optimisme van vader Emiel ongegrond was, want slechts enkele dagen later
keerden die eindeloze Franse legercolonnes terug. Zij kwamen nu uit de
omgekeerde richting voorbij. De uitleg van de Fransen en van die van vader Emiel klonk toch zo
goed en bedrieglijk: “enkel aflossing van troepen!”

Ansichtkaart (Verzameling Françoise Verhoosele)

Aan de statie stonden we verbaasd te gapen naar de lange treinen met Franse soldaten. Op de
“meers” langs de spoorweg stonden Franse “mitrailleuzen” opgesteld, klaar om eventuele
aanvallende vliegtuigen te bestoken. Tot onze verwondering sprak één van die Franse schutters
Vlaams. Hij noemde Robert en vertelde ons dat zijn ouders uitgeweken Vlamingen waren.
Er rolden nu ook Franse colonnes met tanks voorbij. Eén ervan had blijkbaar panne en bleef staan
tegenover de smidse van Michel François. De bestuurder leende bij René een zware hamer en
begon op de rupskettingen te hameren en blijkbaar met succes.
Een luchtgevecht boven Scheldewindeke.
Sensationeel was het luchtgevecht dat zich in de late namiddag van 10 mei aan de westelijke
horizon van ons dorp afspeelde. Een Duitse bommenwerper trachtte hopeloos te ontkomen aan het
hardnekkig jagend Engels jachtvliegtuig, dat achter zijn kont hing. Het vliegtuig klom telkens weer
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steil omhoog en terwijl we het geluid hoorden van de “mitrailleuzen”, dook het uiteindelijk, na de
derde of de vierde steile klim, plots de grond in. Een reusachtige, gitzwarte brandwolk... wij
vermoeden dat hij neer kwam, ergens op het Vliegplein of toch in die buurt. Jean Van Hole
passeerde net met zijn klein “velootje” en riep of ik op zijn “buis” wou zitten. Zo gingen we naar de
Langemunte via een klein veldwegeltje dat ongeveer in de
richting Dikkele liep. Eenmaal op het “Hoofd” te Zwalm
aangekomen, kwamen we bij de plaats waar de “Heinke”
bommenwerper de grond was ingedoken. Erg dichterbij
konden wij niet komen. Op de steenweg van Oudenaarde
naar Aalst stonden lange colonnes van het Engels leger, die
via deze weg naar Aalst verder naar Leuven zouden
oprukken. De Engelse “Military Police” belette, met de grote
trommelrevolver in de hand, dat wij bij de brandende
brokstukken kwamen. Pas de volgende dag, toen we
opnieuw een kijkje gingen nemen, konden wij de akker op.
Een Heinkelbommenwerper uit WOII
In enkele diepe putten smeulde en rookte het nog. De
akker lag vol brokstukken. Wij konden een kijkje nemen maar... niets oprapen als souvenir. Een
Engelsman floot en deed meteen teken dat Jaakje het schoon aluminium wieltje moest laten vallen.
Toch had ik een stukje aluminium buis mee, geverfd in het” Luftwaffegrijsgroen”! In de buurt liep
ook de triomfantelijke “sjampetter” rond die met stralende glimlach een “stiefel” toonde waarin een
afgerukt Duits been stak. De vier Duitse vliegeniers werden voorlopig op het plaatselijke kerkhof
begraven en rusten thans op het soldatenkerkhof te Lommel in Limburg, waar meer dan 40.000
Duitsers zijn samen gebracht, ook de Duitser die in 1943 te Windeke zelfmoord pleegde. Véél, véél
later kregen ze ginds mijn bezoek.
De eerste vluchtelingen te Windeke.
Al spoedig kwamen, in de eerste oorlogsdagen, Limburgse vluchtelingen voorbij “gesjokt”. Ze
kwamen te voet, per fiets, met een “steekkar”, een kruiwagen of kinderwagen, volgeladen met
bezittingen die ze wilden redden. In onze straat woonde: “Guustjen de garde”, een ambtenaar van
de Accijnzen. De man wist van wanten, hij was een oud-strijder van 14-18 en in zijn uniform van
de “accijnzen” en met de “getten” aan, zag hij er krijgshaftig uit. Hij nam onmiddellijk de leiding
van de gebuurte op zich. Een vluchteling op een damesfiets, gekleed als priester had hier net de
weg gevraagd in een zeer verdacht Duits klinkend dialect. Guustjen verzamelden meteen een
“patroelje” en zette per fiets de achtervolging in. Die pastoor was zonder twijfel een Duitser of toch
tenminste een agent van de Vijfde Colonne. Na enkele kilometers, ergens op het Heet of tegen den
Hert te Baaigem, werd de verdachte door “de garde” en zijn enthousiaste volgelingen tot staan
gebracht. De fietser in kwestie moest zijn identiteitskaart tonen. Helaas, hier viel geen onsterfelijke
roem te rapen, het was een eenvoudige kapelaan of dorpsherder die zijn Limburgse kudde naar
veiliger oorden vergezelde, vandaar die vreemde tongval. Maar allez, Gustaaf Onghena had toch
getoond dat er in hem “nog poer zat”. Hij zou dat andermaal laten blijken, toen de bezitters van
een auto uit de buurt besloten om uit te wijken naar veiliger oorden. Ook in die onderneming was
Guustjen een leidinggevende kracht.
Wij gaan toch niet vertrekken!
Zondag 19 mei. In onze straat had men “lucht gekregen” dat Belgische troepen waren gearriveerd
in de bunkerlinie die vanaf Semmerzake tot Wetteren door de naburige gemeenten liep. Daar werd
alles gevechtsklaar gemaakt nu de Duitsers onverwacht snel naderden. Bij de Fauconniers werd de
autobus klaargemaakt voor de afreis. Guustjen, de garde, was ook al bedrijvig rond zijn fraaie
hoekige automobiel. Bij ons thuis was de stevige oldtimer van het merk Renault sinds kort
vervangen door een Citroën “Traction Avant”, in die tijd een uiterst modern ding. Het was in
occasie gekocht na een tip van Nonkel Honoré die een verantwoordelijke en schone post had in de
garage van SABENA te Evere. Hij was dus goed bij kennis van eventuele koopjes. Het vliegende
personeel had een zwak voor moderne karretjes die ze al heel spoedig wensten te vervangen door
een nog sportiever of méér modieus model. Die Citroën was, net als zijn voorganger, vaders
figuurlijke oogappel. De wagen werd enkel bij goed weer uit de garage gehaald en als er geen
regen dreigde. Elke rit of uitstap, werd voorafgegaan en gevolgd door een grondige beurt: nazicht
van de olie, het koelwater, de bandenspanning en nadien, grote kuis met spons en zeemvel en
tijdig een nieuw laagje boenwas.
Die zondag raakte ons ma in paniek, het was van: “de buren vertrekken allemaal en zijn al aan het
inladen. Wij gaan hier toch niet achterblijven zeker?”
Pa verklaarde met een wat luidere stem en met de gebruikelijke klassieke krachttermen “dat hij
niet van plan was zijn kot te verlaten en dat hij op post wilde blijven”. Een deel van onze kelder
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was trouwens al uitgerust in geval van luchtgevaar en beschieting. Om het geheel te verstevigen
waren er tussen de keldervloer en het plafond houten balken geplaatst. Het nodige alaam: een
pikhouweel en een zware ijzeren koevoet waren eveneens aanwezig voor het geval er een uitweg
moet worden gemaakt. We hadden ook van die gasmaskers in hun ronde grijs geverfde blikken
doos die door de Luchtbescherming werden aangeboden. In een hoek van de kelder stond een lood
zware betonnen “pekelbak” waarin een half varken werd bewaard. De vleesvoorraad die enige tijd
voordien was aangekocht, net zoals ma ook 25 kilo groene, ongebrande koffiebonen had
aangeschaft samen met een stapel blikjes Portugese sardienen in de olijfolie.
Was moeder aangestoken door paniek bij de gedachte aan de beruchte “Uhlanen” die in 1914 de
bevolking in rep en roer hadden gezet door hun wandaden en hun brutaal optreden? Of had ze zich
vooral laten beïnvloeden door de gedragingen van onze buren die de situatie niet meer
vertrouwden en het zekere voor het onzekere verkozen en dus wensten uit te wijken naar veiliger
oorden? In elk geval, de discussie werd besloten met een krachtige “godver... ” van vader Emiel,
die zich dan ook maar zou aansluiten bij de kleine colonne. Elke wijze mens was van mening dat
richting Frankrijk de beste keus was. “Ginder zou den Duits toch nooit geraken, ha ja”?
Met een krachtige “godver... ” maakten ook wij ons klaar om te vertrekken.
Alles moest nu in een vliegende haast, het was al zondagnamiddag. Op maandagvoormiddag
kwamen Duitse infanteristen, tussen Oordegem en Massemen al in botsing met de Belgische
voorposten! Dekens en kleren moesten mee. Ons “kotkonijn” werd meteen geslacht, gestoofd en in
de ketel gezet en in de auto geladen. U weet wel zo een ouderwets geëmailleerd keteltje, grijs van
kleur met witte stippeltjes. Er was ook “chocola”, een half dozijn grote blikken vol koekjes “Petit
Beurre”, nog aangekocht toen de winkelierster over ruime voorraden beschikte. Pa had de diepe
lederen tas van een voltmeter leeggemaakt en in die tas zaten nu een flink aantal hardgekookte
eieren, stuk voor stuk verpakt in “gazettenpapier”. Voor zijn diensten bij het elektriciteitsbedrijf
had vader net een nieuwe fiets gekregen. Ook dat “ijzeren paard” moest mee. Hij werd bovenop de
auto geplaatst. Hoe die fiets daar bovenop werd vastgemaakt is me nog altijd een raadsel. Een
“dakstoel” had onze Citroën niet en de carrosserie had weinig of toch geen geschikte
bevestigingspunten om er een touw aan vast te knopen.
Aan het stuur zat vader Emiel met naast zich moeder Mathilde. Achteraan op de zitbank was er
plaats voor dochter Cécile, voor het zoontje Jacques en de hond, een roswit Pekineesje met de
gekende bolstaande en vriendelijke ogen. In de huidige uitzonderlijke situatie bleek toen dat een
aanhangwagentje hoogst wenselijk was. Het werd dan meteen ook klaargemaakt en aan de wagen
gebonden. Bij ons stond een wagentje van de elektriciteitsmaatschappij waarin het materiaal en
werktuigen van de monteurs lag. Zij gebruikten dat karretje, dat ze achteraan de fiets bonden, om
er mee naar een klant te rijden, om hen op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
Onze tocht doorheen West-Vlaanderen.
In de “kist op fietswielen” werden keurig verpakt: het halve varken uit de pekelkuip, kleding en
schoenen. In de toenmalige situatie werd uit het oog verloren dat het vehikel ontworpen was voor
traag transport en korte afstanden. Het achter de auto aanslepen, is dat niet om problemen
vragen? Die zondagavond werd de huisdeur van de Statiestraat nr. 50 op slot gedaan en het kleine
konvooi begon te “bollen” via Gavere naar Deinze. Wie op kop reed heb ik me nooit afgevraagd,
noch met hoevelen we precies waren. Naast onze “Traction Avant” was er nog de autobus van
Maurice Fauconnier en het prettig “lux-voituurken” van het echtpaar Gustaaf Onghena. Nestor De
Praeter had zich ook bij ons aangesloten met een grote personenwagen vol volk (een Ford of een
grote Buick?). Af en toe moest worden gestopt voor een schildwacht bij een brug, waar de
identiteit van het mannenvolk gecontroleerd werd.
De eerste etappe verliep zonder opzienbarende problemen. In de omgeving van Kortrijk hadden wij
bij het aanbreken van de dag panne. Eén wiel van ons aanhangwagentje had het begeven,
vermoedelijk warm gelopen door een veel te snelle en te verre rit. Herstellen was onmogelijk. De
ganse lading, het halve varken inbegrepen, werd op de achterbank van onze Citroën gestapeld. Ik
lag samen met ons hondje hoog bovenop de levensnoodzakelijke lading, terwijl grote zus Cécile
mocht overstappen in één van de andere auto’s, vermoedelijk in de “grote voituur”. Ik herinner
mij, dat onze hond ook zijn drinkbakje mee had. Dat was, een metalen vertind potje dat door
vader Emiel sinds lang “gebezigd” werd als “scheerpotje” om er de kwast in nat te maken wanneer
hij met het scheermes, de baardstoppels onder handen nam.
De Belgen kregen geen doorgang.
Wij volgden de Leie in de richting van Wervik en Komen. Overal was de grens door militairen en
gendarmes potdicht afgezet, zowel aan onze kant als aan de overzijde in Frankrijk. De Belgen
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kregen geen doorgang. De ganse stoet vluchtelingen sloeg dan maar af naar het noordwesten
daarbij de grens zo dicht mogelijk volgend, hopend op toeval en geluk een grenspost te vinden
waar de wacht minder streng was. Veelal ging onze tocht over smalle, kronkelende en stofferige
landwegen. Een lastige tocht in de brandende zon, hitte en daarbovenop nog de slaperigheid van
de ongewone, vermoeiende nachtritten.
Nu eens vooraan een opstopping, gevolgd door een wilde koers om de colonne weer in te halen en
het gat te dichten. Vloekende en opgejaagde chauffeurs. Er bleef al iemand staan met een auto
waarvan het koelwater op kookpunt was gekomen. Chauffeurs namen het risico om toch maar die
trage voorganger voorbij te steken.
Beetje bij beetje geraakte onze kleine Windeekse colonne verdeeld en had men de vrienden en
medeburgers uit het oog verloren. Voeg daar bij, dat op kruispunten en aan de zijwegen waar
militairen of politiemensen het verkeer regelden, een poging werd gedaan om de hoofdwegen te
ontlasten. Een aantal karren en auto’s werden verplicht in te slaan of om te rijden. En zo kwam het
dat na verloop van tijd, we de auto’s uit onze colonne kwijtraakten. Erger was het voor mijn ouders
nu ze ook het spoor bijster waren van de auto waarin dochter Cécile sinds Kortrijk had
plaatsgenomen.
De ondergang van ons aanhangwagentje was ongetwijfeld de oorzaak van de grote ongerustheid,
kommer en slapeloosheid in de komende dagen en weken. Ik, amper negen jaar, kon me moeilijk
voorstellen wat mijn wanhopige ouders toen doormaakten. Bedenk maar wat het voor hen
betekende, een vermiste dochter op die levensgevaarlijke wegen, die dan nog op diverse plaatsen
gebombardeerd en “gemitrailleerd” werden door de Luftwaffe!
Pas veel, veel later begin jezelf te beseffen wat voor een vergissing het toen was om dat
varkensvlees en dat beetje kleren toch maar in de auto te willen proppen, in plaats van die spullen
gewoonweg langs de weg achter te laten. Dit besef je nu pas, nu vader en moeder al lang
overleden zijn. Dat je achteraf er ook nooit meer aan gedacht hebt, om over deze bewogen tijd
uitgebreide vragen te stellen.
Een dag en zeker één nacht hielden we te Proven, een deelgemeente van
Poperingen, halt op een graskant langsheen de weg. Vlakbij ons, een
camionette met mensen uit het Walenland. De vrouw kookte noedels op een
petroleumkacheltje. Voor mij onbekende kost. Wij hadden toen nog het koude
konijn met brood. Vader Emiel was met de fiets naar Roesbrugge gereden
waar er blijkbaar een bakker was die nog brood verkocht.
Achter ons stond langs de weg een tankwagen met benzine. De chauffeur
kwam uit Antwerpen en zei ons dat hij de opdracht had de vracht naar Rouen
te voeren. Hierin zal hij wel nooit geslaagd zijn. De Duitse pantsertroepen
waren al ver weg opgerukt naar de Kanaalkust. Maar wat wij nodig hadden
was “nafte”! Het was een geluk dat de chauffeur geen mondvoorraad meer
had. In ruil voor een blikken doos “Petit Beurkens” gaf hij ons een blik
benzine.
Wat me als kind op die tocht altijd zal bijblijven, is het verhaal van onze revolver die we ginds te
Proven achterlieten. Te Windeke hadden we thuis een grote Britse trommelrevolver, een souvenir
van 14-18. Die lag in de kleerkast in de slaapkamer van onze ouders, samen met enkele patronen
met een kogelkop uit lood. Men kan zich hierbij afvragen waarom vader Emiel dat ding had
meegenomen op onze vlucht. Besefte hij toen niet, dat het bezit van een dergelijk oorlogswapen
erg gevaarlijk kon zijn bij een controle van onze auto door achterdochtige schildwachten van
bevriende legers? Of had hij het plan om vrouw, kroost en bezit desnoods te verdedigen met dit
wapen indien de gevreesde Duitsers plots opdoken? Ginds bij Poperinge was hij blijkbaar tot
andere inzichten gekomen. Dit wapen had ik ondanks het strenge verbod thuis, dit schone
aandenken uit 14-18, meer dan eens stiekem opgetild. Nu stond ik met spijt toe te kijken hoe pa
dat ding met een wijde zwaai in een gracht gooide.
Ons volgend nachtverblijf was Leisele, een klein dorp vlak op de Belgisch-Franse grens. We vonden
een onderkomen op een grote graanzolder in de woonst van de familie Emiel Devreker, een
“fouragehandel”1. Een van hun zonen was de latere Rector van de Rijksuniversiteit Gent. Voor mij,
toen nog een negenjarige knaap, scheen dat huis erg groot te zijn geweest. Het was gelegen langs
een grote losplaats van de boerentram die Leisele aandeed. Het verbaasde ons toen we er in 1990
nog eens terugkeerden, vijftig jaar na de feiten, dat in een publicatie over de oorlogsdagen van
mei ‘40 te Poperinge, een bijdrage stond, geschreven door J. De Vos uit Gent over zijn
vluchtherinneringen aan de omgeving.

1

Handel in stro, hooi en graszaad.
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Ansichtkaart Leisele dorp (Verzameling Lucien De Smet).

De woning van Devreker was onveranderd en toch niet zo groot als wij dachten. Ook het
voormalige losterrein van de tram was kleiner dan gedacht! En van de Devrekers die er in ‘40
woonden, leefde niemand meer.
Te Leisele konden we niet lang blijven. Britse soldaten kwamen een klein antitank kanon opstellen
langs de weg die naar Frankrijk liep. Tot onze verwondering was de loop van dat geschut naar
Frankrijk gericht. Wat had dit te betekenen? De Duitsers kwamen toch uit oostelijke richting. Dat
de Britse en Duitse tanks net slag hadden geleverd bij Arras, en de Duitse divisies nu in volle
opmars waren naar de Franse Kanaalkust en Duinkerken, daar hadden wij toen niet het minste
vermoeden van. De Britten moeten hebben geweten wat verwacht kon worden te Leisele.
Opnieuw op weg. De volgende nacht brachten wij door in onze auto, ergens in de weidse vlakten
van de Westhoek. Schuin links van ons kleurde de nachtelijke hemel gloedrood. De grote
havenstad stond in brand. Bundels van zoeklichten zochten nerveus naar de aanvallende
bommenwerpers. Wij keken geboeid toe, toen plots twee van die felle lichtbundels samenkwamen
op een wit “iets” en enkele ogenblikken lang, of waren het minuten, gevangen hielden en het
bleven volgen. Een Duitse bommenwerper was zonder twijfel die schemerige witte nachtvlinder.
Wij wisten niet of hij in brand werd geschoten of als een vurige komeet omlaag dook.
De volgende morgen reden we in de richting van Diksmuide. Onderweg zagen we hoe Britse
soldaten vernielingen voorbereidden, ze hadden nog veel springstof over die ze blijkbaar wilden
besteden, zelfs aan het kleinste bruggetje op de wegen die naar de kust liepen. Lang daarna zou ik
vernemen hoe de Britten in Proven genadeloos de boerderijen en huizen hadden in brand gezet
waar wij enkele dagen voordien getracht hadden melk of eieren te kopen. Het was het Engelse
beroepsleger dat zich met hand en tand wou verdedigen en daarom niet aarzelde voor de aftocht
zoveel mogelijk vernielingen aan te brengen op het vasteland.
Aan de brug over de IJzer te Kaaskerke, vlakbij de gekende IJzertoren, hielden we even halt. Op
de stroom lagen enkele binnenschepen aangemeerd, tankers geladen met benzine. Wij hadden
benzine nodig. Een gesprek met die schippers leverde niks op. Ze vaarden in opdracht van een of
andere grote petroleummaatschappij en moesten naar Frankrijk uitwijken. Van hun lading was
niets te koop. Wat zullen die schepen gefakkeld hebben enkele dagen later, toen Britten en
Fransen kort voor de aftocht en de evacuatie in hun laatste bruggenhoofd alles prijsgaven aan de
vernieling!
Hoe we de colonne uit onze gemeente kwijtraakten hebben we eerder verteld. Langs de weg naar
Diksmuide stond een Belgische soldaat te zwaaien, blijkbaar een bekende van onze pa. De militair
vertelde dat er een autobus met vluchtelingen uit Merelbeke in de buurt stond. Hij toonde ons de
weg, en weldra sloten wij ons bij hen aan. In de gemeente Handzame konden we overnachten op
de boerderij van Emiel Doom die, naar mijn jonge onervaren indrukken, een groot aantal varkens
op stal had. Die vriendelijke man was ook bereid om aan onze hele bende het nodige varkensvlees
te verkopen. De autobus en de auto’s reden het erf op en we zouden er de nacht doorbrengen.
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Terug naar huis!
Was de miserie van de vlucht en al dat ronddolen zwaar aan het doorwegen of waren de mensen al
bereid het ergste te trotseren om toch maar weer naar huis te keren? Of waren mijn ouders al te
zwaar aangeslagen door het verdwijnen van hun dochter en hadden ze daardoor de moed niet
meer om elders redding te zoeken? Ik weet het niet. Maar de morgen daarop namen we de weg
terug, richting Windeke.
Mogelijks wisten ze dat er hevig gevochten werd tussen Deinze en Kortrijk zodat de kortste weg
naar huis onmogelijk bleek. In de namiddag kwamen we in een lange colonne van vluchtelingen
terecht. Hadden ook zij het besef dat verder reizen uitgesloten was of dat het maar al te gevaarlijk
was geworden en nu maar weer huiswaarts rolden? Ergens tussen Ruiselede en Aalter trok de
eindeloze stoet vluchtelingen langzaam verder op de zandige landweg. Links van ons kregen we
plots een batterij luchtafweergeschut in het oog terwijl op dat moment heel hoog in de blauwe
lucht een vijandelijk vliegtuig te zien was. Geroep en een haastige bedrijvigheid bij dat geschut, de
lopen werden omhoog gedraaid om het vuur te openen. Panische angst onder de vluchtelingen. De
trekpaarden van de gespannen kregen de zweep opgelegd en alle chauffeurs drukten blijkbaar
gelijk op het gaspedaal. Elkeen wou van die artillerie weg, die mogelijks het doelwit zou worden
van de Duitse bommen. Op slag begon een wilde rodeo over die zandbaan, geschreeuw, gevloek,
een geraas van motoren en het stampen van de paardenhoeven. Onder een dikke stofwolk vluchtte
alles en iedereen weg uit die gevaarlijke omgeving. En plots waren we helemaal alleen, vader Emiel
wou via een omweg over Eeklo naar de streek van Gent afzakken.

Maldegem, deelgemeente Adegem, “De Kruipuit”. Foto Lucien De Smet.

Te Adegem, op de wijk Kruipuit, gelegen op de baan die van Aalter naar de brug van Veldekens
leidt over het kanaal van Schipdonk, begon de laatste episode van onze bewogen tocht.
Aan het Kruispunt stond langs de weg een Belgische schildwacht met de bajonet op het geweer. De
man deed ons stoppen, zei dat we niet verder mochten. Hij trok onze aandacht op de
geweerschoten en de mitrailleursalvo’s uit de verte. De brug van Veldekens was reeds door onze
troepen tot springen gebracht en de Duitsers hadden het kanaal bereikt. De Kruipuit is een groot
kruispunt waar de hoofdbanen uit Eeklo, Ursel en Oostwinkel samenkomen, samen met een paar
kleinere landwegen naar het Drongengoed en naar de Adegemse wijken Cleemputte en
Heulendonk.
Op het kruispunt stond aan de zuidkant van de hoofdweg een boerderij en daar tegenover, een
schrijnwerkerij. Een hoog opgebouwd huis domineerde het kruispunt en was de woonst van
schepen Standaert, naar de Kruipuitstraat toe, de rijwielhandel / fietsenfabriekje van de toen
gekende “coureur” Marcel Rijckaert. In het begin van het zijstraatje dat naar Cleemputte Heulendonk leidt, stond rechts de lage landelijke woonst van de familie Maurice Desutter. Zij
werden onze toevlucht waar we een slaapkamertje konden betrekken. Onze bagage werd
uitgeladen en binnengedragen en ook de fiets moest van de auto die bij de buurman werd gestald.
De twee zoontjes, min of meer van mijn leeftijd, bleken goede speelkameraadjes. Zij namen me
mee op verkenning naar de aangrenzende hovingen en eigendommen. De huizen in die omgeving
stonden er verlaten bij, hun bewoners waren op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Op het erf van
de familie Standaert was een schuilkelder aangelegd. Een diepe uitgegraven loopgraaf afgedekt
met balken, boomstammen en een dikke laag aarde die diende als bescherming tegen inslaande
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bommen of artilleriegranaten. Men kon aan de beide korte zijden in de “abri” afdalen langs een
zachtjes omlaag lopende loopgraaf die met een hoekige knik was uitgegraven om een treffer in de
ingang te voorkomen.

Kruispunt Kruipuit.
Achter het witte trappengeveltje, het fietsenfabriekje van Marcel Rijckaert nadien dat van de familie Fore.
In de werkplaats hangen nog steeds enkele foto’s van wielerkampioen Noël Fore. Foto Lucien De Smet.

Voorlopig konden we het nu nog stellen zonder die schuilplaats, des te beter, daar er voor ons,
jonge snaken, nog een en ander te bekijken was. In de rijwielhandel stonden de deuren wijd open.
Natuurlijk moesten wij even in de werkplaats binnenlopen, waar de laatst gelakte kaders nog in de
“spuitkast” hingen. Het was de allereerste keer dat ik die speciale, typische geur van celluloseverf
opsnoof. Een heel doordringende geur die je onthoudt voor de rest van je leven, net zoals je nooit
meer vergeet, de geur die in oorlogstijd bleef hangen in de bunkers of kamers waar Belgen,
Duitsers of Engelsen enige tijd hadden verbleven. Bij de Duitsers was dit de geur van lederen
riemen en laarzen, bij de geallieerden de reuk van het veelvuldige gebruik van ontsmettende zeep
en van de “blancotage” waarmee ze hun linnen kruisriemen, korte beenstukken en kogeltassen
behandelden, samen met de lichaamsgeuren die het gevolg waren van de gebruikte
voedingsmiddelen zoals zuur brood en “wurst”, of dat van “corned beef” en “lunchmeat” in blikjes.
Vergeet ook niet: de verschillende aroma’s van de respectievelijke Belgische, Franse, Engelse of
Duitse sigaretten.
Aan Standaert’s huis keken we met volle belangstelling naar de bedrijvigheid van enkele Belgische
militairen. Hoog in de zijgevel stond een venstertje open van waaruit een artillerie-waarnemer met
een verrekijker de omgeving observeerde in de richting van het front langsheen het kanaal, zowat
twee kilometers van ons vandaan. Een paar soldaten, lijnleggers hielden zich blijkbaar klaar om
eventueel nieuwe telefoonlijnen te trekken of kapotgeschoten draden te herstellen.
Een goede kilometer meer westelijk van ons stond Belgisch geschut opgesteld, ergens op de
landerijen en weiland tussen de Kruipuit en het Drongengoed. Bij dag was het voor ons moeilijk te
zien wat er daar gebeurde, maar we hoorden het des te beter. Telkens opnieuw klonken de
losbarstingen van artilleriesalvo’s, direct gevolgd door fluitende projectielen, hoog in de lucht over
ons heen en na korte tijd, van héél ver, het geluid van een reeks ontploffingen aan de andere kant
van het Afleidingskanaal. Nee, schrik hadden we toen niet, want “dat waren toch de onzen” en al
dat geweld was voor den Duits bestemd. Die eerste dag scheen het gevaar nog ver weg en voor
ons, kinderen, was dit alles een interessant spektakel, een echte belevenis.
Achter het front in de slag om het Schipdonkkanaal 24 mei ‘40.
Maurice Desutter ging met zijn fiets op verkenning in de richting van Ursel en Aalter. Daar hadden
Duitse vliegtuigen in de loop van de voorbije dagen een bombardement uitgevoerd. Van op zijn
tocht bracht hij een lang stuk metaal mee, het restant van een ontplofte Duitse vliegtuigbom. Dat
het bittere ernst werd, dat konden we zien als we op “den achteruit” van de naburige schrijnwerker
gingen kijken. In de werkplaats stond een Belgische militair, vermoedelijk een timmerman van
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beroep. Hij had zijn uniformvest uitgedaan en in zijn hemdsmouwen was hij withouten doodskisten
aan het maken.
Wij durfden niet vragen of die kisten moesten dienen voor
jongens die aan het kanaal gesneuveld waren. Wij vermoedden
dat hij behoorde tot het regiment “karabiniers Prins Boudewijn”
dat zich vanaf 23 mei langs het kanaal had moeten ingraven
en de dag nadien het vuur hadden geopend op de eerste
Duitsers die op de zuidwestelijke rand van Eeklo aan het
kanaal verschenen waren. Mogelijks behoorde de schildwacht
die ons op het Kruispunt tot staan had gebracht tot de
“karabiniers”? Wij kinderen, waren aan het spelen rond de
woonst van de heer Desutter. De schutters achter die
Belgische kanonnen die wij goed konden horen, waren zonder
twijfel de kanonniers van de 6de artillerie. Aan het geluid van
de overkomende projectielen waren we stilaan gewoon geraakt. Maar op die zonnige middag, onze
tweede dag op de “Kruipuit” (24 mei), deed zich vlakbij plots een donderende ontploffing voor,
onmiddellijk gevolgd door een aanzwellend gefluit dat eindigde met een tweede explosie. Roepend
en alarm schreeuwend renden we het huis binnen. Aan de andere zijde van het “Afleidingskanaal
van de Leie” was blijkbaar de Duitse artillerie aangekomen die zo snel als mogelijk stelling innam
om de kruispunten te beschieten waar Belgisch militair verkeer was opgemerkt. Duitse
verkenningsvliegtuigen waren zeer actief. Het Duitse aanvalskorps had zelfs het “varken”
opgelaten, een grote kabelballon met een mand van waaruit een artilleriewaarnemer met veel
aandacht een groot deel van het Belgische front in het oog hield. Wij, hebben de ballon niet gezien.
In de rapporten van de “Karabiniers”, die ik later kon inzien, wordt hij meerdere malen vermeld
met de bemerking dat aan het hoofdkwartier tevergeefs werd gevraagd een jachtvliegtuig te sturen
om die lastpost neer te halen. Snel verliet nu iedereen het huis om in de “abri” een zo goed
mogelijk plaatsje te vinden. Op de bodem van de schuilplaats lag een dikke laag stro opengesperd.
Het geweld bleef maar aanhouden. Steeds opnieuw oorverdovende explosies en het kletterende
geluid van brekend en splinterende glas samen met het geluid van neerkomende dakpannen.
Onverwachts bezoek.
Plots was er een Belgische soldaat die bij ons bescherming kwam zoeken. Snel was duidelijk dat hij
niet van plan was nog verder zijn leven te wagen voor de verdediging van het vaderland. Als
jongentje van amper 9 jaar wist ik niets af van militaire kentekens, dat de “donkergroene biesjes”
die van de “Karabiniers” en het “scharlakenrood” voor de linieregimenten waren. Ik heb nooit
kunnen achterhalen of de jonge man in kwestie tot de “Karabiniers Prins Boudewijn” behoorde.
Mogelijks was hij een “haas” van de 23ste linie die naast de Karabiniers het kanaal moest
verdedigen te Oostwinkel.
Tijdens de beschieting wou hij niet bij ons binnen in de abri schuilen. Had hij angst dat de hele
dakbedekking zou instorten bij de eerste treffer of dat elke uitweg afsloten zou raken? Hij vroeg of
hij in de loopgraaf mocht liggen die naar de ingang van de schuilplaats liep. Even later vroeg hij of
hij een burgerpak kon lenen. Ja, dat kon, maar onze reservekleding lag nog in het huis Desutter.
Wie het kostuum (bruine stof met daarin een grijs streepje) uit onze bagage haalde weet ik niet
meer. Jaja, dat kostuum zou hij zeker terugbezorgen eens hij thuis was geraakt te Gent. Hij
woonde op de Muide en vader had nauwgezet zijn adres in het zakagendaatje genoteerd. Wat ikzelf
doodjammer vond was dat die Gentenaar in het bezit was van een zeer schoon soldatenmes. “Au,
zei hij, eens in burger, dat mes heb ik weggestoken in de haag naast de abri, moesten de Duitsers
mij aftasten en ze vinden het... ze zouden direct zien dat ik ne verklede soldaat ben”. Vroeg in de
morgen bij de eerste daglichtschemering gingen wij naar binnen. Na het helse lawaai van de
artilleriebeschieting, afgewisseld met het geraas van laag overkomende Duitse vliegtuigen die de
Belgische stellingen beschoten, een doodse stilte. Onze “Gentenaar” van de Muide had van die
stilte gebruik gemaakt om de aftocht te blazen. Vader Desutter besloot even voorzichtig te gaan
kijken. Van aan de poort was een deel van de baan en het nabije kruispunt te zien. Hij kwam
haastig terug zeggende “ze zijn daar”. Op het voetpad, tegen de huisgevel, had hij een Duitser
opgemerkt. Hij had post gevat achter het machinegeweer, met zijn hand gaf hij teken dat onze
gastheer binnen moest blijven. Ongetwijfeld waren op dat ogenblik alle aanwezige volwassenen
doodsbang, vol angst en onzekerheid. Wat zou er nu gebeuren? Lang moesten we niet wachten!
Meteen stonden zwaarbewapende en gehelmde Duitsers aan de beide ingangen van de
schuilplaats. Er werd getierd en gebruld dat iedereen naar boven moest komen, de handen in de
lucht en daar stonden we, langs de haag, op één rij. Iedereen werd afgetast op mogelijks
wapenbezit, ook de kinderen. Moeder moest haar handtas openen en o wee, daarin stak al het geld
dat vader en moeder hadden meegenomen op de vlucht. Maar de barse en onvriendelijke Duitser
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had voor dergelijke inhoud blijkbaar niet de minste belangstelling. Daarom was het hem blijkbaar
niet te doen. En zodra het rijtje was afgewerkt, draaide hij zich om en maakte aanstalten om voor
alle zekerheid ook onze schuilplaats te controleren.
Waaraan denkt een kind dan eensklaps aan? Hemel, ons hondje, ons klein vriendje lag beneden in
het stro en zou door die lomperik kunnen vertrappeld worden! Zonder één ogenblik na te denken
en zonder aarzelen sprong ik snel voorbij die Duitser, scharrelde ons hondje op en haastte me
weer naar boven. Hierbij kwam ik plots oog in oog met een soldaat die, een geweer waarop de
bajonet zat voor zich uitstekend, de donkere “abri” binnenkwam. Gelukkig schrok hij niet en drukte
hij niet, in een automatische reflex, de trekker over. Voor hetzelfde geld konden het zoontje en het
hondje dood zijn geweest!
Wij kwamen daarnet in contact met de eerste Duitse soldaten die net in het volle gevecht hadden
gezeten, die kameraden hadden verloren en die de laatste kilometers alles en iedereen duidelijk
wantrouwden. Net zoals in elk leger en in elke oorlog gaan infanteristen uit de aanvalsgolf eerst
schieten en pas dan kijken of het slachtoffer een soldaat of burger was. In de oorlog overleef je
alleen als je bliksemsnel tot de actie overgaat en je je hierbij nooit laat verrassen. Dan komt “de
tweede golf”, “de vreedzame veroveraars” die vooral de kans hadden gezien om een rijke buit
bijeen te scharrelen om het dan kwistig uit te delen, nadat ze eerst zichzelf rond gegeten en
gedronken hadden.
Een onverwachte traktatie.
De ingangspoort van ons verblijf vloog open en op het erf verscheen een kleine Belgische
rupstractor, gevolgd door een vrachtwagen met daar op een dampende Belgische veldkeuken. Op
de beide voertuigen enkel lachende en triomferende “Soldaten van de Führe”! In de Belgische
tractor zat géén oorlogstuig of munitie, enkel Belgische sigaretten, tabak, pralines en chocolade
van het toen wel gekende Belgische merken! Mogelijks door de Belgische militairen meegebracht,
die vanaf het Albertkanaal door zoveel steden en dorpen waren gekomen, waar winkels verlaten
achter bleven en depots haastig leeggemaakt werden. Als het bleef liggen, dan was den Duits er
mee weg. En hier, aan het Afleidingskanaal vielen die Belgische voertuigen met hun hele lading
dan toch nog in Duitse handen! Het werd een echte bestorming, iedereen kreeg wat en onze
gretige handen werden volgestopt “mit Bonbons” en wie met een “telloor” of een keteltje kwam
aanschuiven, kreeg dikke erwtensoep naar believen.
Vreugde van korte duur.
Voor mijn pa was de vreugde van zeer korte duur. Onze moderne Citroën was uit de garage van de
buurman verdwenen, meegenomen door de eerste Duitsers. Ook de nieuwe fiets en de grote
zaklamp die vader op tafel had laten liggen in het huis Desutter was verdwenen. Vooral de diefstal
van zijn auto kwam hard aan. Het voorval zal nog lang na de oorlog opgerakeld worden: “Pépé
Emiel” die op hoge leeftijd meerdere jaren bij ons inwoonde, kon soms nijdig reageren wanneer
een Duitse veteraan op bezoek kwam. Jacques was meer dan 20 jaar medewerker aan het
Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van Wereldoorlog II. Tijdens een dergelijk
bezoek vernam Jacques van zijn gast de informatie over zijn veldtocht van mei ‘40 uit de eerste
hand. En al was de “alte Kamerad” toen zeker niet bij “die bende van de Kruipuit” geweest, toch
was dergelijk bezoek soms de aanleiding om die diefstal van zijn wagen op te rakelen. Wat vader
altijd uit het oog verloor was: dat hem in die zomer van ‘40 toch nog een schone som geld door de
bezetters werd uitbetaald, toen het bericht kwam dat alle burgers waar voertuigen of goederen
door de “Wehrmacht” voor onmiddellijk gebruik werden opgevorderd en ze hiervan bewijsstukken
mochten bezorgen aan de dichtstbijzijnde “Kommandantur”. In de zomer van ‘40 beschikte de
Duitse “Verwaltung” over veel Belgisch geld! Toen enkele bezettingsjaren later de overgebleven
Belgische burgervoertuigen moesten worden ingeleverd ging het er helemaal anders aan toe.
Nu wilden wij zo snel mogelijk met een fiets naar huis!
Wij wilden nu zo vlug mogelijk naar huis, naar Windeke. Langsheen de hoofdweg lagen links en
rechts burgerfietsen. Aanvankelijk dachten wij dat vluchtelingen hun fietsen achtergelaten hadden.
Later zou vooral een en ander duidelijk worden bij het bekijken van Duitse foto’s over hun opmars,
vanaf Nederlands Limburg tot Duinkerken. Daarop werd het duidelijk hoe het Duitse voetvolk in de
verlaten woningen op zoek ging naar de achtergebleven fietsen van de bewoners. Gedaan om
moeizaam en zwaar bepakt te marcheren aan een tempo van 50 km per dag! Fritz en Karl bonden
hun lading op het “stalen ros”. Kwam het toch tot een gevecht of was de “Compagnie” aan de beurt
om helemaal vooraan de spits af te bijten of een dorp of stadje in te nemen, dan werden die
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burgerfietsen gewoon langs of op de baan achtergelaten. Eens het vuurgevecht voorbij, zou men
ginds wel uitkijken of daar geen andere fiets kon “meegescharreld” worden.
Maurice Desutter en vader Emiel keken eens goed rond op de steenweg, om dan behoedzaam “nen
mansvelo” en een damesfiets te recupereren. Ik zou dan maar op de bagagedrager gaan zitten
voor een lange fietstocht van aan de Kruipuit te Adegem naar Scheldewindeke. Er werd niet meer
getalmd om te vertrekken, noch gewacht tot het militair vervoer van de baan verdwenen was.
De eerste stopplaats na een paar kilometers, was de brug van Veldekens die door onze Genie tot
springen werd gebracht. De huizen in de omgeving waren er lelijk toegetakeld door brand en de
beschieting. Laag op het water hadden de Duitse pioniers op bootjes “pontons” gelegd, een houten
brugdek. In de kanaaldijk was op beide oevers een toegangsweg uitgegraven. Wij moesten een
colonne Duitse karren die over de plankenvloer ratelde laten voorgaan. Het was een echt spektakel
om te zien hoe de paarden door de voerlui hevig werden aangepord voor de hoge klim naar onze
kant op. Pas nu mochten ook wij naar de overkant, langsheen het jaagpad van het kanaal in de
richting van Zomergem. Langs het kanaal zagen wij heel wat vernielingen.

Maldegem-Adegem: “De Nieuwe Veldekensbrug”. Foto Lucien De Smet.

Telkens opnieuw, afgeknapte bomen en aan de overkant, waar kort voordien de “Belgische eerste
linie” zat, bemerkten we een omgekipte “foergon” of kar van ons leger. De ganse lading lag over
de kanaaldijk open gestrooid. Op het jaagpad, waarlangs wij fietsten, dienden we regelmatig te
stoppen om onze fietsen over een boomstam of een zware tak te tillen. Vlakbij het jaagpad waar
enkele dagen geleden de Duitse stellingen waren, lagen nog slachtoffers, roerloos, altijd afgedekt
met een tentzeil of een stuk deken, van waaronder de laarzen duidelijk te zien waren. Zo naderden
we op een bepaald ogenblik enkele Belgen die een deel van een ladder of een berrie droegen
waarop een Duitse gesneuvelde lag. Naast de dragers stapte een Duitse soldaat mee, het geweer
aan de riem en over zijn schouder hangend. We hielden halt op het jaagpad. Vader nam met
vertoon van eerbied de hoed van het hoofd en keek ernstig. Dacht hij toen stilletjes aan zijn
“Traction Avant” of was hij enkel bang, dat ook hij zou verplicht worden mee te helpen? Daarnet
hadden we burgers bemerkt die onder Duits toezicht grafkuilen aan het delven waren. Een van hen
hadden we herkend, jawel, onze kennis van enkele dagen terug, de soldaat van de “Muide” nog
steeds gekleed in ons bruin streepjeskostuum.
Zonder twijfel hadden de Duitsers meteen gezien dat die burger, die tot de jaargang behoorde die
in mei ‘40 normalerwijze in soldatenplunje rondliepen, een Belg betrof die het lot van de
krijgsgevangenen niet wenste te delen. Ook hij had ons herkend maar was slim genoeg om niet
naar ons te zwaaien. Wij zouden hem nooit meer op bezoek krijgen. Dat wij dat schoon kostuum
ooit zouden terugkrijgen, konden wij nu ook maar vergeten. Voorzichtigheidshalve had pa, toen wij
nog op de Kruipuit waren, de blaadjes met het adres van onze Gentenaar uit zijn notaboekje
gescheurd, nog vóór de eerste Duitsers er arriveerden.
Bijna terug thuis.
Ergens in de buurt van Zomergem kwamen wij op de grote baan Eeklo-Gent. Onze doortocht door
Gent verliep vlot. Wij hielden halt in de Vlaanderenstraat aan het bureau van de C.E.F.B., vaders
werkgever. Daar gingen wij een café binnen om te luisteren of den “patron” niets wist over
mogelijkse oorlogsvernielingen in Windeke en omgeving.
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Postkaart Verzameling Françoise Verhoosele.

Te Bottelare, net voor we aan het kasteel van Stas de Richelle kwamen, waren, rechts in de weg,
een reeks schutterskuilen of schuilputten te zien.

Postkaart Verzameling Françoise Verhoosele.

Aan het station te Moortsele zagen wij het uitgebrande
P.T.T.-gebouw, de telefooncentrale waarop wij thuis
met onze telefoon zijn aangesloten met het
telefoonnummer 69. Wat verderop lagen dikke takken
en boomstammen over de weg. Ons leger had hier een
versperring aangelegd door met springstof de bomen
op het talud te vellen. Het was een heel karwei om
onze velo’s telkens weer over de hindernissen te tillen.
Eens bovengekomen aan Serdobbels moesten we links
over het land uitwijken. Aan de bunker was hier door
de Belgen een mijnenveld aangelegd.
Belgische T13 (namaak)

Net voorbij het “Gesticht” stond daar een, door de eigen mijnen, vernielde Belgische tank. Van die
“T. 13” ligt de gereedschapskist nu nog altijd op de zolder, in onze woonst te Sint-Kruis!
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“Broerken broerken ‘k ben hier were”
Van ons huis in de Stationsstraat was geen enkele ruit gebroken, niet eens een kogelinslag of
obusscherf! Het slot van de voordeur was blijkbaar geforceerd geworden, mogelijks door een
militair op zoek naar vers ondergoed. Uit een kleerkast was enig “mansondergoed” meegenomen.
Enkele dagen na onze thuiskomst reed pa in de auto van een kennis, naar Adegem terug. Hij
bracht ons Pekineesje, “Ki Lin” mee, samen met de nog achtergebleven bagage. Ook had hij de
ondertekende verklaring bij zich met de bevestiging dat onze auto, de fiets, een grote zaklamp en
een houten koffertje (een fraai stuk met inlegwerk dat ooit door een grootoom was meegebracht
vanop een reis naar het Heilig Land) door de militairen van de Duitse “wehrmacht” waren
meegenomen.
Pas later kwam op een morgen zus Cécile mij wakker maken, schreiend van contentement en
roepend “broerken, broerken, ‘k ben hier were”. Ook zij had van op haar vlucht een kleine
damesfiets meegenomen. Hij was van een onbekend Frans merk, met een fietskader die bij ons
niet gekend was. De groep waartoe zij behoorde had ook onderweg voorzichtigheidshalve fietsen
opgeraapt, op de voertuigen gebonden en naar Windeke meegenomen. Zij waren er wel in
geslaagd de Belgisch-Franse grens over te steken en zo verder in Noord-Frankrijk geraakt. Zij
hadden er de bombardementen en de beschietingen door Duitse vliegtuigen meegemaakt. Gelukkig
waren van dat laatste geen sporen te zien op één van de auto’s.
Jacques DE VOS

Geboren te Scheldewindeke 3/04/1931.

Zoon van Emiel Frans De Vos en Eugenie Lejeune.
Gehuwd met Marie Thérèse Depraet.

Auteur van:
- Mei 1940 ten zuiden van Gent, Gavere 1978: De gebeurtenissen
in en om de “Versterkte Linie” tussen Wetteren en Gavere.
Foto: L. Oosterlinck - SOFAM

Coauteur van:
x
Het Lyskanal, Nevele, mei 1940, samen met Antoine Janssens, Nevele, 1980. Boek
bekroond met een Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen.
x
Le Mur de l’Atlantique: les Blockhaus de l’Illusoire, samen met Paul Gamelin, Parijs 1974.
x
Aalst: Zomer 1940, samen met Jos Ghysens, Tielt 1975.
x
Hoe België W.O.II overleefde, samen met Willem C. Meyers, Fr. Selleslagh, Guido Provoost,
J. Gotovitch, Els De Bens, J. Dujardin, Brussel 1975.
x
Objectif Douvres, samen met Paul Gamelin, Nantes 1976: De Kanaalbatterijen.
x
Oosterzele tijdens de wereldoorlogen, samen met Lucien De Smet. Een bevolking onder het
oorlogsgeweld, uitgave Gemeentebestuur Oosterzele 2002.
Brochures en artikels:
x
V-wapens op België, in ‘Maandorgaan Doe, Groep 40-45’, Amsterdam, maart 1971.
x
De Bevrijding van Noord-Beveland, in idem, februari 1971.
x
Royal Engineers in Market-Garden, in idem, september 1970.
x
Belgische strijdkrachten in Nederland 1940, in idem, jan & feb 1969.
x
Franse luchtmacht boven Nederland mei 40, in idem, sept 1969 en juni 1971.
x
D-Dag 1970, in ‘U en EBES-West’, Gent, 1970-2.
x
Zomer 1971... Schoonselhof. Zomer 1944... Bavegem. In ‘U en Ebes-West’, 3, pp. 12-21.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Een bewogen nacht in het 100 jarig bestaan van de goede gemeente Sint-Amandsberg, in
‘U en EBES-West’, 1972-2 (het einde van Zeppelin “LZ 37”)
Die andere Britse week: Gent 1944, in ‘Gazet van Antwerpen’, 1ste week sept. 1974
Canada in Flanders: de Bevrijding van het Meetjesland, in G.v.A., 25.9.75 e. v.
La 44e Infanterie-Division Hoch-und-Deutschmeister en Belgique, in “Le Combattant 19401945, Bruxelles avril 1978.
Een vergeten episode: Belgische Kustverdediging 1939-1940, in “Sirene”, Antwerpen, juni juli 1984.
Au clair de la lune: parachutages et agents secrets, in “Souvenir en Sauvegarde”, Arras
1984.
50th Anniversary of the Battie of the Somme (brochure), British Legion, Arras 1966.
4th Field Squadron, Royal Engineers at Wetteren-Bridge 1944 (brochure) 1984.
Crash in Holland …. home via Belgium, in “Bulletin Airwar”, Leiden, aug-sept 82.
Zes vrienden komen vanavond, in idem, Leiden december 1985.
Field of the Eigt: sentimental journey, in idem, Leiden augustus 1984 (Een zwerftocht naar
de vroegere vliegvelden USAAF in Engeland).
Onze Bevrijding van 1944; een Canadese bibliografie, in contactblad Gidsenbond Brugge &
West-Vlaanderen, november 1995.
Het dagelijks leven tijdens de bezetting (brochure met commentaar bij 55 foto’s,
tentoongesteld in de Openbare Bibliotheek Oosterzele, oktober 1994.
Informatie en korte teksten voor boeken over Wereldoorlog II geschreven door 5 auteurs in
België, 1 auteur in Duitsland en 3, Frankrijk, 3 in Engeland in de U. S. A.: belangrijk
hoofdstuk over Pilotenhulp België.

Als enige amateurgeschiedschrijver in het gehele Nederlandstalig deel van België was J. De Vos
voor het “Navorsing- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van Wereldoorlog II, gedurende meer
dan 20 jaar corresponderend medewerker” alles onbezoldigd en “voor de eer. ”
Nota van de redactie.
Het levenswerk van Jacques De Vos wordt tot op vandaag door heel wat geïnteresseerden in de
geschiedenis van Wereldoorlog II geraadpleegd. Wij betreuren dat zeer veel afschrijvers nalaten
om te vermelden dat zij hun informatie haalden uit een van de vele bijdragen die Jacques De Vos
over Wereldoorlog II publiceerde.
Langs deze weg wil het Heemkundig Genootschap Jacques De Vos om het vele opzoekingwerk en
bijdragen van harte feliciteren.
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Cursus familiekunde

U wilt nu eindelijk eens nagaan hoe het zit met uw voorouders: vanwaar komen ze,
welke beroepen oefenden zij uit enz…
Dat alles en nog veel meer wordt u uitgelegd in onze cursus familiekunde. De cursus
wordt gegeven door Françoise Verhoosele, aan de hand van duidelijke voorbeelden.
Wanneer:
Op dinsdag, 7, 14, 21 en 28 april 2015 telkens om 20 uur tot ca 22 uur.
Waar:
Residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101 A 302 9820 Merelbeke.
Prijs:
De lessenreeks kost 10 Euro en u krijgt een duidelijk cursusboek.
Inschrijven:
secretaris@landvanrode.be waarna u het rekeningnummer krijgt.
Zonder betaling geen inschrijving.
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De Vuurkruisers (vervolg),
door Françoise Verhoosele.
Bottelare:
x
DE BOEVER Leonce G, Bottelare: soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Medaille van de Strijder-Vrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
DE MEYER Jules B., Bottelare: Opperwachtmeester 1e Jagers te voet, 8 frontstrepen,
oorlogskruis 2 Palmen, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
DE VOS François-J., Bottelare: Soldaat 22e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
DEN TYN Walter, Bottelare: Soldaat 1e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
HEYNDRICKX Achille, Bottelare: Soldaat 4e Jagers te voet, 8 frontstrepen, oorlogskruis,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
JOLIE Jules J., Bottelare: Korporaal 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis
2
Palmen,
Medaille
van
de
Strijder-Vrijwilliger,
Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
x
LANCLUS Charles L., Bottelare: Soldaat 10e Linieregiment, 7 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
PETERS Joseph, Bottelare: Soldaat 2e Zware Artillerie, 3 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
x
PLUIJM Achille, Bottelare: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
VAN ASSCHE Georges, Bottelare: Soldaat 10e Linieregiment, 5 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
VAN DURME Gustaaf, Bottelare: 19e Linieregiment.
Munte:
x
BEECKAERT Hector, Munte: soldaat 4e Jagers te voet, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
Bavegem:
x
DE RAEVE Henri, Bavegem: Soldaat Vervoerkorps, 4 frontstrepen, oorlogskruis,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
RAHOENS Richard, Bavegem: Soldaat 5e Artillerie, 4 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
x
RAUWOENS Raymond, Bavegem: Soldaat 2e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
SCHAMP Augustin, Bavegem: Soldaat 17e Linieregiment, 8 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
x
VAN DER HEYDEN Victor, Bavegem: Soldaat 2e Linieregiment, 2 frontstrepen,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
VAN DER HEYDEN Joseph, Bavegem: Soldaat 5e Genie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
VAN DER STUYFT Germain F., Bavegem: Soldaat 7e Art, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
x
VERHOEVEN August K.L., Bavegem: Soldaat 4e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.μ
x
VERHOEVEN Oscar, Bavegem: Soldaat 6e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
VERHOEYEN Remi, Bavegem: Soldaat 10e Linieregiment, 4 frontstrepen, Zegemedaille,
x
Herinneringsmedaille 14-18.
x
ROMBAUT Victor, Bavegem: 16e Linieregiment.
Vlierzele:
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x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

COPPENS Oscar J., Vlierzele: Soldaat 14e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE BRUYNE Désiré, Vlierzele: Soldaat 1e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE PAEPE Karel A., Vlierzele: Soldaat 9e Linieregiment, 5 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE PAUW Philémon J., Vlierzele: Soldaat 15e Linieregiment, 1 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep,
Orde
van
Leopold
II,
oorlogskruis
Palm,
Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE WANNEMAEKER César, Vlierzele: Soldaat 5e Jagers te voet, 5 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DUITSCHAEVER Victor H., Vlierzele: Soldaat Wielrijders der 5 L.D., 8 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, Ridder in de Orde van Leopold II, oorlogskruis Palm, IJzerkruis,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
OTTOY Donaat, Vlierzele: Soldaat 6e Jagers te voet, 2 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
Ridder in de Orde van Leopold II oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille
14-18.
PONNET Laurent, Vlierzele: Soldaat 1e Grenadiers.
REMORY Aloïs, Vlierzele: Soldaat 18e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
UYTTENDAELE Frans, Vlierzele: Soldaat 13e Linieregiment, 5 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
UYTTENDAELE Petrus J., Vlierzele: Soldaat 14e Linieregiment, 3 frontstrepen, oorlogskruis,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
VAN DE VELDE Charles, Vlierzele: Soldaat 2e Artillerie, 7 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
VAN DEN WINKEL Richard C., Vlierzele: Soldaat 1e Linieregiment, 8 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
VAN DER BRUGGEN Remi, Vlierzele: Soldaat 9e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
VAN DER MEERSCH Pieter J., Vlierzele: Soldaat 2e Grenadiers, 1 frontstreep, 2
kwetsuurstrepen, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
VAN HOUDENHOVE Remi H., Vlierzele:
Soldaat 15e Linieregiment, 5 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.

COPPENS Oscar J.

DE WANNEMAEKER
César

PLUIJM Achille

SCHAMP Augustin
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Doop van een zevende zoon of een zevende
dochter in het oud regiem,
door Roger De Moerloose.
In België zijn thans de Koning en de Koningin traditiegetrouw peter of meter van de zevende zoon
of dochter van een gezin, op voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van een ononderbroken reeks
van jongens, respectievelijk meisjes.
Hoe was dit in het Ancien Régime?
De geboorte van een zevende zoon of van een zevende dochter op rij was in elk geval zo zeldzaam
dat de pastoors er zeker melding van maakten in hun doopregisters. In sommige doopakten vindt
men extra bijzonderheden vermeld.
A. Een zevende zoon in Gentbrugge.
Zo vond ik per toeval in de doopregisters van Gentbrugge de doop van een zevende zoon in het
gezin van het echtpaar De Guchteneere Nicolaus en Elewaut Joanna.
Ik laat de doopakte hier in extenso volgen:

Transcriptie:
“Anno Domini M DC LX(XV)IIJ
24 septembris infrascriptus baptizavi Lupum filium septimum Nicolai De Guchteneere et Joannæ
Helewaut coniugum natum 23a eiusdem ad horam quartam matutinam.
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Susceptores fuerunt nobilissimus et perillustris d(omi)nus Lupus Rodriguez Devora ij Vega eques
commendatarius ordinis militaris S(anc)ti Jacobi inter suæ catholicæ Majestatis familiares nobilis
Baro de Rodes, toparcha de Gentbrugghe, ter Weeden, Brouckstraete, Lecke, ter Salen etc a
supremus Flandriæ artocopus et nobilis domina Livina Adriana Meijnaert
(get) J(acobus) De Brauwere, p(res)b(yte)r pastor in Gentbrugghe”
Of in modern Nederlands omgezet:
“Op 24 september 1678 heb ik ondergeschrevene “Lupus” gedoopt, de zevende zoon van het
echtpaar Nicolaus De Guchteneere en Joanna Helewaut. Hij werd geboren op 23 september om 4
uur in de morgen. Peter was de zeer edele en doorluchtige heer Lopez Rodriguez d’Evora y Vega
bevelvoerend ridder van de militaire orde van Sint-Jacob, edelman van het Huis van Zijne
Katholieke Majesteit, baron van Rode, heer van Gentbrugge, ter Weeden, Brouckstraete, Lecke, ter
Salen enz., opperbroodmeester van Vlaanderen. Meter was de edele vrouw Livina Adriana
Meijnaert
(get) Jacobus De Brauwere, priester, pastoor in Gentbrugge”
Met zo’n peter en meter voor hun zevende zoon moeten De Guchteneere Nicolaus en zijn vrouw
Elewaut Joanna belangrijke personen geweest zijn in de dorpsgemeenschap.
Ze waren gehuwd te Destelbergen op 01-feb-1660.
De Guchteneer Nicolaus stierf te Gentbrugge op 21-sep-1700 en werd er begraven in de kerk.
Elewaut Joanna werd geboren te Destelbergen op 22-sep-1637, stierf te Gentbrugge op 11-sep1721 en werd er eveneens begraven in de kerk.
Uit hun huwelijk werden alleen zonen geboren: Judocus (geboren te Oostakker op 03-nov-1660),
Livinus (geboren te Oostakker op 18-okt-1661), Joannes (geboren te Gentbrugge op 25-maa?1665), Jacobus (geboren te Gentbrugge in aug-1667), Carolus (geboren te Gentbrugge op 06-okt1669 en er overleden op 23-apr-1671), Carolus (geboren te Gentbrugge op 22-apr-1674), Judocus
(geboren te Gentbrugge op 19-jul-1676) en tenslotte de “zevende zoon” Lupus (geboren te
Gentbrugge op 23-sep-1678).
De “zevende zoon” Lupus staat in de klapper op de dopen uit 1780 verkeerdelijk vermeld als
Nicolas, zoon van De Guchteneere Luxum (sic!). Hij werd op 07-okt-1698 begraven in de kerk van
Gentbrugge als “Franciscus De Guchtenaere”, 20 jaar oud. Het is niet onwaarschijnlijk dat de
voornaam Lupus die hem bij zijn doop werd gegeven, niet werd gebruikt. Zijn peter heeft de
voornaam Lopez en de pastoor vertaalt die in het Latijn als “Lupus”. Nu is Lupus het Latijnse woord
voor wolf (loup in het Frans, lobo in het Portugees en het Spaans, lupo in het Italiaans) en dus
bepaald geen Vlaamse naam.
De meter was de edele vrouw Livina Adriana Meijnaert, waarschijnlijk verwant met Jacques Frans
Meynaert, zoon van Abraham Frans Meynaert, bailliu van Melle en Gentbrugge in 1678.
De peter was Lopez Maria Rodriguez de Evora y Vega, baron van Rode, heer van Gentbrugge.
Wie was Lopez Maria Rodriguez de Evora y Vega?
Hij werd geboren in 1620, overleed op 04-okt-1690 en werd begraven in een grafkelder in het koor
van de kerk van Bottelare.
Hij was baron van Rode, heer van Wannegem, Beerlegem, ter Weeden, Broeckstrate en ter Salen,
enz…, ridder van de Sint-Jacobsorde van Alcantara en erfelijk opperbroodmeester van Vlaanderen.
Hij werd markies van Rode op 14 juli 1682 bij akte gegeven te Madrid door koning Karel II. Hij
werd tevens benoemd tot baron van Beerlegem en heer van Scheldewindeke bij akte van 27 juli
1682.
Zijn vader was Franciscus (François) Rodriguez de Evora y Vega, heer van ter Saelen, ridder van
de Militaire Christus-Orde, edelman van het Huis van de Koning, zoon van Lopez Rodriguez de
Evora y Vega en van Louise Coronel.
Zijn moeder was Gracia Rodriguez de Evora, barones van Rode en Dame van Melle en in
Destelbergen, dochter van Simon Rodriguez de Evora, ridder, baron van Rode, dat hij in 1606
kocht van de koning van Frankrijk Hendrik IV, en van Anna Ximenez de Aragon.
Zijn vader en moeder waren volle neef en nicht.
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Hij huwde op 27 maart 1658 met Anna Isabella de Cortewyle, vrouwe van Laecke, Aincourt en ter
Heyden, dochter van Emmanuel en van Isabella de Grutere.
Het Markiezaat van Rode omvatte: Balegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gontrode,
Gijzenzele, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortzele, Munte, Oosterzele, Schelderode,
Scheldewindeke en Vlierzele.
B. Een zevende zoon of dochter in andere parochies.
Bij mijn weten is er geen systematisch onderzoek gedaan naar het voorkomen van zevende zonen
of zevende dochters in de doopregisters.
Daarom was ik aangenaam verrast om op de website www.prosapia.be van de heer Pieter De
Clercq alle gevallen van zevende zoon of zevende dochter vermeld te vinden die hij gevonden heeft
bij zijn systematisch onderzoek van de doopregisters van Bottelare (5 gevallen), Landskouter (1
geval) en Merelbeke (2 gevallen).
Hij vond in Bottelare:
x
x
x
x
x

doop op 22-mei-1645 van Van Hoorde Judocus Carolus, zevende zoon van Laurentius
doop op 02-maa-1710 van Van Poucke Ludovicus Franciscus, zevende zoon van Joannes en
van De Backer Francisca
doop op 24-apr-1711 van De Ruyver Francisca Albertina, zevende dochter van Joannes en
van Grootenbriel Maria
doop op 16-dec-1744 van Van Poeken Josepha Antonia, zevende dochter van Gerardus en
van Vander Heijden Catharina (zij was trouwens met haar zuster Petronella Tresia een
tweeling)
doop op 26-feb-1752 van De Smet Judocus Jacobus, zevende zoon van Abraham en van
Bekaert Maria

Hij vond in Landskouter:
x
doop op 21-jul-1686 van Machtelincx Paulus, zevende zoon van Hubertus en van Van
Opstal Catharina
Hij vond in Merelbeke:
x
x
x

doop op 12-jan-1717 van Hebbelinck Henricus Franciscus, zevende zoon van Joannes en
van Jolliet Livijne
doop op 16-aug-1760 van De Smul Abraham Joannes, zevende zoon van Joannes en van
De Prater Catharina
doop op 26-jan-1772 van Den Haese Philippus, zevende zoon van Franciscus en van De
Martelaer Francisca

Slechts bij 2 van deze 9 dopen vermeldt de pastoor bijzonderheden, namelijk:
a) bij de doop van Van Poucke Ludovicus Franciscus in Bottelare:
“2da martij 1710 circa medium duodecimæ sub pulsu trium campanarum baptisatus est
Ludovicus Franciscus septimus filius legit(imus) Joannis Van Poucke et Franciscæ De Backer
conjugum suscipientibus Ægidio Sonneville et Petronilla De Backer”
of vertaald:
“Op 2 maart 1710 is rond half twaalf onder het slaan van (de) drie klokken Ludovicus
Franciscus gedoopt, zevende wettige zoon van het echtpaar Joannes en Francisca De
Backer. Peter was Egidius Sonneville, meter Petronilla De Backer”
b) en bij de doop van Machtelincx Paulus in Landskouter:
“xxi julij 1686 baptizatus est Paulus legitimus et septimus filius Huberti Machtelincx et
Catharinæ Van Opstal conjugum suscipientibus de sacro fonte Paulo Van Buscum districtus
Oordegemiensis archip(res)b(yte)ro huius ecclesiæ de Lantscautere parocho et Livina De
Peijser. Postquam bombardarijs, tijmpano et fistulis stipatur, solemniter in
ecclesiam de Gontrode inductus fuit.”
of vertaald:
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“Op 21 juli 1686 is Paulus gedoopt, wettige en zevende zoon van het echtpaar Hubertus
Machtelincx en Catharina Van Opstal. Peter was Paulus Van Buscum aartspriester van het
district Oordegem en pastoor van de kerk van Landskouter en meter was Livina De Peijser.
Nadat hij omringd werd door kolveniers, tamboerijn en fluit(spelers) werd hij
plechtig binnengebracht in de kerk van Gontrode.”
Bronnen:
x
x
x
x

Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne par M.D. ****
S.D.H.**, 1661 - 1686, à Malines chez P.J. Hanicq, Imprimeur-Libraire, M.DCC.LXXIX
(1779)
Blommaert, Ph. et al., Graf- en Gedenkschriften der Provincie Oost-Vlaenderen, derde
reeks, buitengemeenten, 1ste deel, Gent, 1860-1870
Heemkundig genootschap Land van Rode, Gentbrugge, eerste boekdeel, (driemaandelijks)
tijdschrift, nr. 8, s.d.
internet: www.prosapia.be

Een primeur!
Dinsdag 5 mei 2015 opent het nieuwe Rijksarchief Gent de deuren voor het
publiek.
De centralisatie van Oost-Vlaamse archieven, bibliotheek en verzamelingen in Gent
bracht ook in andere rijksarchieven verschuivingen met zich mee. Zo zijn vanaf 14
april 2015 de microfilms en de genealogische bibliotheek Oost-Vlaanderen – vroeger
raadpleegbaar in Rijksarchief Ronse en bij de sluiting van Ronse tijdelijk in Kortrijk ondergebracht
– niet langer raadpleegbaar in het Rijksarchief Kortrijk. Vanaf 5 mei 2015 kan je er mee aan de
slag in het Rijksarchief Gent.
De gedigitaliseerde parochieregisters en akten van de burgerlijke stand kunnen uiteraard wél nog
in de (digitale) leeszaal in Kortrijk geraadpleegd worden!
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Expo: Luchtschip ontploft boven Gent.
Ook in 2015, na het rijk herdenkingsjaar 2014, komt de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog
weer boven. Om er nog maar eens op te wijzen dat op 4 augustus 1914 de Grote Europese
Catastrofe losbrak. De wereld draait door, maar af en toe zetten we hem even stil om iets te
herdenken. Op 7 juni 2015 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de Britse piloot Reginald
Warneford de Duitse Zeppelin LZ37 neerhaalde boven Gent, die uiteindelijk neerstortte in SintAmandsberg.
7 juni wordt een groots opgevatte herdenkingsdag. Op zes verschillende locaties zullen
gedenkmonumenten onthuld worden. In Gontrode komt op de bunker van het voormalig vliegveld
een panoramatafel waarop het verhaal van het vliegveld in woord en beeld wordt verteld.
In Lovendegem, op de Westerbegraafplaats, in het Begijnhof en in de Warnefordstraat zullen
gedenkplaten ingehuldigd worden en in Sint-Amandsberg een vliegtuigmonument.

Zeppelin LZ37

Bij het uitbreken van WO I had Duitsland een
duidelijke voorsprong in de ontwikkeling en bouw
van zeppelins. Op een uitgestrekt terrein in de
Lembergsekouter, gelegen op het grondgebied van
Gontrode (Melle) en Lemberge (Merelbeke), werd in
het
voorjaar
van
1915
een
reusachtige
luchtschipbasis opgetrokken door een compagnie
van het Duitse II Regiment Eisenbahn. Het betrof de
bouw van een gigantische hal, geschikt voor het
aanmeren van zeppelins, van 180 meter bij 76
meter. De hal was 50 meter hoog en verrees er in enkele maanden tijd. Vanop de vliegbasis van
Gontrode vertrokken de eerste jaren van de oorlog verschillende zeppelins om bombardementen
uit te voeren boven Groot-Brittannië. Na het vertrek van de zeppelins verrezen er in Gontrode
nieuwe gebouwen voor de nieuwe bezoekers van het vliegveld: de Gotha IV vliegtuigen, die ook
ingezet werden om raids boven Londen uit te voeren.

Het monument voor de omgekomen bemanning van de LZ 37 op de Westerbegraafplaats in Gent.
Foto D. De Lobelle.

De gemeente Melle en de Erfgoedcel Viersprong Land van Rode willen dit vergeten verhaal in WO I
van het vliegveld van Gontrode opnieuw vertellen en toegankelijk maken voor een breed publiek.
Er worden hiervoor een aantal duurzame cultuurhistorische producten ontwikkeld: een fietslus
tussen Gontrode en Gent en een wandellus rond het vliegveld van Gontrode.
De Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, de Heemkundige Kring ‘De Oost-Oudburg’, het
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling vzw, de stad Gent, de
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gemeenten Melle en Lovendegem, de Poelcapelle 1917 Association en het VTI Ieper organiseren
een herdenkingsdag met een tentoonstelling.
Expo.
De expo vindt plaats in de kerk van het Groot Begijnhof in
Sint-Amandsberg en kan bezocht worden vanaf 23 mei tot
en met 7 juni 2015. De tentoonstelling is open op
zaterdagen en zondagen van 10 u tot 12 u en van 14 u tot
18 u. Groepen en scholen kunnen een geleid bezoek
aanvragen tijdens de week.
The Great Aerial Exploit of Lieut Warneford2

De expo vertelt het tot de verbeelding sprekende verhaal van
Reginald Warneford en het neerstorten van de zeppelin LZ37. Een
replica op ware grootte van het vliegtuig van Warneford,
maquettes van de zeppelin en de crashsite, oude motoren, oude
wapens, foto’s, documenten en uniformen zullen getoond worden
aan het publiek.
Er worden op woensdagen 27 mei en op 3 juni lezingen
georganiseerd. Frederik Vanderstraeten vertelt gedetailleerd het
verhaal met origineel beeldmateriaal van het ‘Luchtschip ontploft
boven Gent’ en Johan Vanbeselaere doet van naaldje tot draadje
‘de bouw van de replica van de Morane-Saulnier L’, het vliegtuig
van Warneford, uit de doeken.
Reginald Warneford portrait 33

Marcel Van de Vijver

2

Licensed under Publiek domein via Wikimedia Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Great_Aerial_Exploit_of_Lieut_Warneford.jpg
3
Licensed under Publiek domein via Wikimedia Commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reginald_Warneford_portrait_3.jpg
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Vul uw boekenkast aan.
Merelbeke was tijdens WO I belangrijke logistieke draaischijf voor Duitse bezetter.
Over de grote oorlog in de Leie- en Scheldestreek.
Het station van Merelbeke werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt om troepen en
wapenmateriaal naar het front in Vlaanderen te brengen. Merelbeke behoorde tot het
etappengebied, een bevoorradingszone voor het front en
dat wordt duidelijk uit de reeks afbeeldingen. In het
nieuwe boek ‘Leie- en Scheldestreek in de grote oorlog’
staan niet alleen heel wat foto’s over Merelbeke, maar
ook uit de nabije omgeving, zoals heel wat van het
militaire vliegveld in Gontrode/Lemberge met zijn
zeppelins of bommenwerpers, de verwoesting na de
gevechten in Melle en Kwatrecht, de noodbrug over de
Schelde tussen Heusden en Melle …
Het strategisch gelegen station van Merelbeke werd niet
alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook op 29
september 1917 al eens bestookt met vliegtuigbommen
zo blijkt.
Het boek is volledig gebaseerd op de nog nooit getoonde
collectie Duitse fotografie van Denis Pieters uit Nazareth,
aangevuld
met
materiaal
van
enkele
andere
verzamelaars. Hij kreeg voor de inleiding en het
redactionele gedeelte hulp van heemkundige Stefaan De
Groote. Er werden bijna 300 foto’s in opgenomen. Denis
Pieters verzamelt al sinds de jaren tachtig foto’s die
Duitse militairen maakten in de dorpen en steden van
Oost-Vlaanderen en opstuurden naar hun familie. Pas nu wordt die merkwaardige collectie
uitgegeven.
De publicatie is te krijgen in de betere boekhandel en in het Museum van Deinze en Leiestreek,
waar vooral met materiaal van Denis Pieters onder de titel “Ausweis bitte’ op dit ogenblik een
boeiende tentoonstelling loopt over de Eerste Wereldoorlog in het Etappengebied.
Denis Pieters en Stefaan De Groote, Leie- en Scheldestreek in de grote oorlog, uitgeverij De
Klaproos, Brugge, 24,95 euro

DE APPEL VALT NIET VER VAN DE BOOM – ERFGOEDDAG 2015 – 26 APRIL
Op 26 april 2015 besteden de gemeenten Merelbeke – en de buurtgemeenten die deel uitmaken
van de Erfgoedcel De Viersprong (Melle, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Destelbergen en
Lochristi) speciaal aandacht aan een specifieke component van het woord ‘erfgoed’: erven.
Wat is de relatie tussen erven, erfenis en erfgoed? Wanneer iemand wegvalt erven we meer dan
enkel materiële bezittingen. We staan er niet bij stil maar meestal erven wij ook fysieke
kenmerken, kennis en vaardigheden die wij op onze beurt doorgeven. Van welk erfgoed zijn onze
kinderen en kleinkinderen erfgenamen en hoe gaat dat dan? Dat tonen de gemeenten van
erfgoedcel Viersprong op Erfgoeddag 2015 onder de noemer “de appel valt niet ver van de boom”.
MEER INFO
Erfgoedcel Viersprong Sint-Antoniusplein 10 9860 Oosterzele
09 363 88 51 info@4sprong.be
www.erfgoedcelviersprong.be
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Programma MERELBEKE:
Over stambomen en boomstammen in Merelbeke
In Merelbeke krijgt u te zien wat zoal wordt doorgegeven van generatie op generatie: een bepaald
beroep, hobby of één of andere bijzonderheid.
Ook een aparte vorm van erfgoed – levend & onroerend erfgoed – wordt er in de kijker geplaatst
ter gelegenheid van erfgoeddag: oude bomen en struiken, stille getuigen van een ver verleden,
van de opeenvolging van generaties. Onze voorouders plantten ze bij geboorte, bij overlijden, ter
bescherming van bepaalde sites, als ontmoetings- of herkenningspunten (grens-, gerechtsbomen
…). Zo geloofden de Kelten dat elk individu geboren werd onder de invloed van een bepaalde
levensboom, die ook karakterbepalend was …
Die verwevenheid van de menselijke levensloop met de boom vinden we ook terug in de gebruikte
stamboom-voorstelling: de takken geven de verwantschap weer tussen familieleden. De studie
ervan kan dan ook een inzicht bieden in de wijze waarop karaktertrekken of andere bijzonderheden
werden overgeërfd ….
Voorafgaand aan erfgoeddag : Op 24 april 2015
Lezing “Houtig Erfgoed in Merelbeke” in het OC Munte, Ruspoel 1, 9820 Munte – 19u30
door Koen Himpe (Agentschap Onroerend Erfgoed) & Eric Imschoot (gediplomeerd
boomverzorger). Met aansluitend receptie, opening van de tentoonstellingen in
“Merelbeekse stambomen” en “Markante bomen in Merelbeke” in de Oude Pastorij en
presentatie van de “Boomwijzer” (nieuwe fietskaart langsheen houtig erfgoed in
Merelbeke)
Bent u de fiere bezitter van een oude boom of struik in uw tuin of bent u gewoon een
natuurliefhebber?
Op Vlaams niveau en op gemeentelijk vlak wordt gewerkt aan de inventarisatie van dergelijk
levende erfgoeditems. Ook verneemt u hoe deze erfgoedreuzen het best kunnen worden
onderhouden. En wacht dacht u ervan dit houtig erfgoed in de gemeente te gaan ontdekken? Dat
kan voortaan ahv de nieuwe fietslus opgenomen i/d “Boomwijzer”
Deze nieuwe toeristische fietskaart is vanaf 26.04 te koop aan de balie van het toeristisch centrum
Munte en nadien ook aan de balie van het gemeentehuis.
Drie generaties Merelbeekse bouwambachten – org. St.-Jozefsgilde
Werkhuis Koninklijke Sint-Jozefsgilde, Hundelgemsesteenweg 618A, 9820 Merelbeke
26 april 2015 - 10u-18u - toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Merelbeekse bouwbedrijven die drie of meer generaties bestaan worden in de kijker gezet. Hoe
werkten ze vroeger en hoe doen ze dat nu? Korte filmpjes, oude foto’s en oud alaam tonen hoe het
bouwvakambacht geëvolueerd is door de eeuwen heen. De tentoonstelling belicht een aantal
Merelbeekse bouwbedrijven die al sinds meer dan drie generaties bestaan binnen dezelfde familie.
Het bouwvakkersambacht en de bijhorende technieken en vaardigheden worden doorgegeven van
vader op zoon. Centraal staan het overerven, het doorgeven en de transitie van kennis, ambachten
en familiale kenmerken.
Merelbeekse stambomen, 3 generaties – org. De Muntenaar & Erfgoed Flora
Oude Pastorie, Munteplein 5, 9820 Munte
26 april 2015 (10u-18u) t/m 24 mei 2015 (openingsuren toeristisch centrum)
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
“’t Zit in de familie”, zegt men wel eens. Hiermee doelt men op een bepaalde aanleg of kennis die
maakt dat een beroep of hobby van generatie op generatie werd doorgegeven. De tentoonstelling
zoemt in op Merelbeekse families die dit gedurende minstens drie generaties volhielden.
Leden van deze families delen vaak dezelfde kennis, technieken, uiterlijke trekken, …
De expo brengt oude foto's, voorwerpen en verhalen.
26 april t/m 24 mei 2015
Markante bomen in Merelbeke - org. Dienst Cultuur & Dienst Erfgoedprogrammatie
Oude Pastorie, Munteplein 6, 9820 Munte
26 april 2015 (10u-18u) t/m 24 mei 2015 (openingsuren toeristisch centrum)
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Met foto’s van de 10 meest markante bomen in het Merelbeekse gezien door de lens van fotograaf,
auteur en amateur-dendroloog Roeland Jacobs.
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Honderd bomen en struiken met erfgoedwaarde werden intussen door de Erfgoedcommissie
geïnventariseerd. Kom ze met ons lokaliseren op de kaart van Merelbeke. Weet je er zelf nog één
staan, dan kan je hem zelf op de kaart pinnen!
Randactiviteiten rond het fraaie erfgoedgroen op erfgoeddag
Oude Pastorie, Munteplein 6, 9820 Munte
-

-

Geleide wandelingen met Fernand Daenekynt, langs bomen en ander moois met
erfgoedwaarde in Munte.
om 10 u 30 & 14u30
Vertrek en aankomst in de tuin van de Oude Pastorie, Munteplein 6, Munte
Traject : ± 2 km, duur : ± 1 uur., onder meer langsheen een privaat pad in het Makenbos –
dus een unieke gelegenheid om deze wandeling mee te maken!
Max. 30 personen / zonder inschrijvingen
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers
“Met zijn allen de boom in” samen met Stichting Wereldboom
van 13u30 tm 17u30
Beleef een erfgoedboom, ontdek hoe je hem best kan verzorgen, klauter tot de top en laat je
zakken. Voor de kleinsten hangt er wat zoets i/d boom. Ook spectaculair als je niet zelf van de
grond gaat!

Bijkomende erfgoedprojecten in Munte:
Op 03 mei 2015
Meiboomplanting
Reuzenmeifeest
Bijeenkomst Harmonieën Land van Rode
Zeepkistenrace
Org. De Muntenaar, de Landelijke Steinerschool & ism Erfgoedcel De Viersprong,
Meer Info:
erfgoed@merelbeke.gov.be
09/210.32.92 (voormiddag)

Workshops oud schrift:
Plaats: residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101 Blok A302 te 9820 Merelbeke (3de verdiep,
lift en trap links), telkens van 14 tot 16 uur.
Data: op zaterdagnamiddag
Beginnelingen:
25 april 2015: Nieuwnederlandse teksten & varia
23 mei 2015: Nieuwnederlandse teksten & varia
27 juni 2015: Nieuwnederlandse teksten & varia

Gevorderden:
09 mei 2015

Workshop genealogische software:
Plaats: residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101 Blok A302 te 9820 Merelbeke (3de verdiep,
lift en trap links), telkens van 14 tot 16 uur.
Data: op zaterdagnamiddag
11 april 2015
13 juni 2015
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Aldfaer or not,
door Françoise Verhoosele.
Toen Aldfaer meldde dat zij het programma niet meer gingen ondersteunen, heb ik onmiddellijk
naar een ander genealogisch programma uitgekeken. Ik heb wel een beetje ervaring (sedert 1987
met genealogische programma’s en sedert 1995 op internet) en ik heb al vele, waarlijk vele,
genealogische software de revue laten passeren, sommigen goed, anderen minder goed.
Wat ik verlang van een genealogisch programma is betrouwbaarheid, gemak in gebruik en dat mijn
ingevulde gegevens op de JUISTE plaats in de GEDCOM staan. De grafische voorstelling van mijn
stamboom is van minder belang omdat er andere kleine software zijn, die dat veel beter kunnen.
En toen ik de GEDCOM, gemaakt met Aldfaer, in bijvoorbeeld Legacy wou importeren, waren al die
extra’s van Aldfaer niet meer op de juiste plaats te vinden in Legacy.
Ik verklaar mij nader: om uw gegevens naar een andere software over te brengen maakt u een
GEDCOM aan. Een GEDCOM is een database in tekstvorm, zeer eenvoudig, met allemaal codes: 1
code voor de naam, 1 voor de voornamen, 1 voor de geboorteplaats , 1 voor de geboortedatum
enz… De meest elementaire gegevens staan bij elk genealogisch software steeds met dezelfde code
zodat elk programma die terugvindt. MAAR bij sommige genealogische software kunt u
bijvoorbeeld het beroep op een aparte plaats invullen, de titels, de adressen, de doopgetuigen, de
getuigen enz… En daar wringt het schoentje. Die codes worden door een ander genealogisch
programma niet herkend en die zet ze dan maar op een andere plaats in hun software (bij de
bronnen heb ik al tegengekomen). De eigen codes bij Aldfaer, bijvoorbeeld, worden door geen
enkele andere software herkend. En als u ze uiteindelijk vindt in het nieuw genealogisch
programma, want zij zijn gelukkig niet verdwenen, moet u dan handmatig die gegevens
verplaatsen. Alsof dat ik niets anders te doen heb.
En dat Aldfaer nu samengaat met MyHeritage, vind ik
persoonlijk geen goed idee. Naast sommige namen
verschijnt er een groen blokje met daarin een getal. Dat
zijn dan de resultaten van andere genealogen over die
persoon. MAAR ik stel vast dat, wanneer men er op klikt,
die gegevens ofwel mijn eigen gegevens zijn, ofwel
gegevens door iemand anders afgeschreven, ofwel foutief
zijn, ofwel ook op Geneanet te vinden zijn. En na 10-15
keren krijgt men een “uitnodiging” om zich lid te maken.
Waarvoor? Om mijn eigen gegevens te zien? Ik heb al vele
jaren geleden dat programma geprobeerd en ik heb geen goede ervaringen met MyHeritage. Dat
programma oogt wel mooi, maar het Amerikaans (Joods): veel te uitbundig. Zij laten u niet meer
gerust, de namen van de echtgenoten zijn vervangen door de naam van hun man (typisch
Angelsaksisch maar wij zijn in België), en hun abonnement is niet
niks (108,72 € per jaar). Geneanet kost bijvoorbeeld maar 45 €
per jaar.
Over die miljarden gegevens4, die zij zeggen te hebben, heb ik
ook mijn grootste twijfels. Bij het klikken op het groen blokje
(toen het nog bij mij ging), kreeg ik enkel en alleen mijn en
andere gegevens van genealogen te zien, geen historische
documenten, geen archiefstukken. Als er een 7 in het blokje
staat, kunt u die gegevens 7 keer bekijken: een vader met 6
kinderen (is 7), of zeven gegevens van verschillende genealogen
(soms dezelfde gegevens, want er zijn veel genealogen die
afschrijven van anderen).
De redenen om niet meer te werken met Aldfaer is dat, als
MyHeritage de samenwerking stopzet, het gedaan is met Aldfaer.
En als u, zoals ik, 30 jaar werkt aan uw stamboom, maakt u vele Windowsversies mee en moet u
soms andere programma’s gebruiken, omdat ze niet meer compatibel zijn met de laatste
Windowsversie.

4

Geneanet beweert hetzelfde.
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Een andere reden is dus het misplaatsen van de GEDCOM tags: ze worden niet meer juist
weergegeven. Uw gegevens zijn niet weg, maar staan op een andere plaats. En het nieuw
programma vindt ze soms niet meer weer.
Nog een reden waarom ik niet meer met Aldfaer werk is dat het weinig stabiel is. Als ik kopieer en
plak, hapert de software na een tijdje. Ik moet het programma sluiten en weer opstarten en dan
gaat het weer enkele tijd goed. Ik heb nochtans niet overdreven veel personen in mijn
programma: 5.500, en toch hapert het. Dat is niet aan mijn computer te wijten (Windows 7) want
met een vroegere computer (Vista) had ik hetzelfde probleem. Ook bij het invullen van een datum,
of ik de maand voluit schrijf, of afkort, of een cijfer schrijf, het programma kan dat na een tijdje
niet meer aan. Een oplossing is dat ik de datum schrijf in Kladblok en kopieer naar Aldfaer. Maar
dat zou niet mogen.
Tussen haakjes: nog iets dat de andere software niet herkennen is het Hollands principe om de
namen in te voeren: Wilde, De. Persoonlijk vind ik dat een slecht idee want als Dewilde aan elkaar
geschreven wordt, staat die bij de D en Wilde, De staat bij de W, wat niet overzichtelijk is. En u
spreekt toch ook die persoon niet aan als mijnheer Wilde De? En wat doen ze met le Fevere de ten
Hove: bij de L, bij de F, bij de H? En L’Eglise? Zoals u wel weet, zijn de Nederlanders de Franse taal
niet machtig en weten ze waarschijnlijk niet dat L’ een (afgekapt) lidwoord is. Als ze Wilde, De
schrijven, moeten ze dan Eglise, L’ ook schrijven, maar dat doen ze niet. Dus weinig consequent.
Ik ben nu op zoek naar een genealogisch programma zonder toeters of bellen, zonder snufjes,
maar betrouwbaar. Hou voor ogen dat geen enkel genealogisch programma het eeuwig leven heeft
op de computer: denk maar aan PAF (hét programma bij uitstek, gemaakt door de Mormonen, die
ook de GEDCOM hebben uitgevonden), The Master Genealogist en de rest. Betrouwbaar in die zin,
dat het al uw ingevoerde gegevens bij de juiste codes in de GEDCOM zet, zodat u dan in een ander
genealogisch programma al uw gegevens terugvindt op de juiste plaats.
Ik werk nu voor het ogenblik met Legacy.
Toen ik van The Master Genealogist (een
programma voor professionele genealogen,
met tal van mogelijkheden die men toch niet
gebruikt), moest overgaan op een ander
genealogisch programma, zo’n 10-12 jaar
geleden, was mijn eerste keus eigenlijk
Legacy. Ik heb toen Aldfaer geprobeerd en ik
ben blijven ‘hangen’, wat ik beter niet had
gedaan. De reden dat ik bij Aldfaer gebleven
ben, is omdat ik een paar jaren niet aan mijn
stamboom gewerkt hebt en ik vergat Legacy.
Trouwens
Aldfaer
is
ontwikkeld
door
amateurgenealogen (die wel goed werk
hebben verricht maar er zijn er betere) en Legacy door professionals.
Ga de laatste vergelijkingen na van de genealogische programma’s:
http://genealogy-software-review.toptenreviews.com/:

Of ook
http://www.gensoftreviews.com/
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Of ook:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_genealogy_software
Een andere software is Brother’s Keeper, ook één van de oude software: deugdelijk en
betrouwbaar volgens de internationale peilingen.
Voor kleine genealogieën, met niet teveel notities, gebruik
ik Ahnenblatt, ook in het Nederlands verkrijgbaar: daar
kunt u niets misdoen, zo eenvoudig is het.
http://www.ahnenblatt.com/
Ahnenblatt

Er zijn er zeer zeker nog andere goede genealogische
software en ik zou zo zeggen: proberen, proberen,
proberen.
Om uw gegevens naar buiten te brengen, op een website,
voor een familiefeest, om op te hangen in uw living enz…, zijn er speciale grafische programma’s
die met de GEDCOM werken.
Eén ervan is het vroegere KSTableau, nu http://www.genealogicagrafica.nl/. Er zijn er nog veel en
ik zou nu ook zeggen: proberen, proberen, proberen.
Hiervoor zoekt u in Google naar ‘sitegenerators genealogie’.
Maar vergeet niet om, als u software, die u niet meer gebruikt, verwijdert, uw computer op te
kuisen met bijvoorbeeld CCleaner (https://www.piriform.com/ccleaner) en daarna te
defragmenteren met bijvoorbeeld Defragger (https://www.piriform.com/defraggler). U zal zien dat
uw computer veel rapper werkt. Ik wil dat wel eens demonstreren op de zaterdagen voor
genealogische programma’s, nl. op 11 april en 13 juni (van 14 tot 16 uur).

Voor verdere onderzoeken naar de soldaten en gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog
vragen wij uw hulp.
Hebt u foto’s van soldaten, vuurkruisers, gesneuvelden uit het Land van Rode,
dan willen wij die ophalen en scannen.
U krijgt na afloop uw afbeelding terug, samen met de scan.
U kunt de afbeeldingen ook per e-mail opsturen:
secretaris@landvanrode.be.
Ook bidprentjes en rouwbrieven kunnen wij gebruiken.
Wij danken u van harte!
GSM nr. 0478 56 00 61
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Staten van Goed Land van Rode
Deel 3.
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent.
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode.
RAG 115
Afkortingen:
g
SVGB
Staat van goed Balegem
SVGM
Staat van goed Moortsele
SVGS
Staat van goed Scheldewindeke
RAG
Rijksarchief Gent
x
†
fa
fs

H.
HG.
K.
KK.
HS
SS
MN
TW
ST
VM
VP

gehuwd met
overleden
dochter van
zoon van

218

1665

219
220
221

1665
1665
1665

222

1665

223

1665

224

1666

225
226

1666
1666

227

1666

228

1666

houder
houderigghe
kinderen van
kleinkinderen van
hun self / haar self
syn self
met name
te weten
sterfhuis
voogd materneel
voogd paterneel

SVGS † Jan LEPAGE fs Jan † 18 april 1665 mitsgaders Pierintjen zijn overleden
huisvrouw † 7 meye 1665
K. Lievyne 7 j., Marie 4 j.
Lieven VAN HOORDE VP
Joos HENDERICK VM
met assistentie van Geeraert VAN AELBROECK
Rek. voogdy K. Joos VAN DER SMESSEN x SCHEPENS
Rek. voogdy wezen Jan STEPPE
SVGB † Pieter STEVENS † december 1663
HG. Barbara MATTHYS
K. Janneken 8 j., Pieter 1 j. 7 maend
Pieter STEVENS broeder VP
Jan MATTHYS VM
SVGS † Janneken HAESEVELDT † 1663
H. Gillis DE RUELLE
1e man † Lieven ROUCKOUT
K. Hansken ROUCKOUT
2e man Francois DE COCK
K. Pierken DE COCK
Bartholomeus ROUCKOUT en Jan DE COCK voogden
SVG Lievineken T'BOSSENS
1e man onleesbaar † 27 october 1656
K. Joanne 14 j., Pieter 9 j., Gillis 3 j.
SVGM † Bartholomeus DE GUSSEME † Moortsele 24 november 1665
HG. Elysabette VAN DAMME
K. Frans 14 j., Joianna 9 j., Jan 7 j., Lieven en Adriaen 4 j.
Francois DE GUSSEME VP
Rekening wezen Niclaes GALLE
SVGB † Jacques PUTSEYS † 28 juny 1664
HG. Anna NOYETTE
K. Anna Marie PUTSEYS
Pieter PUTSEYS VP
Land op Strypen, Godveerdeghem, Rydershove
SVGB Tanneken PIEN † september 1665
H. Jan DE COCK
K. Pieter 13 j., Lievyneken 9 j., Adriaeneken 4 j.
SVGB † Joosyne ROUCKOUT † april 1661
Jonge dochter toen 13 jaar
Met vercavelinge
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229

1666

230

1666

231

1666

232

1666

SVGB † Joanna SMESMANS † 1 april 1665
H. Gillis VAN STEENDAM
K. Pieter 15 j., Janneken 14 j., Lievyne 11 j., Gillis 8 j., Martyne 5 j. en Marye 1
j. en half
Pieter SMESMAN, oom en VM
Boudewyn VAN STEENDAM, oom en VP
SVGS † Elisabeth DE SMET fa Ptr
H. Frans VAN DE LOO
K. Marieken VAN LOO 5 j.
Lieven DE SMET VM
SVGB Joosyne VAN BOCKSTAEL † 27 april 1663
H. Joos VAN HANSELAERE
K. Livynken 18 j., Pieryntjen 16 j.
Pieter VAN BOCKSTAEL VM
Jan VAN HANSELAER VP
SVGB † Pieter PIEN x † Elisabeth VAN HECKE, overleden october 1665
Hoors: Jan PIEN, Lieven PIEN, Pieter PIEN, Joanna PIEN en Elisabeth PIEN
alle HS, en de weze van † Livina PIEN x Passchier VAN HECKE
Bundel 205

233

1669

234

1669

235

1669

236

1669

237

1669

238

1667

239

1667

240

1667

241

1668

242

1668

SVGM † Sara LIEVENS † januari 1668
H. Jan VAN DE SYPE
K. Janneken 10 j., Jacques 6 j., Adriaeneke 2 j.
Gillis LIEVENS VM
SVGB † Joos VAN DE ZYPE † maart 1667
HG. Marye VAN BOCKSTAELE
K. Mattheus SS, Pieter 18 j., Lieven 15 j, Janneken VAN DE ZYPE 9 j.
Jan VAN BOCKSTAEL VM
Lieven DE CLERCK VP
SVGB † Adriaen VAN DER ZYPE
HG. Willemyne DELANTER
K. Joannes 19 j., Marie 15 j., Adriaen 12 j., Josyne 8 j. en Andries 4 j.
Jan VAN DE ZYPE voogd
Een huysken zonder solderynge
SVGB † Guilliam DE MOOR † 21 july 1667
HG. Janneken BUYLE
K. Livyne DE MOOR x Pieter DE VOS, Adriaen en Livinus HS mitsgaders
Jacques DE MOOR 22 j.
Pieter DE MOOR VP
SVGS † Jan VAN CROMHAUT fs Adriaen † 29 januari 1666
HG. Josyne VERSMESSEN
K. Lieven 17 j., Adryaen 15 j., Lucas 13 j., Cattelyne 11, Guillinge 9 j.,
Janneken 7 j., Joosyne 6 j., Pierken 3 j., Marieken 2 j. en Elisabeth 10 maend
Adryaen CROMHOUT VP
Matthys VERSMESSEN VM
SVGS † Ryckaert DE GREMME en † Cathalyne DELCOORT beden overleden:
Cathalyne † july 1666, Ryckaert † 1664
K. Arent DE GREMME SS, Andries 16 j., Pierintgen 22 j.
Pieter VAN HOLLE VM en Geeraert VAN AELBROECK
SVGS † Alaert VAN CAENEGHEM † 17 october 1666
K. Hoirs: Jan VAN CAENEGHEM, Cornelis, Adriaen, Cathalyne x Joris VAN
BAMBRUGGHE, Elisabeth x Joos VERNIERS en de wezen van † Baudewyn
VAN CAENEGHEM
SVGS † Mattheus VERSMESSEN x Martyntjen SCHEPENS bede overleden
3 wezen: Jan, 19 j., Janneken 10 j., Elysabeth 7 j.
Willem SCHEPENS voogd
SVGS † Adriaen DE RUEL x † Pieryne VAN HECKE beden overleden
5 K. Lucas, Jan en Josyne DE RUEL HS, Joos 24 j. en Adriaen 17 j.
Guilliam DE RUEL VP
Jacques VAN HECK VM
SVGS † Jan HUYGHE † 30 november 1 667
HG. Jacquelyne DE PAU
K. Francois 14 j., Loys 11 j., Janneken 8 j., Liefken 4 j.
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243

1668

244

1668

245

1668

246

1669

247

1669

248

1669

249

1667

250

1667

251

1668

252
253
254

1668

255

1668

256

1668

1668

Jacques DE RUELLE VP
Pieter DE PAU VM
Hofstede op 'Theet'
SVGS † Jan DE RAVE fs Gillis † 24 november 1667
HG. Cathalyne MIRVÉ
K. Adriaen DE RAVE 24 j. en Lieven 2 0 j.
Joos BAUDEWYNS VP
SVGS † Pieter MEERSCHAUT 21 mey 1667
HG. Elisabeth PINTE
K. Hendrick 12 j., Pieter 11 j., Cristian 5 j., Maximilian 2 j.
Hendrik MEERSCHAUT, oom, VP
SVGS † Joos VAN DEN MEERSCHOUT fs Guill. † 23 juni 1667
HG. Johanneken VAN DER SMESSEN
K. Guillemyn 15 j., Hendrik 13 j., Catherine 7 j., Elisabeth 5 j.
Pieter MEERSCHAUT, oom en VP
Gillis VAN DER SMESSEN, oom en VM
SVGS † Michiel MARCHAND † meye 1665
1e vr Josyne DE BOSSCHERE
K. Jan MARCHAND
HG. Josyne VAN BAMBRUGGHE
K. Janneken x Jan UYTTERHAGEN, Lievin 22 j., Martyntjen 20 j., Merten 17 j.,
Anneken 13 j., Pieter 10 j., Michiel 6 j. en Antheunis 3 j.
Joos VAN BAMBRUGGHE VP
Smesse-, halm-, blaesbalck, hambyl
SVGS † Frans DE GUSSEME 18 januari 1669
Hoirs: Gheert VOLCKAERT x Janneke DE COCK en Pieter DE COCK, de wezen
van Carel DE GUSSEME, allen kinders van broers en zuster van de overledene.
Land in Desteldonck, Merelbeke
SVGB † Daneel HAESEBEYT † 16 april 1668
HG. Elisabeth DE DURPER (DE DEURPERE)
K. Janneken 8 j., Lievinneken 6 j., Barbelken 2 j. 10 maend
Jooris HAESAERT VP
Jan DE DURPER VM
2e man Pieter VAN DER HEYDEN
SVGM † Jan VAN BEVERE fs Gillis † te Moortsele 25 september 1667
HG. Beantrese DIERYCK
K. Beantryse x Jan DE MOOR, Lievinne 35 j., Gillis 30 j., Jan 26 j., Marie 23 j.
en Geeraert 18 j. en Pierintgen 12 j.
Gillis VAN BEVERE fs Pieter VP
Jan DIEYRICK VM
SVGB † Jan VAN DER BEEKEN † 3 juny 1666
1e vr Catelyne BAELE
K. Janneken 18 j., Betken 16 j. Barbele 15 j., Lienken 13 j., Arent 11 j.
HG. Janneken VERSCHUEREN
Lieven VAN DER BEEKEN VP
Jacques BAELE VM
SVG † Janneken VERNIERS † maert 1668
H. Jan DE PUTTERE
K. Francynken 9 j., F... 7 j., Adriaeneken 5 j., Janneken 3 j.
Jan VERNIERS VM
Rekening voodgy K. van Matthys VERSMESSEN en Martyntje SCHEPENS
Rekening voogdy Pieter GOETHALS
SVGB † Lieven SMESMAN en † Janneken CARRYN beden overleden ten jare
1667
Hoirs: Niclaeys SENGIERS, Jan x Marie SMESMAN, Barbara SMESMAN 17 j.
Guilliam SMESMAN VP
Adriaen DE WILDE VM
Land te Burst en Balbrugghe
SVGB † Jacques VAN BOCKSTAEL † maert 1667
HG. Elisabeth YNGHELS geen kinderen
Hoirs: Janneken DE WAELE weze van Adriaen x † Cathelyne VAN
BOCKSTAEL, Janneken VAN BOCKSTAEL x Lieven VERSTRAETEN, kinderen
van † Laureys VAN BOCKSTAEL, broeder van de overledene
SVGM † Petronelle VAN DE VELDE † augustus 1667
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257

1668

258

1668

259

1668

260

1668

261

1668

262

1669

263

1669

264

1669

265

1669

266
267

1669
1669

268
269

1669
1669

270

1669

H. Jooris VERHELLE
K. Maria, Francois, Jan en Joos VERHELLE
Baudewyn DE GHETERE VM
Lieven VERHELLE VP
SVGB † Jan DE CORTE x † Joosyne SCHIJMPE beden overleden in de maend
december 1668
K. Marten DE CORTE, Marie DE CORTE x Gillis DHAEMERS, de 4 wezen van
Lievyne DE CORTE x Lieven UYTTENDAELE, de 2 wezen van Jacquemyne DE
CORTE x Jan DE COCK
Marten DE CORTE voogd
Gillis DHAEMERS V
SVGB † Jan DE COCK fs Jan † december 1667
HG. Anthonyne DE WINNE fa Gillis
K. Francoys 18 j., Joos 13 j. en Janneken DE COCK 22 j.
Andries DE COCK VP
Joos DE WINNE VM
Hofstede op 'Bracht'
Brouhalm, brouketel 48 £
SVGB † Lievyne GOETHALS † october 1667
H. Adriaen GALLE
K. Pauwel 11 j., Vincent 9 j., Jantjen 6 j. en Catelynken 19 maend
Pieter GOETHALS, cosyn, VM
Joris THIENPONT, oom, VP
Hofstede te Oosterzele Veltstraete
SVGM † Joos SCHEPENS † 13 november 1667
HG. Janneken PAUWELS
4 k. Joos 20 j., Pieter 18 j., Marten 10 j. en Gilleken 8 j.
Pieter DE TAYE VP
Merten SCHOCKAERT VM
SVGB † Joosineken COCKS † october 1667
H. Lieven VAN BOTERBERGHE
K. Pieter 21 j., Antonyne 15 j., Joos 13 j., Barbara 11 j. en Liefken
BOTERBERGH 7 j.
Baudewyn VAN BOTERBERGH VP
Gillis VAN BENEDEN VM
SVGB † Catelynne GOETHALS † 30 october 1668
H. Merten DE BACKERE fs Lieven
K. Lievyne 15 j., Elisabette 13 j.
Pieter GOETHALS VM
SVGB † Jan VAN STEENDAMME † november 1668
HG. Lievyne DE COCK
K. Lievyne 13 j., Adrian 11 j., Matthys 9 j., Joosyne 5 j. en Jan VAN
STEENDAMME 2 j.
Baudewyn VAN STEENDAMME VP
Arent DE COCK VM
Hofstede St. Martens Dries
SVGB † Jacquemyne DE CORTE † july 1668
H. Jan DE COCK fs Gillis
K. Lieven 8 j., Joos DE COCK 4 j.
Marten DE CORTE VM
SVGB † Geertruy VAN BOCKSTAELE † october 1668
H. Lieven VAN DER BEKEN
K. Jacques 9 j., Gillis 7 j., Marie VAN DER BEKEN 3 j.
Adriaen VAN BOCKSTAELE VM
Rekening voogdy om de kinderen DHONDT
Rekening curateur Geeraert VAN AELBROECK vagen sterfhuis Joos VERNIERS
x Johana VAN CANEGHEM
Rekening Jan SCHOCKAERT Sterfhuis Andries DE WINNE x Joanna BAELE
SVGB † Livyne S'KEYSERE † 1667
H. Joos DE ROO
K. Jan 18 maend
SVGB † Joosyne VAN BOCKSTAELE 16 meye 1669 overleden van de
contagieuse siekte
H. Passchier VURS (?)
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Hoors: Adriaen VAN BOCKSTAELE, de wezen van Geertruy VAN BOCKSTAEL,
Jacques DE LOORE CAUSa uxoris en Pieter en Loys VAN BOCKSTAEL, alle
susters en broeders
Bundel 206
271

1670

272

1670

273

1670

274

1670

275

1670

276

1670

277

1671

278

1671

279

1670

280

1670

SVGB † Lieven DE MOOR fs Passchier † 20 februari 1670
HG. Elisabeth DE WINNE
K. Adriaen 2 j. 10 maend
Adrian DE MOOR VP broeder van †
Marten DE WINNE VM
Woonhuis op 'Haute'
SVGB † Marie DE KEYSER † 19 augustus 1669
H. Joos DE MOOR
K. Barbara 4 j. en Johanneken DE MOOR 14 maend
Jan DE KEYSER VM
Lyneweversgetouwe 4 £
SVGB † Laureys DE COCK fs Pieter † Baleghem 26 maert 1670 onbedeghen
Hoirs: Pieter DE COCK, Jan DE COCK, kinderen van Marten DE COCK, Pieter
DE MOOR fs Joos, kind van Janneken DE COCK fa Pieter
SVGS Pieter VAN NIEUWENHOVE † Scheldewindeke 20 januari 1670
HG. Marie HEBBELINCK 2e vrouw
1e vr Tanneken DE GHEETER
K. Marie x Lieven DHAMER, Appolonia x Joris CODDE, Adriaene x Gillis
DHONT, Francoyse x Jan DE ROUCK en ten leste Jan VAN NIEUWENHOVE
SS, allen K. van 1e bed
K. 2e bed: Merten 21 j., Jacquemyne x Philips VAN DER CRUYSEN, Pieter 16
j., Rombaut 11 j., Nelleken 8 j. en Jacobus 6 j.
Caerel HEBBELINCK VM
Geert AELBROECK VP
SVGS † Adriaen VAN DER HOUVEN fs Jan † Scheldewindeke october 1670
HG. Cornelia SCHOCKAERT
K. Appolonia VAN DER HOUVEN 4 j.
Jan VAN DER HOUVEN VP
Maximilian SCHOCKAERT VM
Huis 'Spieghele'
SVGS † Joos DE VOS fs Bertel † 2 october 1669
HG. Driesijne VAN HECKE
K. Jan DE VOS 12 j., Janneken 10 j., Adriaentje 8 j. en Tanneken DE VOS 4 j.
Gillis ASCOOP VP
Jan VAN HECKE VM
SVGS † Joos DE WINNE † november 1671
HG. Francyne DERUELLE
K. Gillis SS, Willemyne 22 j., Francoys 18 j., Lysbette 13 j.
Joos VAN DURME VP
Baudewyn DE BOSSCHER VM
SVGS † Jan HEBBELINCKs fs Jan † september 1671
HG. Joosinne DE ROO
K. Hansken 6 j., Pierke 3 j.
Lieven HEBBELINCK VP
Adriaen VAN HEEDE VM
SVGB † Lievyne DE COCK fa Merten † 15 februari 1669
H. Jan VAN PEVENAYE
K. Pieter 18 j., Joosinneken 15 j., Tanneken 13 j., Lievynken 11 j., Joosken 8 j.,
Lauwerynken 6 j.
SVGB † Joosyntgen HAUWAERT fa Jan † 7 september 1667 te Ghent
H. Antheunis VAN PEVENAGE
HK. Joos SS, Jan 29 j., Joosyne x Michiel WIELEMAN 2e man, Joosyntge x
Matthijs VAN BEVER, Laureyntje x Pieter DE TAYE, Tanneken x Laureys DE
VOS en de 8 K. van † Marie VAN PEVENAGE x Arent BOMBEKE MN Anthon 17
j., Jan 12 j., Raphael 10 j., Tanneken 20 j., Joosynken 15 j., Cathalynken 8 j.,
Charlot 10 j. en Marieken 5 j.

Wordt vervolgd.
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Sint-Antoniusplein, 10
9860 Moortsele

Openingsuren: Op afspraak

Druk: Greg@l Copy

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP
LAND van RODE
Gesticht in 1968
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Verantwoordelijke uitgever: F. Verhoosele, Hundelgemsesteenweg, 101 A301 9820 Merelbeke

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE
Gesticht 7 juni 1968

Stelt zich tot doel:
x het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al
haar facetten en het aanmoedigen;
x helpen uitgeven en verspreiden van studiën betreffende alle gemeenten die tot het “Land van Rode”
worden gerekend;
x Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek
over onderwerpen uit het “Land van Rode”;
x Het organiseren van uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. voor leden en niet-leden;
x Verzamelen van alle documentatie betreffende het
“Land van Rode” en het openhouden van een documentatiecentrum in het Erfgoedhuis te Moortsele.
Raad van Beheer:
Ere-voorzitter
Ere-secretaris
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Bestuursleden

:
:
:
:
:

Gerard WAEYTENS (+) Stichter
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Voorwoord
Beste heemvrienden,
Er is opnieuw heel veel zorg en tijd besteed aan het tweede nummer van deze jaargang.
Twee belangrijke aankondigingen:
Voor onze heemvrienden uit Gentbrugge is er de wandeling op 20 september 2015, onder de
kundige leiding van Luc Lekens. Wij brengen een bezoek aan de begraafplaats van Gentbrugge.
Op 18 juni 1815 maakte een dag oorlog te Waterloo de weg vrij voor een conservatieve restauratie
van Europa. Op 26 augustus 2015 geeft Jan Op de Beeck, voormalig VRT journalist, in de Kluize
te Oosterzele, een lezing over het strafste verhaal uit de 19de eeuw: de ondergang van Napoleon.
Een activiteit, de moeite om die avond vrij te houden.
Op heel wat plaatsen in het Vlaamse land zijn de voorbereidingen
aangevat voor de organisatie van de aanstaande Open
Monumentendag. Ons onroerend erfgoed staat dan één dag in de
kijker. Met trots worden terecht prachtig gerestaureerde
monumenten voor het brede publik opengesteld.
Persoonlijk maak ik me hierbij de bedenking of wij die dag niet beter
aandacht zouden besteden aan het vergeten en verwaarloosde
waarde van erfgoed?
Ik maak me zorgen of, in een tijd van besparen bij de diverse
overheden, er nog geld vrijkomt om dit erfgoed van de ondergang te
redden?
Hebben wij niet de plicht zorg te dragen van ons erfgoed, zijnde ons
collectief geheugen?
In elk van onze gemeenten in Vlaanderen zijn hiervan voorbeelden
genoeg te vinden als wij er maar oog voor hebben!
Besparen op onderwijs en cultuur is afbraak doen aan de kennis en het geheugen van ons volk.
Beste heemvrienden, op dit ogenblik worden op diverse plaatsen in onze
provincie erfgoedinventarissen van parochiekerken opgesteld. Het
eredienstendecreet verplicht trouwens kerkfabrieken tot het opstellen en
het bijhouden van de inventaris van de goederen die door de kerkfabriek
worden beheerd. Ook in het kerkelijke wetboek is er sprake van de
inventarisplicht. Voor de gemeente Oosterzele zijn de kerken Balegem en
Moortsele op dit ogenblik aan de beurt.
Ons genootschap heeft de inventaris van de Sin-Martinuskerk voor zijn
rekening genomen. De kerkfabriek van Balegem heeft al heel wat
lovenswaardige inspanningen gedaan. Het kerkgebouw is binnen en
buiten gerestaureerd en opgeknapt. De kandelaars in het koor en de 4
processie lantaarns werden onlangs hersteld. Intussen blijkt dat veel
meubelen en voorwerpen afkomstig te zijn uit de voormalige kerk, meer
dan wij tot nu toe vermoedden. Dit is een zeer en tijdrovend werk. Alle
voorwerpen worden gefotografeerd, opgemeten en beschreven.
Bij het opmaken van de inventaris bleek dat de Sint-Martinusstandaard op twee plaatsen
gescheurd is. Het Heemkundig Genootschap heeft in een schrijven aan het kerkbestuur gevraagd
om in het vooruitzicht van 150 jaar Sint-Martinuskerk de standaard te laten restaureren.
Op deze wijze, beste vrienden, willen ook wij een bescheiden bijdrage verlenen aan het in stand
houden van kerkelijk erfgoed.
Lucien De Smet
Voorzitter
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Een wist-je-datje,
door Lucien De Smet.
De Herdenking van de Slag om Waterloo in onze provincie onder Willem I Van Oranje.

Tweehonderd jaar geleden beslechte de slag bij Waterloo, 18 juni 1815, het lot van Europa.
Het Congres van Wenen beoogde orde en
stabiliteit op het Europese continent. De
kaart van Europa werd toen hertekend.
Noord en Zuid werden samengevoegd onder
Koning Willem I van Oranje. De bufferstaat
der Verenigde Nederlanden werd geboren.
Willem wees twee residentiesteden aan, nl.
De Haag en Brussel.
18 juni was toen een belangrijke feestdag.
De verjaardag van de “gedenkwaardigen
veldslag van Waterloo” werd in alle steden
en op het platteland herdacht.
De Gouverneur verzocht, op vraag van de
koning
aan
de
bisschop
en
de
districtcommissarissen,
dat
ter
dier
gelegenheid in alle voornaamste kerken van
zijn provincie een plechtig Te Deum zou
gezongen worden. Deze plechtigheid had
plaats onmiddellijk na de hoogmis, waarop
alle burgerlijke, militaire en gestelde
overheden geacht werden aanwezig te zijn.
Ook in de protestantse kerk organiseerde
men de dag nadien om 11 uur een plechtige
dank- en bedestond.
In alle parochiekerken op het platteland
werd de eerstvolgende zondag na de
hoogmis het plechtig Te Deum gezongen.
Deze diensten hadden ook plaats in de
gevangenissen van de provincie.

Koning Willem I in koningsmantel.
Joseph Paelinck - Rijksmuseum, Amsterdam

Aan de gouverneur werd achteraf vanuit de steden een verslag over het verloop van deze
plechtigheid overgemaakt.
Dat niet overal de plechtigheid vlekkeloos verliep getuigt een verslag van 21-06-1828 uit
Geraardsbergen. Bij die gelegenheid heeft “de pastoor dezer stad welken den te deum aanhefte de
Salvum fac Regem” ( hymne aan de monarchie) moedwillig achtergelaten1.
Of dergelijke incidenten zich ook nog in andere steden en het platteland voordeden, vonden wij
alsnog niet terug. In 1830 werd het duidelijk dat niet alle neuzen vanuit de Zuidelijke Nederlanden
in de richting van De Haag waren gericht.

1

RAG Hollandsfonds PV3 nr 2/4.
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Bezoek kerkhof Gentbrugge.
Op zondag, 20 september 2015 om 14.30 uur.
Gids: Luc Lekens.

Samenkomst aan de hoofdingang van het kerkhof
links van de kerk aan het Gentbruggeplein in het
centrum van Gentbrugge.
Op het plein en in de onmiddellijke omgeving is er
voldoende parkeermogelijkheid.
Luc Lekens zal ons het een en ander vertellen over de
doden, de graven, anekdotes.

Op het kerkhof van Gentbrugge liggen belangrijke
mensen begraven zoals Emiel Hullebroeck, componist
van zoveel prachtige Vlaamse liederen en zangspelen,
zijn broer Jozef, beeldhouwer van werken in meerdere
kerken en kapellen, taal- en toneelgrootheid J.O. De
Gruyter, stichter van het Vlaamse Volkstoneel in
1920, componist en directeur van het conservatorium
te Gent Adolphe Samuel, tuinbouwkundige Louis Van
Houtte, krachtpatser John Massis enz…
Opvallend zijn de talrijke grafmonumenten van
adellijke families, bewoners van de 21 kastelen die
Gentbrugge nog telde na Wereldoorlog II. Vandaag
blijven er slechts 7 van over. De andere zijn gesloopt
en de parken werden verkaveld.

In sommige stambomen ziet men soms N.N.: dat is een afkorting van nomen nescio.
Uitleg:
-

nomen, nominis: naam. Zelfstandig naamwoord, accusatief enkelvoud want lijdend
voorwerp. Omdat nomen onzijdig is, is de accusatief enkelvoud gelijk aan de nominatief
enkelvoud.

-

nescio: komt van nescire (nescio, nescivi, nescitus): niet kennen, niet weten: 1ste
persoon enkelvoud in de onvoltooid tegenwoordige tijd: ik weet niet.

Dus ik weet niet zijn/haar naam.
Meestal werd ‘nomen nescio’ in de akten van de parochieregisters en de burgerlijke stand gebruikt bij een
doodgeboren kind.
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Balegem, de studentenorganisatie
KSA Balegem, door Lucien De Smet.
De Katholieke Actie (KA) en het JVKA2
De Katholieke Actie was een sterk door paus Pius XI (Achilles Ratti,
1922-1939) gepropageerde apostolische herkersteningbeweging. De
katholieke leken werden opgeroepen actief mee te werken met de
clerus in de strijd van de Kerk tegen haar moderne vijanden onder de
leuze “omnia instaurare in Christo” (alles herstellen in Christus). Ook
Vlaanderen moest “heroverd worden voor Christus”.
In België kreeg de Katholieke Actie eerst in Wallonië voet aan de
grond. Daar kende de Association Catholique de la Jeunesse Belge
(ACJB) veel succes. Haar landdagen trokken telkens tienduizenden
jongeren.
Op 11 april 1928 werd het Jeugdverbond voor Katholieke Actie (JVKA)
officieel gesticht. Nationaal proost was Karel Cruysberghs. Op vraag
van Jozef Cardijn, die al de KAJ (Katholieke Arbeidersjeugd) had
gesticht, werd het JVKA geen echte ledenbeweging, maar een
overkoepeling van verschillende bewegingen die hun leden per stand
groepeerden: KAJ voor arbeidersjeugd, BJB (later KLJ) voor de boerenjeugd en KBMJ voor
middenstandsjeugd.
Ook collegestudenten moesten meedoen met de Katholieke Actie. Maar zij hadden al een
organisatie: het AKVS. En het AKVS wou haar Vlaams-nationalistische standpunten niet laten
varen. Inschakeling in het JVKA zou ook de bewegingsvrijheid van de beweging beperken. Het
conflict met het AKVS escaleerde verder. Hieruit zou een nieuwe organisatie groeien: de Katholieke
Studentenactie (KSA). De Katholieke Actie vormde voor de kerkelijke overheid dus een
welgekomen alternatief voor het rebelse AKVS. Zo kon Karel Cruysberghs op 8 juni 1928 de
studentenbonden oproepen zich rechtstreeks bij de nieuwe benoemde diocesane proosten voor de
Katholieke Studentenactie in te schrijven: Leopold Vaes voor het aartsbisdom, Gerard Philips voor
Limburg, Felix Vercruyssen voor het bisdom Gent en Karel Dubois voor het bisdom Brugge.
Het interbellum en de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Van studentenbeweging naar
jeugdbeweging.
Jong-Vlaanderen: KSA wordt een jeugdbeweging.
In de oude studentengilden werd wel sporadisch aan jeugdbewegingactiviteiten gedaan (tochten,
spel, ...), maar in hoofdzaak bleven het toch studie- of toneelkringen. Vanaf de jaren '30 deden
meer elementen van jeugdbeweging hun intrede. Jongere leden sluiten aan en er komt stilaan een
indeling in leeftijdscategorieën: de knapen- en klaroenenwerking ontstaat zo.
KSA Oost-Vlaanderen werkt de jeugdbeweging methodiek als eerste uit in 1937 met het
Guldensporenprogramma en noemt zich vanaf dan Jong-Vlaanderen. Deze nieuwe methodiek wordt
ook overgenomen door de andere KSA-gouwen en leidt tot een beperkte samenwerking: in 1943
wordt de Interdiocesane Federatie KSA-Jong-Vlaanderen gesticht.
KSA Balegem3.
Samen met enige collegestudenten werd in samenwerking met pastoor E.H De Coninck en later
E.H. Van Bogaert en E.H. onderpastoor Roman in augustus 1936, tijdens een 1ste algemene
vergadering de KSA gesticht. De stichters waren: pater Cyriel Andries, Jozef Lampaert, student,
geboren te Balegem op 17/04/1917, Phil Van Herpe en Willy Ghijs.
Bij de stichting werden enkel katholieke studenten toegelaten. In 1937 werden ook studenten uit
de staatsscholen toegelaten. De hoofdactiviteit was het opvoeren van toneelstukken en
langzamerhand werd de KSA een katholieke toneelgroep: 1936 ’Verrijzenis van Lazarus’, 1937 ‘De
Marteling van den H. Valerianus’, in 1938 ‘In de klauwen der Gepeve’: het stuk gaf een beeld van
2
3

http://nl.wikipedia.org/wiki/KSJ-KSA-VKSJ
LAMPAERT LUCIEN, Onze Parochiekerk van Balegem, 1921.
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het onmenselijke schrikbewind der Bolsjewistische tirannen tegen alle priesters en geestelijken en
tegen alles wat katholiek was.

2de rij uiterst rechts meester Robert Verhaegen. Vooraan links pastoor Van Bogaert, rechts onderpastoor Van
Hauwerhuise. Foto L. Lampaert, 1938, “In de Klauwen der Gepeve”.

Op 10/02/1939 overleed paus Pius XI, de bezieler van de katholieke actie.
Bij het overlijden van deze kerkvorst werd te Balegem in het patronaat door de lokale leden van de
KSA een waardig herdenkingsmoment georganiseerd.
Op het podium werd een rouwkapel ingericht met centraal het kruis en daarop de afbeelding van
de kerkvorst.

Vooraan boven het podium het
opschrift “t kruis van den Vlaminc
Door moeders hand op t voorhoofd
gedrukt en in ‘t harte gepland”. (A.
Scheins, Melodie naar Wilhelm Hill )
Foto: L. Lampaert
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Ook hier op de foto links opnieuw meester Verhaegen, de bezieler van de katholieke actie in Balegem.
Foto: L. Lampaert

Lange tijd waren colleges vooral bevolkt door internen, die enkel in de vakanties naar huis gingen.
Aan de colleges waren nu studentengilden verbonden voor de internen; de collegebonden die
tijdens het schooljaar een werking onderhielden. Tijdens de vakantie konden de scholieren in hun
dorp of in een buurdorp terecht voor de plaatselijke studentengilde. Deze hadden enkel in de
vakantie een werking, men noemde ze dus vakantiebonden.
Op de foto de Balegemnaren
Trommelaar, Gaston Verdonck,
Clement
Van
Hoecke
en
Etienne
Bert.
(verzameling
Gaston
Verdonck).
Foto
overgenomen uit ‘De Knaap’.

In 1939 werd onze actie
omgevormd naar KSA. Er
kwamen 4 vendels, met elk
zijn vendelleider, die elke
week vergaderden. Op het
einde van het verlof trok
elkeen terug naar het
college en werden de
activiteiten voor 6 maand
opgeschort.
Omwille van de toen heersende moeilijke tijden durfde toen geen enkele student het initiatief
nemen om met de KSA opnieuw te beginnen. Na de bevrijding wilde onderpastoor E.H. Van Der
Massen van uit de zeer goed werkende patronaatwerking een georganiseerde jeugdbeweging
oprichten. Het was duidelijk dat weldra de ‘Chiro’ hier de plaats zou innemen4.
Wie waren de stichters van KSA, afdeling Balegem?
Pastoor Eduard Jozef De Coninck 1935- 1936.
De KSA afdeling Balegem werd tijdens zijn pastoorschap opgericht. “Ceunincksken”, zoals hij onder
zijn parochianen werd genoemd, was zeer geliefd. Van hem is bekend dat hij voor zieken en
ouderlingen al eens de handen uit de mouwen kon steken om er huishoudelijke taken te verrichten.

4

Balegem Niet Vergeten, uitgave Bruisend Balegem, 2007, blz. 109.
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Lang heeft hij de parochie niet kunnen dienen. Hij werd op 02-09-1935
als pastoor aangesteld. Voorheen was hij 11 jaar pastoor te Gontrode.
E.H De Coninck werd op 10-06-1847 te Oostakker geboren. Hij werd
op 18-12-1900 priester gewijd. Hij overleed te Balegem op 27-111936.
Hij ligt begraven op het oude kerkhof, vooraan links van het kruis. Bij
de gedeeltelijke ontruiming van de begraafplaats werd op vraag van
onze kring door de zorgen van de gemeente het eenvoudige
grafmonument bewaard gebleven. Het bevindt zich op de oude
begraafplaats te Balegem links van het kerkhofkruis.
Een van de medestichters die onze aandacht verdiend is Cyriel
Andries.
Cyriel Andries werd te Zwijndrecht geboren op 22/09/1918. Hij was de
zoon
van
Livinus
Andries,
statieoverste in Balegem, en van
Marie-Thérèse Antonia De Bruyn.
Cyriel trad in de voetsporen van zijn oudere broer Louis. Cyriel
trad in bij de paters Kapucijnen. Op 03/06/1944 werd hij te
Brugge priester gewijd. Zijn eremis droeg hij op te Balegem op
01-08-1944
Op 03-11-1971 werd hij tot pastoor van Grammene aangesteld.
Hij overleed te Grammene op 29/05/1990.
Verzameling Lucien De Smet.

Louis Andries werd geboren
te
Zwijndrecht
op
19/08/1914.
Hij werd te Gent priester
gewijd op 24/08/1941. Zijn
eerste mis droeg hij op te
Balegem op 24/08/19415.
Louis werd op 18/08/1941
leraar te Dendermonde in het Heilige Maagdcollege. Op
21/06/1944 was hij onderpastoor in Asper en op 30/12/1950 te
Zeveneken. Op 03/12/1964 werd hij pastoor te Grammene tot
1971. Hij overleed te Sint-Niklaas op 11/10/1971. Als pastoor te
Grammene werd hij opgevolgd door zijn broer Cyriel6.
Verzameling Lucien De Smet.

Robert Constant Andries is de oudste in de rij, geboren te
Zwijndrecht op 08/07/1912. Hij was koster en woonde op het
Gootje te Balegem.

Bezoek ook onze virtuele bibliotheek:
http://www.landvanrode.be/bibliotheek.htm

5
6

KAB Liber Memorialis parochia de Balegem, nu in het RAG.
Biografisch Repertorium van de priesters van het bisdom Gent, 1802-1997.
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Geef ons heden ons dagelijks brood,
door Ingrid Molein.
Het was een mooi gezicht, zo samen, mijn vader en zijn vriendcollega bakker Gilbert. Beiden
ongeveer 83 jaar. Vandaag in de bakkerij van zoon Vincent De Paepe herinneringen ophalen uit de
tijd van het pensionaat van de paters Jozefieten in Geraardsbergen. Zonen die hun vaders
opvolgden als bakker, warme bakkers! Op enkele honderden meters van elkaar hadden ze elk hun
eigen bakkerij. Zij een banketbakkerij met patisserie en wij met kruidenierswinkel Végé en een
broodronde. In Merelbeke waren rond de jaren tachtig ongeveer 21 warme bakkers actief.
Deze mensensoort blijkt nu een bedreigde ‘diersoort’, zo koplettert een bericht van Radio 1 op
internet. Ver gekomen, denk ik dan, dat een vakman met een diersoort wordt vergeleken. Goed
om dus in mijn pen te kruipen en een blog te schrijven.
“Bakker: bedreigde diersoort donderdag 02 april 2015
De warme bakkers zijn met uitsterven bedreigd. Uit cijfers van VDAB blijkt dat er nog maar 2600
warme bakkers zijn in Vlaanderen, tegenover 4000 warme bakkers als we 20 jaar terugkeren in de
tijd. Zien de bakkers het niet meer zitten? Omdat ze zo vroeg moeten opstaan, omdat ze financieel
niet veel overhouden? Omdat de concurrentie van industriële bakkers te groot is?”
Volgens de vroegst bekende statistiek telde Nederland in 1909 iets meer dan 13.000
broodbakkerijen, dat moet in België analoog zijn geweest.
Ik heb het altijd normaal gevonden, mijn vader Jozef Molein die elke dag – toch wel 6 van de 7
dagen in de week – opstond om 2u30 en de viering (stookplaats onder de oven) aanwakkerde, en
dat 50 jaar lang. Want we bakten het brood in een steenoven verhit met kolen en hout.
Kolenhandel August Lippens en zonen uit Deinze, oom en neven van mijn vader, leverden de kolen.
Grote briketten. De oven opgebouwd uit ‘reflectère’ vuurvaste stenen, van Duitse makelij. Hij staat
er nog, eenzaam, verlaten en verkommerd. Getuige van ambachtelijk erfgoed. Terwijl de oven
opwarmde, vulde de bakker de trog met een mengsel van meel, gist, zout en water of melk. De
trog en de grote oven onderaan waren geschikt voor tachtig tot negentig broden. In de bovenste
oven werden ondertussen gebak en koeken afgebakken. Hier kon mijn vader al dan niet stoom
laten doorstromen. Wie dacht dat de steamer een uitvinding is van deze tijd heeft het dus mis.
Het meel werd in zakken aangevoerd en opgeslagen in het meelkot. Als kind speelden we in deze
donkere opslagruimte door van stapel op stapel te klauteren en te springen op de jutezakken.
Heerlijk stofferig wit waren we dan.
Ik keek op naar mijn grootvader en mijn vader die met de ovenpaal de broden één voor één uit de
oven trokken. Het moest vlug gaan want de steel werd heel heet en bijna niet meer vast te
houden. Mijn broers en ik wilden dit ook kunnen en al spelenderwijs leerden we de knepen van het
vak. Maar eenmaal een deel van het geheel onder de knie, kregen we wekelijks deze opdracht uit
te voeren. We leerden werken al spelend. Nu zou dit alles als kinderarbeid worden bestempeld. Een
grote misvatting. Mijn vader had zijn stiel ook van zijn vader geleerd. Maar zodra hij het
handelsregister wou overnemen, moest hij een opleiding volgen in een vakschool. Op dinsdag en
donderdag, samen met vriend Gilbert, naar vakschool Carels in Gent. Deze firma Carels had de
eerste vakschool “Carels” in België opgericht te Gent, naast zijn ateliers voor dieselmotoren. Deze
was gevestigd aan de Offerlaan te Gent.
Met de tram van Merelbeke naar Gent en dan 15 minuten wandelen naar de vakschool. Twee jaar
lang, les krijgen van mensen die het vak minder beheersten dan wat ze van hun vaders leerden.
Maar zonder getuigschrift, geen bakkerij. Gilbert De Paepe is decennialang secretaris van de
Koninklijke Bond der Brood- en Banketbakkers van Gent en omliggende en staat nog steeds paraat
om zijn zoon een handje te helpen in zijn bakkerij in het centrum van Merelbeke.
Mijn grootvader had in de jaren vijftig zijn bakkerij aan de Molenhoek gemoderniseerd. Twee
machines, alweer van Duitse grundlichkeit, een afweegmachine en een opbolmachine, kostten toen
samen evenveel als een huis. Het was de tijd van mechanisering, van ontwikkeling van grond- en
hulpstoffen bij de bloemmolens en van nieuwe consumentenvoorkeuren.
Ik zie het kneedmechanisme, aangedreven door kamwielen, assen en riemen nog staan. Ze
maakte plaats voor een elektrische kneedmachine waar ik als kleuter bijna in tuimelde. Een geluk
dat mijn vader alert op de stopknop duwde. De kneedmachine – de pétrin – leidde tot
arbeidsbesparing en een grote arbeidsverlichting.
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Het was de eerste stap in het transformatieproces van een handmatige werkwijze naar een
geautomatiseerde broodproductie. De bakker bepaalde hoeveel water het meel nodig had, voelde
hoe goed het water werd opgenomen, of de gluten snel week werden, hoe snel het deeg taai werd
en beoordeelde hoe de gisting verliep. Vervolgens moest het deeg rijzen en nogmaals gekneed
worden om de ontstane koolzuurgasblaasjes klein te houden. Na een tweede rijstijd verdeelde mijn
vader het deeg in stukken. Woog ze af tot deegklompen van een kilo of een halve kilo, want het
gewicht van huishoudbrood was wettelijk bepaald. Hij vormde daarna de broden alsof hij het deeg
masseerde. Met bewondering keek ik hoe mijn vader in elk hand, links en rechts even vlot, een
deegklomp in geen tijd op de plank boven de trog tot mooie bollen draaide. Deze bollen lagen
daarna maagdelijk wit in rijen te rijzen in de rijskast alvorens ze deskundig de oven werden
ingeschoten met de ovenpaal. Een techniek die kundigheid vergde. De laatsten zullen de eersten
zijn, maar de eersten die het laatste uit de oven werden gehaald, hielden er een (veel) donkerder
korst op na. Er was dus geen tijd te verliezen met te staan prutsen met de ovenpaal. Uitovenen
vroeg om tempo!
De mechanisering van het kneden stimuleerde de mechanisering van de verdere
bewerkingsstappen. Om daarin te kunnen investeren moest een bakker voldoende afzet hebben.
Dat kon door het brood aan huis te leveren, eerst met de triporteur – bij jonge gezinnen is zo’n
bakfiets weer helemaal in – en later met de auto. Mijn vader heeft wat DAF-kes versleten.
Grootouders Remi Joseph Molein en Clara Lippens
met mijn vader als kind achteraan op de triporteur.

Nadat de eerste broden voldoende waren
afgekoeld, werden ze door mijn moeder in de
winkel verkocht. De benodigde tijd vanaf het
opstoken van de oven tot de eerste verse broden
bedroeg ongeveer vier uur. Het nadeel van de
oven was dat de oventemperatuur tijdens het
bakken daalde, waardoor de oven voor een
tweede baksel weer moest worden opgestookt.
Het rijzen was afhankelijk van de kwaliteit van het
meel en de gist en de weersomstandigheden. Ook
de
stook
en
het
kneedproces
waren
weersafhankelijk. Dat ‘s nachts bakken was een gevolg van de fabrieken. Toen fabrieksarbeiders
verder van huis gingen werken, wilden ze ’s ochtends brood voor de hele dag mee kunnen nemen
in hun knapzak. Daarna verspreidde de gewoonte om bij het ontbijt vers brood en koffiekoeken te
eten zich geleidelijk naar de middenklasse en van de steden naar het platteland.
In de jaren zeventig kwamen daar de taartjes bij. Voorheen waren taarten een uitzonderlijke
lekkernij op zon- en feestdagen en bij kermissen. Ik zie nog hoe kloeke vrouwen hun grote vlaaien
en rozijnenbroden in onze oven kwamen afbakken. Dat was niet abnormaal bij kermissen en
familiefeesten. De economische wederopbouw na WOII zorgde ervoor dat de klanten meer geld
konden spenderen om taarten te kopen dan ze zelf te maken. De ‘gâteaux’ deden hun intrede en
de ‘crème fraîche’ verdrong de ‘crème au beurre’. Maar de historiek van de patisserie is een heel
ander verhaal.
Het werk van de warme bakker is, nu met programmeerbare elektrische ovens, niet zozeer
letterlijk ‘zwaar’ maar is mentaal zwaar en vraagt dagelijks een enorme ijzeren zelfdiscipline en
een welwillende meewerkende bakkersvrouw.
Vandaag zie je met mondjesmaat nog een bakker die er een broodronde op na houdt. In de
vitrines liggen dagelijks een waaier aan taartjes ons te verleiden om gekocht te worden zonder
feestelijke uitspatting voor ogen. De smaak van heerlijk vers ambachtelijk brood, wie krijgt daar
geen water van in de mond? In de warenhuizen gebruiken ze artificiële geuren om ons te doen
geloven in het ambachtelijke karakter van hun industrieel bereid brood. De boterham is een belegd
broodje geworden dat dicht bij school of werk wordt aangekocht.
Is dit het tijdperk van de zwanenzang van de warme bakker? Het valt te vrezen. Maar de ware
warme bakker is en blijft vooral een ambachtsman.
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De Vuurkruisers (vervolg),
door Françoise Verhoosele.
Gentbrugge (deel 1):
x
x
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AERSSENS Raymond, Gentbrugge: Soldaat 22e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BAELE Georges, Gentbrugge: 4de Jagers te voet.
BAERTSOEN Alfons, Gentbrugge: Soldaat 14e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
BAETENS Achille J.B., Gentbrugge: Soldaat 4e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BAEYENS Achille, Gentbrugge: Soldaat 19e Linieregiment, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
BEECKMAN Jules R, Gentbrugge: Soldaat 19e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BEECKMAN Pierre, Gentbrugge: 8e Linieregiment.
BEETS Corneille A., Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te voet, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis 2 Palmen (gekwetst), Zegemedaille, Herinneringsmedaille 1418. Zie foto.
BEIRENS Henri A., Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 5 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BEYAERT Adolphe, Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm
bronzen
leeuw,
medaille
van
de
strijdervrijwilliger,
Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
BILLEN Willem, Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet, 4 frontstrepen, medaille van de
strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BILLIET Louis G., Gentbrugge: Adjudant 1e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis 2 Palmen (gekwetst), Zegemedaille, Herinneringsmedaille 1418. Zie foto.
BILLIET Urbain C., Gentbrugge: Soldaat 4e Regiment Genie, 5 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
BLEYN Guillaume, Gentbrugge: 15e Linieregiment
BOCKSTAELE Jozef Th., Gentbrugge: Soldaat 4e Lansiers, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
BOGAERT Achiel J.L., Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
BOGAERT René, Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
BONNET Gustave, Gentbrugge: Korporaal 23e Linieregiment, 5 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BOUCHIER Charles A., Gentbrugge: Sergeant 2e Carabiniers, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BRACKE Cyrille Ch. L., Gentbrugge: Soldaat 2e Grenadiers, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
Zie foto.
BRACKMAN Félix, Gentbrugge: 22e Linieregiment
BRAET Albert J.-M., Gentbrugge: Soldaat 1e Artillerie, 5 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BRISON Alfons R., Gentbrugge: Soldaat 11e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm zilveren leeuw, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BRISON Constant A.A., Gentbrugge: Soldaat 14e Linieregiment, 3 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, ridder in de Orde van Leopold II, oorlogskruis Palm, medaille van de
strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BROGET Raymond, Gentbrugge: Sergeant-majoor 23e Linieregiment, 4 frontstrepen,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
BUIJSSE Charles Louis, Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
BYOSIERE René J., Gentbrugge: Soldaat 1e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
CALLAERT Maurice A.Ch., Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 7 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
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CANTRE Gaston Th., Gentbrugge: Soldaat 21e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
CHARETTE Gaston H.E., Gentbrugge: Korporaal 18e Linieregiment, 6 frontstrepen, ridder in
de orde van Leopold II, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie
foto.
CHARLES Frederik D., Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, orde van Leopold II, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
CLAES Maurice, Gentbrugge: Soldaat 3e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille
14-18. Zie foto.
CLAUS Achille, Gentbrugge: Soldaat 11e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
CLAUS Robert, Gentbrugge: Korporaal 1e Linieregiment, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
CLAUWAERT Albert P., Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers-Cyclisten, 8 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
CLOOF Théophile P.E.M., Gentbrugge: Kapitein-commandant administrateur 1e
Linieregiment, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, officier in de Kroonorde, oorlogskruis 2
Palmen, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
CNUDDE Frans, Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm bronzen leeuw, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
COCQUYT René, Gentbrugge: Soldaat 11e Linieregiment, 4 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm vergulde leeuw, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
COLLE Armand A., Gentbrugge: Korporaal 18e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
COLLIJN Alphonse I., Gentbrugge: Brigadier 14e Artillerie, 5 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
COLYN Isidore M., Gentbrugge: Sergeant Cyclisten 4 D.A., 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
COOLENS Edmond C., Gentbrugge: Soldaat 4e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
COPPENS Adolphe, Gentbrugge: Korporaal 5e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
COPPENS Léon P., Gentbrugge: Adjudant 1e Artillerie, 8 frontstrepen, ridder in de orde van
Leopold II, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie
foto.
CORDAL Jan J., Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
CORNELIS Jules Achiel, Gentbrugge: Soldaat 1e Zware Artillerie, 2 frontstrepen,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
CORNELIS René, Gentbrugge: Soldaat 13e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
CORNIL Emiel, Gentbrugge: Soldaat 4e Carabiniers, 5 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
COUVREUR René, Gentbrugge: Soldaat 2e Grenadiers, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
CREHEL Edmond, Gentbrugge: Korporaal 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
Zie foto.
CREMER Valère, Gentbrugge: Soldaat 11e Linieregiment, 4 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
CREYF Maurice Ch. L., Gentbrugge: Soldaat 9e Artillerie, 4 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis bronzen leeuw, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18, Burgerkruis 1e klas 14-18.
DAEL René A., Gentbrugge: Foerrier 1e gidsen, 7 frontstrepen, oorlogskruis vergulde
leeuw, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DAMBRE Oscar, Gentbrugge: Korporaal 24e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DANHIEUX Paul Ph., Gentbrugge: Reserve Luitenant 2e Gidsen, 8 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DANNIAU Georges J., Gentbrugge: Korporaal 10e Linieregiment, 6 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
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DE BACKER Clement L., Gentbrugge: Soldaat 1e Artillerie, 7 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, ridder in de orde van Leopold II, oorlogskruis Palm, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DEBACKER Julien, Gentbrugge: Soldaat 4e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE BACKER Jozef, Gentbrugge: Soldaat 11e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE BIE Désiré, Gentbrugge: Soldaat 5e Genie, 5 frontstrepen, oorlogskruis Palm, medaille
van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DEBISSCHOP Charles J.B., Gentbrugge: MdL 1e Chef 4e Lansiers, 8 frontstrepen, ridder in
de orde van Leopold II, oorlogskruis 2 Palmen, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE BOCK Edward C., Gentbrugge: Soldaat 6e Artillerie, 4 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE BOCK Jérôme, Gentbrugge: 12e Artillerie
DE BOEVER Prosper, Gentbrugge: Soldaat 3e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE BOSSCHER Léonard, Gentbrugge: Soldaat 4e Artillerie, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE BROE Georges Th., Gentbrugge: 1e MdL chef 17e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE BROE René, Gentbrugge: 2e Linieregiment
DE BRUYNE Cesar E., Gentbrugge: Sergeant 3e Jagers te voet, 2 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, ridder in de orde van Leopold II, oorlogskruis Palm, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE BUE Gérard, Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis 2 Palmen (gekwetst), IJzerkruis, militaire medaille 2de klas, medaille van de
strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE BUYSSCHER Maurice I., Gentbrugge: Soldaat 4e Artillerie, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE BUYSSCHER Robert H., Gentbrugge: Korporaal 19e Linieregiment, 2 frontstrepen,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE CLERCK Emile, Gentbrugge: Soldaat 15e Artillerie, 5 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DECLERCQ Raymond, Gentbrugge: 6e Linieregiment
DE CLERCQ Emile M., Gentbrugge: Soldaat 4e Genie, 5 frontstrepen, kwetsuurstreep,
officier in de orde van Leopold II, oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE CLERCQ Georges A.M., Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, ridder in de orde van Leopold II, oorlogskruis 2 Palmen, medaille van de
strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE COCK Pierre, Gentbrugge: Wachtmeester 4e Artillerie, 5 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis 2 Palmen, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18,
medaille voor dapperheid zilver.
DE COENE Georges Th., Gentbrugge: Korporaal 12e Linieregiment, 5 frontstrepen,
oorlogskruis bronzen leeuw, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE COLVENAERE Maurice G., Gentbrugge: Soldaat 1e Genie, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE CORTE Polydore J., Gentbrugge: Soldaat 1e Genie, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE COURTY Charles F., Gentbrugge: Soldaat 23e Linieregiment, 4 frontstrepen,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DECREINER Camiel, Gentbrugge: 3e Jagers te voet
DE CUYPER Emiel G., Gentbrugge: Soldaat 15e Artillerie, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE DECKER Pierre F., Gentbrugge: Soldaat Artillerie Meetdienst, 3 frontstrepen,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DEFRYN Maurice, Gentbrugge: Telegrafisten
DE GANDT August V., Gentbrugge: Soldaat 11e Artillerie, 4 frontstrepen, medaille van de
strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE GEYTER Henri P., Gentbrugge: Korporaal 3e Linieregiment, 4 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie
foto.
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DE GOL Jules L., Gentbrugge: Soldaat 13e Artillerie, 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE GRAUWE Jan Baptist, Gentbrugge: 3e Artillerie
DE JAEGER Emiel A., Gentbrugge: Soldaat 7e Linieregiment, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE KEUKELEIRE Octaaf E., Gentbrugge: Soldaat 3e Artillerie, 5 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE LA MARCHE Julien Th., Gentbrugge: Sergeant 6e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DELARUELLE Hector J., Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet, 4 frontstrepen,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE LANGE Jules P., Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 2 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE LOOF Hector, Gentbrugge: Soldaat 1e Linieregiment, 8 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
Zie foto.

BAERTSOEN Alfons

BEETS Corneille

BILLIET Louis

BILLIET Urbain

BOCKSTAELE Jozef

BOGAERT Achiel

BOGAERT René

BRACKE Cyrille

BUIJSSE Charles-Louis

BYOSIERE René

CALLAERT Maurice

CANTRE Gaston

CHARETTE Gaston

CHARLES Frederik

CLAES Maurice

CLAUS Achille
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CLAUS Robert

COOLENS Edmond

COPPENS Léon

CORNELIS Jules-Achiel

CREHEL Edmond

DE BACKER Clément

DE BRUYNE César

DE BUE Gérard

DE BUYSSCHER
Maurice

DE BUYSSCHER Robert

DE CLERCQ Emile

DE CLERCQ Georges

DE COLVENAERE
Maurice

DE CORTE Polydore

DE GEYTER Henri

DE LANGE Jules

DE LOOF Hector
Wordt vervolgd.

Land van Rode – jaargang 43 nummer 170

51

juni 2015

Wie restaureert mij?
door Lucien De Smet.

Sint-Rochuskapel, Geraardsbergsesteenweg in Oosterzele
De kapel staat leeg.

De uitsnijding laat zien dat restauratie wacht.
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Het kasteel “Verschaffelt” te Moortsele,
een aanvulling, door Françoise Verhoosele.
In 2010 verscheen het artikel “Het kasteel “Verschaffelt” te Moortsele” met onder meer een
beschrijving van de tuin, ontworpen door Edward Pynaert7.
Ik was aangenaam verrast toen ik op twee foto’s stuitte in de bibliotheek van de KBOV 8 met op de
achterkant geschreven: Eduard Pijnaert (1863) en Joseph Pynaert (1866). Nog vóór ik de
achterkant van de beide foto’s bekeken had, vond ik al dat beide heren ‘un air de famille’ hadden,
maar ik heb me misschien laten (mis)leiden door hun snor.

Zoals ik al schreef in het artikel uit 2010, is Edward Pynaert van groot belang geweest voor de tuin
van het kasteel van Moortsele.
Eduardus Christophorus Pynaert werd geboren op 29 mei 1835 te Gent. Zijn geboorteakte vermeldt
dat zijn vader, Carolus Desiderius, kruidenier was op de Brabantdam.9

7

Land van Rode, Jaargang 38 nummer 151 (2010-3), blz. 73.
Met dank aan leden van het bestuur van de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen, Huis van Alijn,
Kraanlei, 65 te Gent.
9
"Belgique, Flandre-Orientale, registres d’état civil, 1541-1912," Database with images, FamilySearch
(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21002-69570-24?cc=2138513&wc=34FBJWP:1009330801,1009332701), Gent > Geboorten 1835 > image 193 of 930; België Staatsarchief, OostVlaanderen (Belgium State Archives, Oost-Vlaanderen).
8
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Edward huwde op 33-jarige leeftijd op 10 april 1869 in Oostakker met Eulalia Joanna Van Geert.
Hij was toen “professor in de hofbouwschool van den staat” en woonde op dat ogenblik in
Oostakker.10
Zijn echtgenote was de dochter van August Van Geert11, een bloemkweker, die samen met
Burvenich, Van Hulle, Pynaert e.a. boeken schreef over de Amaryllidaceae, Clivia, Azalea.
Edward overleed op 65-jarige leeftijd op 28 oktober 1900 te Gent.
Op zijn overlijdensakte12 staat als beroep: tuinbouwkundige. Hij was ridder in de Leopoldsorde en
woonde bij zijn overlijden in de ‘Rue de Bruxelles’, heden de Brusselsepoortstraat, dus niet ver van
zijn tuinbouwbedrijf aan de Keizerpoort tussen de twee Scheldearmen.13 Eén van de aangevers van
zijn overlijden was zijn broer Joseph14, 64 jaar, rentmeester met pensioen.

Thunbergia pynaertii

10
"Belgique, Flandre-Orientale, registres d’état civil, 1541-1912," Database with images, FamilySearch
(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16503-33036-53?cc=2138513&wc=34FFYWG:1068736302,1068843001), Oostakker > Huwelijken 1847-1870 > image 607 of 673; België
Staatsarchief, Oost-Vlaanderen (Belgium State Archives, Oost-Vlaanderen).
11
August Van Geert kreeg een straat in Sint-Amandsberg, een zijstraat van de Antwerpsesteenweg.
12
"Belgique, Flandre-Orientale, registres d’état civil, 1541-1912," Database with images, FamilySearch
(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11845-14866-72?cc=2138513&wc=34JHVZ9:1009330801,1009333801), Gent > Overlijden 1900 > image 336 of 450; België Staatsarchief, OostVlaanderen (Belgium State Archives, Oost-Vlaanderen).
13
De latere Edward Pynaertkaai.
14
Josephus Adolphus Pynaert, geboren te Gent op 19 juli 1836. Verdere gegevens ontbreken. "Belgique,
Flandre-Orientale,
registres
d’état
civil,
1541-1912,"
Database
with
images,
FamilySearch
(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21052-28869-65?cc=2138513&wc=34FB6TG:1009330801,1009333401), Gent > Geboorten 1836 > image 486 of 642; België Staatsarchief, OostVlaanderen (Belgium State Archives, Oost-Vlaanderen).
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Workshop oud schrift en computer,
door Françoise Verhoosele.
Volgend seizoen organiseren wij weerom workshops oud schift en genealogische programma’s,
onderverdeeld in:
x
x
x

Workshop oud schrift beginnelingen
Workshop oud schrift gevorderden
Workshop genealogische programma’s

Oud schrift: wij lezen samen met u moeilijke en minder moeilijke teksten en geven een woordje
uitleg.
U kunt uw moeilijk leesbare teksten per mail opsturen (zie hieronder), minstens 2 weken vóór de
workshop en wij ontcijferen dat samen met u.
Na de workshop krijgt u de omzetting van de tekst per mail toegestuurd.
Genealogisch programma: u zit met een moeilijkheid of u weet niet hoe u bepaalde gegevens
moet noteren? In de workshop kunt u vragen stellen. De bedoeling is dat u uw laptop meebrengt.
Inschrijven: U schrijft in op de nieuwsbrief van de workshop(s) die u wenst bij te wonen. Een
week op voorhand wordt u verwittigd en dan kunt u beslissen of u die dag aanwezig zult zijn of
niet.
http://www.landvanrode.be/oudschrift.htm
De plaatsen zijn beperkt tot 12.
Natuurlijk verwachten wij dat, indien u toezegde om aanwezig te zijn en u alsnog niet aanwezig
kunt zijn, u ons verwittigt.
Data en plaats:
Al de workshops gaan door in de residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101 Blok A302
te 9820 Merelbeke (3de verdiep, lift en trap links), op zaterdagnamiddag telkens van 14 tot 16
uur, behalve in juli en december.
Beginnelingen
22 augustus 2015
26 september 2015
24 oktober 2015
28 november 2015
23 januari 2016
27 februari 2016
26 maart 2016
23 april 2016
21 mei 2016
25 juni 2016

Gevorderden:
08 augustus 2015

Genealogisch programma:
12 september 2015

10 oktober 2015
14 november 2015
09 januari 2016
13 februari 2016
12 maart 2016
09 april 2016
07 mei 2016
11 juni 2016

Als documentatie bij de workshop oud schrift, is er mogelijkheid om een cursus aan te kopen vanaf
september 2015. Deze cursus kost 8,50 Euro BTW incl.
Secretariaat en briefwisseling:
p/a Françoise Verhoosele
Hundelgemsesteenweg, 101 A301
9820 Merelbeke
Tel. 09/362.69.95
E-mail: secretaris@landvanrode.be
URL: http://www.landvanrode.be
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Regelgeving inzake genealogische
opzoekingen, door Françoise Verhoosele.
Omdat er soms enige verwarring ontstaat, vooral bij de beginnende familievorser, willen wij alles
eens op een rijtje zetten.
Het gemeente- of stadsarchief bewaart verschillende bronnen die aangewend kunnen worden bij
genealogisch onderzoek:
x Parochieregisters (dopen, huwelijken en begrafenissen) en klappers
x Registers met akten van de burgerlijke stand (akten van geboorten, huwelijken en
overlijden), alsook de tienjaarlijkse tafels
x Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters.
Aan het raadplegen van deze bronnen zijn echter wettelijke restricties verbonden. Hieronder is een
overzicht.
Akten van de Burgerlijke Stand:

Akte

Afschrift15

Uittreksel MET
afstamming16

Uittreksel ZONDER
afstamming17

Akte ouder dan 100
jaar (*)

iedereen

iedereen

iedereen

Akte jonger dan 100
jaar, met toelating
rechtbank (**)

iedereen

iedereen

iedereen, nooit
toelating vereist

Akte jonger dan 100
jaar, zonder toelating
rechtbank

x
x

x
x

iedereen, nooit
toelating vereist

x
x
x
x
x
x

Betrokkene
Bloedverwant in
stijgende en
dalende lijn (geen
broer/zus)
Echtgenoot of
overlevende
echtgenoot
Erfgenamen
Notaris
Advocaat
Openbare
overheden
Wettelijke
vertegenwoordiger

x
x
x
x
x
x

Betrokkene
Bloedverwant in
stijgende en
dalende lijn (geen
broer/zus)
Echtgenoot of
overlevende
echtgenoot
Erfgenamen
Notaris
Advocaat
Openbare
overheden
Wettelijke
vertegenwoordiger

(*) De akten van de burgerlijke stand, ouder dan 100 jaar, zijn in principe online te raadplegen op
de site van het Rijksarchief (http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand) en op
zoektakten.nl (http://zoekakten.nl/indexbe.php). Wat niet online te vinden is op de site van het
Rijksarchief, is meestal te vinden op zoekakten.nl. Maar Rome is ook niet op één dag gebouwd, dus
geduld! Het komt wel. De parochieregisters van het Ancien Regime zijn te vinden op
http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters.
15

Een afschrift, ook wel 'eensluidend afschrift' of 'volledig afschrift' genoemd, is een volledige weergave van de
tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de burgerlijke stand.
Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die aan de akte zijn aangebracht door middel van
randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen,...
Een eensluidend verklaard afschrift heeft bewijskracht zolang ze niet van valsheid is beticht.
16
Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat
de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.
Een uittreksel met afstamming vermeldt dat wat de akte vaststelt EN de afstamming van de betrokken
perso(o)n(en)
17
Een uittreksel zonder afstamming vermeldt enkel dat wat de akte vaststelt (geboorte, huwelijk, overlijden),
maar niet de afstamming van de betrokken perso(o)n(en). De info is erg summier.
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(**) Toelating van de rechtbank: u dient een schriftelijke toelating voor te leggen van de
Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement van de desbetreffende gemeente. Hier vindt
u de adressen: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/
Bevolkingsregisters18 en vreemdelingenregisters19.
Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de
ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek. De volledige
wettekst vindt u hier:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=20
14010502
Door deze wijzigingen zijn volgende opvragingen mogelijk voor genealogische, historische of
andere wetenschappelijke doeleinden:
Uittreksels en getuigschriften:
Uittreksels en getuigschriften
Gegevens ouder
dan 120 jaar

De afgifte is vrij

Gegevens jonger
dan 120 jaar

Schriftelijke toestemming van de betrokkene of diens verwanten is vereist:
x Rangorde van personen die toestemming kunnen verlenen:
x betrokkene zelf
x diens langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner
x één van de afstammelingen in de eerste graad
x College van Burgemeester en Schepenen
x De aanvraag dient eveneens de verbintenis te bevatten dat de
verkregen personengegevens door de aanvrager enkel zullen worden
gebruikt voor genealogische, historische of wetenschappelijke
doeleinden alsook de vermelding van de publicatie(s) waarvoor deze
gegevens eventueel zullen worden aangewend.
x Het College kan bijkomende inlichtingen vragen om de gegrondheid
van de aanvraag te beoordelen.

Raadpleging:
x
Gegevens ouder dan 120 jaar: de raadpleging is vrij. Het is niet omdat akten vrij
consulteerbaar zijn, dat men ZELF mag zoeken. Steden zoals Gent, Aalst, Dendermonde
e.a. zouden wel te doen hebben, moest iedereen zomaar de bevolkingsboeken komen
raadplegen: sommige mensen dragen zorg voor andermans gerief, anderen niet. Dat geldt
evenzeer voor kleine gemeenten, maar die hebben niet de mogelijkheden van een grote
stad (personeel). De steden hebben geen ruimte voorzien om zelf te zoeken. Alleen bij
hoge uitzondering en met een duidelijke reden, mits toelating van burgemeester en
schepenen, mag men zelf zoeken.
x Gegevens minder dan 120 jaar: geen raadpleging mogelijk.
Besluit.
In het Administratief Centrum aan de Zuid bevinden zich de akten van de burgerlijke stand vanaf
1796 en de bevolkingsregisters voor de stad Gent, voor de fusiegemeenten vanaf 1977. De
registers vóór 1796 bevinden zich in het stadsarchief. Steden zoals Gent laten opzoekingen doen
door eigen personeel en dat kost.
Meer info: https://stad.gent/burgerzaken/producten/genealogische-opzoekingen.
18

De bevolkingsregisters zijn het neergeschreven resultaat van de tienjaarlijkse volkstelling. Deze registers
tekenen over een periode van 10 jaar alle wijzigingen binnen een gezin op. Deze registers zijn unieke
documenten. U vindt ze alleen in het gemeentearchief.
Informatie uit de bevolkingsregisters gebeurt alleen via uittreksels of getuigschriften. De dienst Bevolking van
de gemeente waar de persoon is ingeschreven op basis van zijn hoofdverblijfplaats levert deze documenten af.
19
Buitenlanders die langer dan 3 maanden in België wensen te verblijven, moeten zich laten inschrijven in het
vreemdelingenregister. Op de site van zoekakten.nl staan de vreemdelingendossiers van Antwerpen:
http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=AW|B0000|, van 1840 tot ca 1930. Antwerpen was natuurlijk een
metropool, waar vele buitenlanders eerst naartoe gingen.
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Echo’s uit het Land van Rode.
Slag om Gijzenzele en Kwatrecht piëteitsvol herdacht.
Eén van de hardnekkigste veldslagen in WO II. Vijfenzeventig jaar geleden, om precies te zijn van
19 mei tot 21 mei werd in Gijzenzele en Kwatrecht hevig gevochten.
De slag om Gijzenzele en Kwatrecht werd op zaterdag 16 mei 2015 plechtig herdacht. Zowel
Gijzenzele en Kwatrecht hebben een verhaal over de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. De
gebeurtenissen in de meidagen 1940 blijven in het collectieve geheugen hangen.
Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil en de
gemeentebesturen van Oosterzele en Wetteren vinden het
belangrijk dat de oorlog wordt herdacht. Met een
gebedsdienst in de Sint-Bavokerk Gijzenzele, gevatte
toespraken,
bloemenhulde,
naamafroeping
van
de
gesneuvelden, inhuldiging Zesde Liniestraat, onthulling
herdenkingsplaat, opening museum ‘De Slag om Gijzenzele’,
Last Post, hulde aan het monument van de gesneuvelden,
werd het in Gijzenzele én Kwatrecht een indrukwekkende en
piëteitsvolle herdenking.

Uit de vele toespraken bleek dat er in Gijzenzele en
Kwatrecht één van de hardnekkigste veldslagen werd
uitgevochten in WO II.
Gijzenzele en Kwatrecht werden bijzonder hard getroffen
door het oorlogsgeweld en groeiden uit tot een symbool
van de waanzin van deze wereldbrand.
Dat er hevig strijd werd geleverd, blijkt ook uit de documenten, attributen,... in het museum ‘De
Slag om Gijzenzele’.
Slechts drie dagen hebben de kanonnen gebulderd.
De bewoners van Gijzenzele en Kwatrecht moesten vluchten voor het geweld. Pas toen van
hogerhand het bevel kwam om zich terug te trekken verlieten de Vijfde Linie (Kwatrecht) en de
Zesde Linie (Gijzenzele) de stellingen van het ‘Bruggenhoofd Gent’. De verliezen waren langs
Duitse zijde het grootst: 279 soldaten sneuvelden, er vielen 600 Duitse gewonden. In Gijzenzele
sneuvelden 24 Belgische soldaten en één burger. In Kwatrecht vielen 35 Belgische soldaten. De
meesten waren prille twintigers. De jongste was amper 20 jaar. Eigenlijk kreeg de Slag om
Gijzenzele en Kwatrecht te weinig of zelfs geen aandacht in de geschiedenisboeken. Het was de
eerste keer dat sinds het begin van de oorlog de Duitsers op zoveel verzet stuitten. We vonden drie
herinneringsprentjes van gesneuvelde soldaten: Albert Huylebroeck (° Oudegem, 25 juli 1917, †
Gijzenzele, 21 mei 1940 (op het herinneringsprentje staat 24 mei 1940, dat moet 21 mei zijn),
Raymond-René Meys (° Kessel-Loo, 1 mei 1920, † Gijzenzele, 21 mei 1940), Antoon – Karel
Siccard (° Denderbelle, 1 december 1919, krijgsgevangen
genomen in Kwatrecht, door mijnontploffing omgekomen te
Brasschaat, 27 mei 1940).
Nagedachtenis
Gijzenzele en Kwatrecht maakten deel uit van de
verdedigingslinie die vanaf de Bovenschelde in Kwatrecht
tot aan de Leie bij Astene vijandelijke aanvallen moest
afweren. Uit de verslaggeving van majoor Desprets (tijdens
de Meidagen van 1940 commandant van het derde bataljon
van het Zesde Linie) blijkt de afschuwelijke gruwel.
De nagedachtenis van de soldaten die in Gijzenzele (24) en Kwatrecht (35) het leven lieten, drukt
ons, nu na 75 jaar, nog steeds met de neus op de feiten.
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De herdenking in Gijzenzele en Kwatrecht voelt na 75 jaar nog steeds emotioneel aan. De essentie
van deze herdenkingsplechtigheid blijft dezelfde: de herinneringen aan de gebeurtenissen van mei
1940 mogen niet verloren gaan. Gijzenzele en Kwatrecht houden de nagedachtenis van de vele
oorlogsslachtoffers in ere. Dit eerbetoon aan de gesneuvelden is elk jaar opnieuw in Gijzenzele en
Kwatrecht een aangrijpend bezinningsmoment. Een krop in de keel. Het blijft raken.
Marcel Van de Vijver, foto’s Dany De Lobelle.
ooooooooOOOOOOOoooooooo

Erfgoedhuis Moortsele
Expo 'Broedermin Balegem'.
De Heemkundige Kring Land van Rode zette in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10 in Moortsele,
'zang- en toneelvereniging Broedermin Balegem' in de spotlights.
De tentoonstelling liet je veel zien over Broedermin Balegem. De Heemkundige Kring Land van
Rode zette de deuren van het Erfgoedhuis wagenwijd en zette in Oosterzele zijn schouders onder
de 15de editie van Erfgoeddag.
Te bezichtigen: unieke en zeldzame vlugschriften, die de rijke en bewogen geschiedenis van de
Balegemse zang- en toneelvereniging Broedermin vertellen. De Heemkundige Kring dook in het
archief van de samenwerkende maatschappij Broedermin.
Broedermin was een zangmaatschappij, een koor, een toneelbond, een fanfare, een spaar- en een
kaartmaatschappij. De maatschappij was liberaal gezind.
Heel wat Balegemse families hadden leden in de maatschappij. Het lidmaatschap ging dikwijls ook
over van vader op zoon.
Aan de hand van flyers kreeg je een kijk op de meer dan honderd jaar zeer uiteenlopende
activiteiten van Broedermin Balegem. Erfgoed is het DNA van onze samenleving: wat we hebben
overgeërfd uit het verleden, waaraan we waarde hechten en betekenis geven en wat we willen
doorgeven aan de volgende generaties.
De Heemkundige Kring zorgde ook voor een aangename omkadering. In de cafetaria werden koffie
en heerlijke pannenkoeken geserveerd.
De Beiaard, 8 mei 2015

Marcel Van de Vijver, foto’s Lucien De Smet.

Bekijk onze nieuwste activiteiten ook op Facebook:

https://www.facebook.com/groups/732298216867773/
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Vul uw boekenkast aan.
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ZOMERTENTOONSTELLING
VAN ZATERDAG 4 JULI T.E.M. ZONDAG 23 AUGUSTUS 2015

Ontdek de mooiste plekjes van Merelbeke
gezien door de ogen van kunstenaars.
kunstenaars: Gratien Hebben, Irmine Remue, Nestor De Sutter, Anny Mortier, Stefaan Smagghe,
Ivan Scheldeman, Frans Timmerman, Chris Walraed, Walter Van Caeneghem, Lieve Schelfhaut, Ria
Lejeune, Jacqueline Van Gheluwe, Jenny Volckaert, Laurence Machelart, Henri De Cocker, Huguette
Rouan, Roel Jacobs.
Opening: vrijdag 3 juli om 20 u.
Openingsuren:
maandag t.e.m. zaterdag: 13.30 - 17.30 u.
zon- en feestdagen: 9.30 - 17.30 u.
Sint-Bonifatiuskerk - Munteplein: ‘Munte, mijn dorp’
werken uit privébezit - organisatie: De Muntenaar
van 4 juli t.e.m. 23 augustus op zondag van 14.30 tot 17.30 u.

Toeristisch infopunt - Pastorie
Vraag naar de wandel- en fietsroutes die je langs deze mooie plekjes brengen.
Organisatie en info
dienst cultuur
Gemeenschapscentrum 't Groenendal
Brandegems Ham 5 - 9820 Merelbeke
T 09 210 35 80
cultuur@merelbeke.be
www.uitinmerelbeke.be
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OPROEP
Je kan helpen
Oosterzele behoudt funerair erfgoed
De gemeente Oosterzele, die in het Heemkundig Genootschap Land van Rode een loyale
partner vindt, wil het funerair erfgoed in de fusiegemeente behouden. Een inventaris van
historische belangrijke grafmonumenten, graftekens, herdenkingsmonumenten, calvariekruisen, ... wordt opgemaakt.
De criteria: historisch belangrijke graven, volkskundige verhalen, esthetische waarde en
architecturaal belang. De gemeente wil de waardevolle graven niet verloren laten gaan, ze waar
nodig laten restaureren. De gemeente hecht belang aan haar begraafplaatsen. Het funerair erfgoed
is kwetsbaar door het weer, bodemerosie, wijziging van grondwaterspiegels, verwaarlozing, ...
Het gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilligers die interesse hebben voor fotografie,
heemkunde, geschiedenis, ... De vrijwilligers worden betrokken bij het toekomstbeleid van de
Oosterzeelse begraafplaatsen.
Interesse?
Wie interesse heeft voor het lokale erfgoed, neemt voor 3 augustus 2015 contact op met Klaas Van
Cauwenberge, Dorp 1 Oosterzele,
klaas.vancauwenberge@oosterzele.be, 09/363 9951.
Marcel Van de Vijver, foto Lucien De Smet
De Beiaard 19 juni 2015
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Staten van Goed Land van Rode
Deel 4.
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent.
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode.
RAG 115
Afkortingen:
g
SVGB
Staat van goed Balegem
SVGM
Staat van goed Moortsele
SVGS
Staat van goed Scheldewindeke
RAG
Rijksarchief Gent
x
†
fa
fs

H.
HG.
K.
KK.
HS
SS
MN
TW
ST
VM
VP

gehuwd met
overleden
dochter van
zoon van

281

1670

282

1670

283

1670

284

1670

285

1670

286
287

1670
1670

houder
houderigghe
kinderen van
kleinkinderen van
hun self / haar self
syn self
met name
te weten
sterfhuis
voogd materneel
voogd paterneel

SVGB † Jan DE COCK fs Jan † december 1669 x Elisabeth STEVENS † januari
1669
K. Catelyne DE COCK 28 j., Laureys 24 j. HS, Pieter DE COCK 20 j., Pieryntje
16 j.
Laureys ROUCKOUT VP
Sander STEVENS VM
SVGB † Gillis VAN BENEDEN fs Gillis † 13 maert 1670 en Catalyne DE COCQ
zijn huisvrouw † 19 maert 1670
1e man † Gillis VAN BOCKSTAELE
6 K. Adrian en Pieter VAN BOCKSTAELE HS, Livyne x Jacques DE LOORE,
Joosyne x Passchier PIEN, Lieven 20 j., en de 3 wezen van Geertruy VAN
BOCKSTAEL x Lieven VAN DER BEEKEN
K. 2e bed: Barbara en Marie VAN BENEDEN tweeling 17 j.
Lieven PIEN VP
Jan DE COCK VM
SVGM † Florentine VAN DAMME fa Gillis † februari 1670
H. Andries CLAYS
1 K. Anneken CLAYS 3 j.
Jooris THIENPONT VM
Adriaen VAN TRAPPEN VP
SVGB † Pieter COOLENS † april 1670
HG. Chatalyne LIEVENS (?) 2e vrouw
K. Willemyntjen 16 j., Pieter 10 j., Janneken 8 j. en Adrian 5 j.
Adrian VAN BOCKSTAEL VP
Jacques LIEVENS VM
1e vr † Janneken DE MOOR fa Jaspaert
K. Pierintken x Pieter ROGIERS, Gillyne COOLENS 26 j.
Woonhuis 'Pontslagh'
SVGB † Jacques BAELE † april 1670
HG. Marie DE COCK fa Arendt
K. Josinne 19 j., Pieter BAELE 13 j., Jan 16 j.
Pieter BAELE VP
Bertel DE COCK VM
Rekening venditie Jan DE COCK x Lysbette STEVENS
SVGB † Adriaene DHONT † 17 meye 1669
H. Jacques DE PAPE
K. Janneken 14 j., Joosyntken 12 j., Lievijneken 9 j., Pieter 6 j. en Philips DE
PAPE 4 j.
Adriaen DHONT VM
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288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

1670
1670
1670
1670
1670
1670
1670
1670
1670

302

1671

303
304
305

1671

Huis op 'Bierman'
Rekening voogdij wezen Francois DE COCK x Janneken HAESEVELDT
Rekening voogdij wezen Jan STEPPE x Pieryne HEYNDRICKS
Rekening voogdij wezen Symoen DE PAUW x Mayken AELBROECK
Rekening voogdij kinderen Jacques GOETHALS
Rekening venditie Jan DE CORTE x Josyne SCHEPENS
Rekening venditie Jan DE COCK
Rekening voogdij wezen Joos VAN BENEDEN
Rekening voogdij wezen Gillis DE SUTTER x Tanneken VAN HECKE Moortsele
Rekening voogdij wezen Cristoffel RYCKAERT
1670

1670
1670
1670
1671

Rekening voogdij wezen Joos VAN BENEDEN
Liquidatie vercoop land te Balegem
Liquidatie sterfhuis Pieter COOLENS
SVGB † Adriaeneken ROUCKOUT † Baleghem december 1670
H. Marte DE WINNE
K. Marie DE WINNE
Jan ROUCKOUT VM
Adriaen DE WINNE VP
SVGB † Joos VAN BENEDEN fs Gillis en † Barbara VAN HECKE fa Gillis beden
overleden in augustus 1668
K. Maria 15 j., Gillis 13 j. Lieven 9 j.
Lieven PIEN VP
Joos DE MOOR VM
Rek. venditie sterfh. Jan DE CORTE x Lysbette DE SMET
Rek. voogdij wezen Joos VAN BENEDEN
Rek. venditie bomen Joos VAN BENEDEN
Bundel 207

306

1672

307

1672

308

1672

309

1672

310

1672

311

1672

312

1672

SVGS † Francoise DELCOURT † 1660
H. Pieter VAN HOLLE
K. Andries VAN HOLLE 12 j., † Catalyne 8 j. en † Elisabeth 2 j. beden
overleden 1667, Andries † 1672
Hoors: Joos DELCOURT en de K. Janneken, Passchyn, Magdalena, Catalyne
DELCOURT zynde 5 staecken
SVGS † Lauwereys WAUTERS † januari 1672
HG. Barbara LEJEUNE 2e vr
1e vrouw Adriaene SCHEPENS
K. Anthoon WAUTERS, Marie x Jan HAGENS, Gillintjen x Pieter VERVAETE en
Willemyntjen HS
K. 2e bed: Joosyntgen 23 j. en Barbara WAUTERS 14.
SVGS † Lieven BAELE † 17 december 1671
HG. S'KEYSERS fa Loys
K. Gheert 10 j.
Gheeraert BAELE grootvader, VP
Joos DE PAU, stiefvader HG, VM
SVGS † Jan DE COCK fs Lieven † meye 1672
HG. Joosyne HAESEVELDT
K. Cathelyne 23 j., Marie 15 j., Willemijne 10 j.
Marten BOTERBERG VP
Gillis DHONT VM
SVGS † Barbara VAN HECKE † januari 1672
weduwe Francoys HUYCKS
Hoirs: Pauwel BECUE x Martyne UYCKE, Adriaen DE MIL x Janneke HUYCKS
en de 4 wezen van Jan HUYCKE
Jacques DE ROELLE VP
Matthys DE WITTE VM
SVGS † Lieven DHONT fs Lowys † 16 november 1672
weduwnaar van † Pieryntgen VAN DE PUTTE † 4 september 1672
K. Marie DHONT 21 j.
Gillis DHONT VP
Jacques VAN DE PUTTE VM
SVGS † Bartholomeus ROUCHOUT † july 1671
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313

1672

314

1672

315

1672

316

1672

317
318
319
320
321
322
323
324
325

1672

326
327

1672
1672

328

1672

329

1672

330

1672

331

1672

HG. Janneken COOLENS 2e vr
K. Josyne 15 maend
1e vr † Janneken DEROECK
K. Adriane ROUCKOUT 15 j.
Jan VAN DE CASTEELE VP
Gillis DHONT VM
SVGS † Pierinken BOEMBEKE † december 1671
1e man Gillis HENDRICKS
K. Jan 20 j., Lieven 18 j., Pieter 16 j., Balten 13 j.
H. Joris VAN BAMBRUGGHE
Joos HEYNDERICKS VP
Gillis BOEMBEKE VM
SVGS † Livyne VAN CANEGHEM fa Alaert † 21 maert 1672
H. Adriaen CLAEYS 2e man
1e man † Joos BOUDEWYNS
K. Cornelia BOUDEWYNS 22 j., Boudewyn 19 j., Alaert 16 j. en Joosyntgen
BOUDEWYNS 13 J.
K. Adriaeneken CLAEYS 9 j.
Gillis BOUDEWYNS VP
Boudewyn VAN CANEGHEM VM
SVGS † Lievine VAN DE PUTTE † 4 september 1672
H. Lieven DHONT
K. Marieken 2 j.
Jacques VAN DE PUTTE VM
SVGS Michiel DE MEYER en Pierine FRANKAERT
† Pierine 1668, † Michiel 1672
K. Marie DE MEYER x Adriaen DE BACKER en Lowys 22 j. en Janneken DE
MEYER 8 j.
HG. Marie HOUMANS 2e vrouw
Rek. voogdij wezen Bertels DE GUSSEME
Rek. en liquidatie Francoys HUYCK - Barbara VAN HECKE
Rek. venditie sterfhuis Catarine VERZELE
Rek. venditie SMESMAN
Rek. voogdij K. Joos VAN DEN MEERSCHAUT
Rek. voogdij Adriaen GALLE
Rek. voogdij Lieven DE WAELE
Rek. voogdij Joos VAN BENEDEN x Barbara VAN HECKE
SVGB † Adriaen HAESEBEYT † mey 1671
HG. Tanneken STEVENS
K. Margriete 31 j., Catelyne x Joos DE ROO, Laureys 26 j. SS, Lievyntken 22 j.,
Jan HAESEBEYT 20 j., Joosyne 17 j., Martyne 14 j.
Joos HAESEBEYT VP
Pieter STEVENS, meyer, VM
Rek. voogdij weze van Heer Jacques PUTSEYS
SVGB † Joos DE MIL fs Jacques † 13 januari 1672
HG. Tanneken VAN DE VYVER
K. Anthon 19 j., Pieter 15 j., Janneken 13 j.
Jan DE MIL VP
SVGB † Margriet VAN DE VYVER † 9 october 1671
H. Mattheus DE KEYSER
K. Jan 15 j., Pieryntgen 13 j., Adriaeneke 9 j. en Pieterken DE KEYSER 6 j.
Adriaan VAN DE VYVER VM
SVGB † Laureys DE VOS † november 1672 2e man
HG. Josyne DHONT
K. Pieter 23 j., Jan 19 j., Janneken 18 j., Jacques 17 j., Adriaen 13 j. en
Joosken 8 j.
Pieter DE VOS VP
Adriaen DHONT VM
SVGB † Boudewyn BOTERBERGH † januari 1672
HG. Mayken DE COCQ
K. Marten, Pieter en Jaspart HS, Joosyntjen 20 j.
SVGB † Joosyntjen CORTHALS † 7 meye 1672
H. Lieven DE MOOR fs Giulliam
K. Pierken 7 maend
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332

1673

333

1672

334

1672

Pieter CORTHALS, broeder, VM
SVGM † Pieter DE BACKERE † 7 augustus 1673
HG. Janneken SPEELMANS
K. Adriaen SS, Jan 23 j., Joos 20 j., Pieter DE BACKER 17 j.
Geert VAN AELBROECK VP
Jan UYTTENDALE VM
SVGB † Cathelyne VAN BOCKSTAELE † 12 april 1671
H. Pieter VAN DER SCHUEREN
K. Jan, Adriaen HS, Marten 20 j., Adrianeken 24 j., Joosyneken 22 j. en de
wezen van † Janneken VAN DER SCHUERE
SVGB † Martin DE WINNE † juny 1672
1e vr Adriaene ROUCKOUT
K. Marie DE WINNE
HG. Barbara STEVENS
Adrian DE WINNE VP
Jan ROUCKOUT VM
Bundel 208

335

1673

336

1673

337

1674

338

1674

339

1674

340

1674

341

1674

342

1674

343

1674

SVGS † Willemyntjen LAUWERS † 30 july 1672
H. Adrian VAN BOCKSTAELE fs Cristoffel
6 K. Jan 16 j., Lieven 14 j., Elisabeth 12 j., Pieternel 8 j., Janneken 6 j. en
Livyne 3 j.
Adrian DE COCK VP
Adrian LAUWERS VM
SVGS † Pieter DE CLERCK † 1 januari 1673
HG. Mayken DE VRIESE
K. Pieternelle 4 j. en Pierken 1 j.
Jan DE VRIESE VM
Cristoffel DE VRIESE VP
SVGS † Adrian VAN BOCKSTAELE fs Cristoffel † 20 december 1673
Weduwnaar van Willemyne LAUWERS
K. Jan 18 j., Lieven 17 j., Elisabeth 14 j., Pieternelle 10 j. en Lievyne 5 j.
Adrian LAUWERS VM met Geeraert VAN AELBROECK
SVGS † Joosyntjen CAUWELS † maert 1674
H. Matheus VAN BOCKSTAELE fs Pieter
K. Janneken 14 j.
Geeraert CAUWELS, vader van †, VM
Pieter VAN BOCKSTAEL, vader, VP
SVGS † Gillis DE ROELLE † 31 december 1673
HG. Joosine DHONT
K. Cattelyne 14 j., Liefken 8 j. en Marya 5 j.
2e man Loys VAN VYVER
Jacques DE ROELLE VP
Gillis DHONT VM
SVGS † Martijntgen HENDERIX † maert 1674
H. Jan DE PAEPE geen kinderen
Hoirs: Joos HENDERIX, Jan HENDERIX, de wezen van † Janneken x Jan VAN
DE VYVER, de 3 wezen van Gillis HENDRICKS en de 2 wezen van Piertintjen x
Jan STEPPE
Geeraert VAN AELBROECK voogd uit de wet
Baker van Windeke
SVGS † Lieven COOLE † december 1673
HG. Pieryne GOETGEBUER
K. Lysebette COLE x Antheunis BOVY, Jan 28 j., Lieven 19 j. en de 2 wezen
van † Adriane COLE TW Pierken by Adrian BRACKE 1e man en Lysebette by
Adrian VAN HANBERGH, haar 2e man
Gillis DHONT voogd
SVG † Lieven LYCHTHERTE † 16 december 1673
HG. Martyne ROUCKOUT
K. Jan LICHTHERTE 1 j.
Lieven VOORKEMAN voogd
SVGB † Francyne VAN HEEDE † 1 januari 1674
H. Pieter DE GROOTE
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344

1673

345

1673

346
347
348
349
350

1674

351

1674

352

1674

353

1674

354

1674

355

1674

356

1674

357

1674

K. Hansken 15 j., Pierken 13 j., Mattheus 11 j., Marye 8 j.
Joos DE GROOTE VP
Adriaen VAN HEEDE VM
SVGB † Jan DE ROELLE † 18 july 1673
HG. Janneke HAESBEYT
K. Pieter DE ROELLE 4 j., Maryken 2 j. en Jan DE ROELLE 4 maend
Lauwereys DE ROELLE VP
Joos HAESBEYT VM
SVGS † Joosine DE ROO † april 1673
1e man Jan HEBBENINCK (?)
K. Jan 7 j., Pierken 4 j.
2e man Pieter MAGHERMAN, geen kinderen
Lieven HEBBELINK VP
Adrian VAN HEEDE VM
Land te Munte
Rekening voogdij wezen Adrian RYCKAERT
Rekening voogdij wezen Gillis HENDRIX x Pieryne BAEMBEKE
Rekening voogdij wezen Lieven DHONT x VAN DE PUTTE
Rekening voogdij wezen Joos VAN HECKE
SVGS † Cristyne KEUCKELLERS (?) † juny 1674
H. Pieter ROUCKOUT
K. Jacobus 5 j.
Jacques KEUKELEERS VP (?)
SVGB † Lieven DE BACKER † 27 mey 1670
Hoirs: Marten en Bartel DE BACKER HS, Tanneken DE BACKER x Jaques VAN
PEVENAYGE en Livyne BAYAERT weze van Maryne DE BACKER x Jan
BAYAERT 9 j. oud, allen K. van Elisabeth DE COCK
SVGM † Lieven DE WAELE fs Pieter † 30 april 1674
1e vr † Adriane THIENPONT
HG. Pierine VAN DUERME
K. Jan 21 j. en Joosken 4 maend
Guilliam VAN EECHOUT voogd
Joos VAN DURME V
Lieven VAN GREMBERGHE VP
Eigendom in Eecke en Severghem
SVGB † Jan BALE † juny 1674
HG. Livyne DE COCK
K. Adriaene 22 j., Lievyne 19 j., Lauwereys 13 j., Gilleken 8 j. en Tanneken 5 j.
Niclays DE COCK, grootvader, VM
Lieven BAUTERS, halfbroeder van †, VP
Mandemaker
SVGB † Marten DE CURTE fs Jan † † 13 februari 1674
1e vr Janneke DE SCHAEPMEESTER
K. Adrian DE CURTE en Florentia HS
HG. Janneken DE COCK fa Martin
K. Passchier 20 j., Jan 18 j., Adriaene 16 j., Josine 12 j. en Janneken DE
CURTE 10 j.
Gillis DHAEMERS VP
Lieven DE COCK VM
Contract 26 maert 1653 † Janneken DE SCHAEPMEESTER
SVGM † Passchyntjen DE MESELE † 1670
H. Jacques HAENTJENS
K. Pieter 9 j., Gillis 5 j. en Geeraert HAENTJENS 2 j.
Adriaen VAN BEVER VP
Gillis DE MESELE VM
SVGB † Adriaen DE COCK fs Lieven † 4 januari 1674
HG. Pieryne VAN BOCKSTAELE
K. Marie 17 j., Jan 12 j., Pieter 9 j. en Adriaen 5 j.
Adrian DE WAELE VP
Adrian VAN BOCKSTAELE VM
SVGB † Joosine ROMBAUT † maert 1674
H. Lieven VAN DER BEKEN
K. Amplonia 10 j., Willemyne † na de moeder
Jan ROMBAUT VM
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358

1674

359

1674

360
361
362
363
364
365

SVGM † Adriaene COOLE † 1 september 1673
1e man Adrian VERSCHACKEN
K. Pieter VERSCHACKEN
2e man Adriaen VAN OOMBERGHE H.
K. Bette VAN OOMBERGHE 5 j.
SVGM † Adriaene DE BRUYCKER † december 1673
H. Adrian DE TAEYE 2e man
K. Gillis DE MESELE en Geerdyne DE MESELE, Adrian VAN BEVERE, de wezen
van † Passchijne DE MESELE x Jacques HAENTJENS en Tanneken DE TAEYE
16 j.
Pieter DE TAEYE en Anthoon DE BRUYCKER voogden
Rek. voogdij wezen Matthys VAN BAMBRUGGHE
Rek. voogdij wezen Jan HEBBELINGS x Josine DE ROO
Rek. voogdij wezen Marten DE WINNE x Adriane ROUCKOUT
Rek. voogdij weze Pieter DE SMET
Rek. venditie te Moortsele: Adriane COLE
Rek. venditie sterfhuis Jacques BALE
Bundel 209

366

1675

367

1675

368

1675

369

1675

370

1675

371

1675

372

1675

373

1675

SVGB † Lieven DE GROOTE † 1671 x Margriete DE VOS † jaar 1669
Hoors: Tanneke x Jan DE PAUW, Elisabeth x Pieter PELLAWERT, Lieven DE
GROOTE 23 j., Barbara 20 j. en Joos DE GROOTE 18 j.
Jan DE PAU VP
Jan DE VOS VM
SVGB † Janneke GOETHALS fa Pieter † october 1674
H. Lieven DE COCK fs Lieven
K. Petroneele 3 j.
Pieter GOETHALS VM
Lieven DE COCK, grootvader, VP
SVGB voor Pieter GOETHALS, Elisabeth x Guil BUYSE, Lievyne x Loys DE
BACKER, de wezen van Philips en Elisabeth DE BACKER.
K. Catelyne GOETHALS x Marten DE BACKER en Pieryne DE COCK weze van
Janneke GOETHALS x Lieven DE COCK oud 3 j., allen erfgenamen van de
overleden weze van Josyne GOETHALS x Lieven DE MOOR
† te Baleghem december 1674
SVGB voor Pieryne BALE wed. Jan DE ROO, Lievyne BALE x Pieter DE
GROOTE, Barbara BALE x Lieven VAN DE VYVER, Tanneken BALE x Joos
VAN BAVEGHEM en de 4 kinderen van † Janneken BALE x Joos DE ROO TW
Mayken DE ROO x Philips MARIUS, Petronella x Jan BOTTE en Jan DE ROO 24
j. en Pieter DE ROO 16 j., allen kinderen van † Barbara HUYGHE wed. Adrian
BALE † te Baleghem 30 october1674
SVG † Marten DE COCK † te Ghent september 1673
Hoors: Adriaan en Pieter DE COCK, Elisabeth DE COCK x Jan VAN DE
BERGHE, Janneke DE COCK wed. van Marten DE CORTE, Margriete DE COCK
x Andries VAN DE BERGHE, Joosyne DE COCK x Adriaen VAN BOCKSTAELE
en Geeraert DE COCK, weze van † Marten DE COCK fs Marten † februari 1675
SVGB † Jan DE ROO fs Passchier † te Melle in dienst by wede Pieter DE WULF,
meulenaeresse aldaar † januari 1675
Hoors: Lievyne DE ROO fa Passchier x Joos DE BLOCQ, Marie DE ROO fa Joos
x Philips PARIN, Petronelle DE ROO x Jan BOTTE, Jan DE ROO 24 j., Pieter
DE ROO 16 j. en de wezen van † Cristoffelyne DE ROO fa Passier x Jan DE
CORTE tot Oosterzele TW Lieven DE CORTE 22 j., Jan 19 j., Josyne 15 j. en
Pieter DE CORTE, alle broers en zusters van de †
SVGB † ... VAN STEENDAMME † 2 maart 1675
HG. Marie VAN CORTENBOSCH
K. Janneken 19 j., Martin 12 j., Lieven 7 j. en Pieryntjen 3 j.
VAN STEENDAMME broeder VP
SVGM † Elisabeth VAN DAMME † december 1674
1e man Bertel DE GUESEME
K. FRANS DE GUESEME SS, Jan 16 j.
H. Pieter BEECKAERT 2e man
K. Joos 6 j. en Marye BEECKAERT 3 j.
Geeraert VAN AELBROECK V uit de wet
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1675
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1675
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1675
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1675
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1675

379

1675
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1675
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1675
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1675

383

1675
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394
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1675
1675

SVGB † Pieryne VAN BOCKSTAELE † 30 november 167, wed. van Adrian DE
COCK † eenige tyd tevoren
K. Jan DE COCK 13 j., Pieter 10 j., Adrian 7 j.
Adrian VAN BOCKSTAELE VM
SVGB † Joos VAN DE VYVER fs Laureys † 1672
Hoors: Adrian VAN DE VYVER, de wezen van Margriete x Matthys DE
KUYPER, Lieven VAN DE VYVER SS en Janneken VAN DE VYVER x Adrian
VAN DER MERSCH, de wezen Jan DE CUYPER 18 j., Petronelle 16 j.,
Adriaeneken 11 en Pieter DE KUYPER 8 j.
SVGB † Elisabeth De Durpere † 30 augustus 1675, wed. † Danneel HAESBEYT
1e man
K. Janneken HAESBEYT 16 j., Pieryntjen 14 j. en Barbara HAESBEYT 1 1 j.
H. Pieter VAN DEN HENDEN 2e man, coster
K. Pieryntjen VAN DEN HENDE
SVGB † Lieven STEVENS fs Alexander † 28 fevruari 1675
HG. Janneken VERHEYDEN
K. Janneken 21 j., Lieven 19 j., Petronella 8 j. en de weze van † Adriaen
STEVENS x Petronella PUTOIRS MN Liefken 9 maend
Adriaen GALLE VM
Laureys DE COCK VP
Land in St. Lievens Houtem
Hofstede op 'Bracht'
SVG † Marten RYCKAERT † 16 october 1674
HG. Lievyne DE MOOR
K. Janneken 18 j., Josijntjen 16 j.
Jan RYCKAERT VP
SVGB † Pieryne S'COSTERS † 1674
H. Jan DE PAUW
K. Jan, Tanneken x Boudewyn DE BOSSCHER HS, Margriete 18 j.
SVGB † Niclays DE MYL † december 1675
HG. Adriaene VAN DER HOEVEN
K. Willemyne DE MYL 6 j., Francoyse 4 j.
Lieven DE MYL VP
Francoys VAN DER HOEVEN VM
SVGB voor de hoirs Jan DE MOOR, Lievyne wed. Marten RYCKAERT en de 3
wezen van Pieter DE MOOR TW Janneken, Jan en Marten DE MOOR en de
wezen van † Jan DE MOOR x Marie DE CURTE, allen kinderen van Pieter DE
MOOR † te Balegem op St. Andriesdag 1675
SVGB † Pieter DE VOS † october 1674
HG. Lievyne DE VOS
K. Janneke DE VOS 12 j., Guiliam 9 j. Jaques 3 j.
Jan DE VOS VP
Adriaen DE MOOR VM
SVGB † Elisabeth DE WINNE fa Joos † october 1675
1e man † Jan DE MOOR fs Passchier
K. Adriaen 7 j.
H. Pieter ROUCKOUT
Adriaen DE MOOR VP
Adriaen DE WINNE VM
Liquidatie Adriaen DE TAEYE x Adriaeneken DE BRUYCKER
Liquidatie sterfh Gillis VAN BENEDEN
Rek. voogdij Jan DE COCK x Elisabeth STEVENS
Rek. voogdij W. Jan STEPPE x Pieryne HENDRICKS
Rek. voogdij Jan HEBBELINCKs x Josine DE ROO
Rek. voogdij Joos DE KEYSER x Truyken VAN BOCKSTAELE
Rek. venditie Andries DE MOOR
Rek. venditie Pieter DE KEYSER
Rek. voogdij W. Jan DE GEYTER x Tanneken VERNIERS
Rek. venditie Adriaen VAN BOCKSTAELE
Rek. venditie Marten AFFELTIS
Rek. voogdij W. PUTSEYS Jacques

Wordt vervolgd.
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Voorwoord
Beste heemvrienden,
September, de mooiste maand van het jaar als u het me vraagt. Een uitstekende maand
om te genieten van de warme najaarszomer en te ervaren na een deugt doende vakantie
hoe veel mooier en interessant het Land van Rode en ons dorp wel zijn.
Een goede tip om eens aan te sluiten op een van de wandelingen die de komende maanden
in onze buurt georganiseerd worden.

Op woensdag 26 augustus hadden wij de bijzondere geslaagde lezing over een uniek
Europees staatshoofd, Napoleon. Voor die avond konden we een geïnteresseerd publiek
verwelkomen, zelfs van buiten het Land van Rode.
Het was aangenaam te mogen begroeten de heer burgemeester, de schepen en ereschepen
van cultuur van Oosterzele.
De zeer geslaagde avond hadden wij vooral te danken aan onze gastspreker die avond,
Johan Op de Beeck.
Langs deze weg dank ik de medewerkers achter de schermen, het cultuurcentrum De Kluize
om de gastvrijheid, onze leden, de besturen van het Davidsfonds Oosterzele en de Culturele
Kring om hun initiatief om voor die avond ook hun leden uit te nodigen. Een goede
samenwerking die navolging verdiend.
Wij kunnen alvast mededelen dat wij voor het nieuwe werkjaar opnieuw een dergelijke
avond voorzien.
Toch nog even uw aandacht voor de bijdragen in ons tijdschrift van september:
x
x
x

Pestepidemie in het Land van Rode op blz. 81.
Gentbrugge eert zijn burgemeesters op blz. 87.
Het kasteel van Bottelare en het geslacht Stas de Richelle op blz. 89

Lucien De Smet
Voorzitter
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De stoottroepen van bisschop Bracq
1864-1888, door Lucien De Smet.
Bij de inventarisatie in de kerk van Balegem trok een kader met zilveren kruisjes onze bijzondere
aandacht. Wij konden die niet onmiddellijk thuis brengen. Ook een navraag op de provincie bracht
ons ook geen stap verder.
Het antwoord op onze vraag kregen wij toen wij de kruisjes, de medailles, de twee briefjes van
nabij onderzochten. Een zoektocht in het rijksarchief te Gent en de burgerlijke stand bracht ons bij
de Congregatie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis. Meer nog wij slaagden er in om een
aantal andere voorwerpen die nog in onze kerk bevinden aan de congregatie te linken. Een tweede
identieke kader werd ook gevonden bij de inventarisatie in de kerk van Munte.
Wij zijn midden de 19de eeuw. De gevaren van die tijd zijn in de ogen van de kerkelijke
overheden: het vermeende alcohol misbruik van de werkman. De te lage lonen waren de ware
oorzaak van armoede onder de arbeiders. Lees hierover onze eerde bijdrage over het belang van
het middenveld midden de 19de eeuw, der fransmans de oprichting van de KVLV, de
jeneverstokerijen. Het algemene stemrecht. Dank zij de stoomtrein nam ook de pendelarbeid toe.
Arbeiders vonden elkaar in de fabrieken en in de koolmijnen Er was de vrees voor het opkomende
socialisme. Een antwoord van uit een bezorgde kerkelijke overheid kon niet onbeantwoord blijven.

Originele rozenkrans met het kruisje ter
herinnering van de ”opdrachtaanvaarding
aan Maria”.
“Lede Congregatie van onze Lieve Vrouw.
J. van den Albbeele”
In het bezit van de familie Reddy De
Coene.

De Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis.
De afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (1854) en de verschijningen in
Lourdes (1858) heeft de Mariaverering sterk in de hand gewerkt 1. Maria werd op diverse plaatsen
in onze provincie vereerd met daaraan, hier en daar gekoppelde populaire bedevaarten.
De congregatie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te
Balegem.
Wanneer de congregatie te Balegem werd gesticht weten we niet.
In elk geval bestond ze al in 1865. Want namelijk op 15 augustus van dat
jaar had de opdrachtaanvaarding aan Maria plaats van juffrouw M. Caron.
Ter herinnering hieraan ontving zij een kruisje dat bij haar overlijden in de
daar toe bestemde kader in het O.L.Vrouwkoor werd opgehangen en in de
kerk bewaard is gebleven2.

Foto. L. Roelands

1

Het Bisdom Gent blz. 430.
De kader met de bewaarde kruisjes van de leden werd bij de opmaak van de inventaris op 7/2015 in de kerk
teruggevonden.
2
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De congregatie bleef bestaan tot na Wereldoorlog II. Volgens het register van de
kanselmededelingen werden de leden in 1946 nog uitgenodigd om deel te nemen aan een
gezamenlijke biechtviering3.
Het archief van de congregatie te Balegem is niet bewaard gebleven. Voor haar geschiedenis zijn
wij aangewezen op onrechtstreekse bronnen.
Doel van de congregatie
Het doel van de congregatie was de misbruiken op de parochie via de ongehuwde vrouwelijke
bevolking uit te roeien. Bisschop Bracq noemde de congreganisten: “zijn stoottroepen in de bella
hostila”.
Danspartijen op kermissen en wijkfeesten, omgang met het andere geslacht, waren redenen om
uitgesloten te worden. In het huishoudelijke reglement van de congregatie uit het naburige
Moortsele lezen wij in 1839 hierover het volgende:
“Art. 1: Congreganisten die zig bij den speelman zullen begeven zonder familie zullen voor 6
maanden van de vergadering uitgesloten worden. Die in aanwezigheid van familie voor 3 maand.
Art. 2: Congreganisten die op zondag de herberg betreden zullen de 1ste maal voor 3 maand, de
2de maal voor 6 maand en de 3de maal voor een jaar uitgesloten worden4.
In 1845 is het de congreganisten verboden binnen de kermisdagen na den zeven in d’herberg te
zijn. Dat zij in d’herberg noyt mogen gaen ten zij met hun familie 5. ”
In 1858 staat in art 11: “Elke congreganiste moet wel wachten van alle geheyme verkering of
vrijagie”6.
Over de werking
Voor men “aanvaard werd” en zij haar “ opdracht aan Maria
wenste te doen” werd de postulant hierop voorbereid. Op de
feestdag van O.L.V. Onbevlekt Ontvangenis werden meestal de
nieuwe leden, tussen de vespers en het lof “aanvaard”. Vooraf
ging men biechten en aan de voet van het altaar van Maria
beloofde men op plechtige wijze “zijn leven aan Maria toe te
wijden”. Ter herinnering hieraan ontving het nieuwe lid een
medaille met blauw lint, en/of, een zilveren kruisje dat aan hun
rozenkrans werd opgehangen.
Bij de inventarisatie van de voorwerpen in de kerk van Balegem
vonden wij op 7/2015 de herinneringskader: 2 medailles en 36
kruisjes in de opbergkast achteraan in de kerk.
Foto L. Roelands.

De twee bewaarde medailles vertonen aan de ene zijde: de
beeltenis van O.L.Vrouw met rondom de tekst “Toon dat Gij mijne
moeder zijt”. Op de keerzijde staan twee lelietakken en een stralende ster met rondom de tekst
“Congregatie der dochters van Maria”. Onderaan is er plaats voorzien om er de naam van de
parochie op te vermelden.
Op het kruisje zelf staat aan de ene zijde het symbool van het hart van Maria en de naam van de
congreganiste. Op de keerzijde: een doorboord hart met de datum van de voordracht.
Het oudste bewaarde kruisje is dat van M. Caron 15/08/1865. Het jongste, dat van Stevens Laura,
Balegem 4/05/1941. Het is ons niet duidelijk of er, buiten het overlijden voor de leeftijd van 45
jaar of intreden in het klooster, nog andere voorwaarden werden gesteld om het kruisje te mogen
hangen in de daarvoor bestemde kader in het O.L.Vrouwkoor.

3
4
5
6

RAG Balegem PAR 18 nr. 600 register Kanselmededelingen.
RAG Moortsele PAR 198 nr. 94..
idem.
idem.
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De namen van de leden van wiens kruisje in de kerk van Balegem bewaard is gebleven7.
19de eeuw
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M. Caron
R. Goossens
C. Immegeers
C. Van Steendamme
M. De Canck
G. De Cubber
R. De Bruicker
G. Van Elders
M. De Corte
M. Phehiers
G. Van Herreweghe
M. De Meyer
Pru. Van Steenberge
N. Van Heddegem
J. Everaert
F. De Cocker
C. Van De Velde
J. De Maere

dd. opdracht
aan Maria
15-08-1865
21-05-1868
21-05-1818
21-05-1868
11-06-1868
21-05-1868
21-05-1868
21-05-1868
11-06-1868
08-10-1879
08-12-1880
01-16-1884
01-08-1887
25-03-1888
19-03-1883
08-12-1889
08-12-1892
08-12-1894

20ste eeuw
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Irma Van den Broecke
Rachel Vlaeming
Hélène De Maertelaere
Clarie Caron
Romanie De Paepe
J. Haezebeyt
Z. Haezebeyt
Zoé. Bovijn
E. Van Grembergen
D. Roegiers
M. Baele
Prudence. Rogiers
M. Eggermont
M. Eeckhout
M. Van Trappen
Ad. Wallez
G. Van de Velde
Francine Geers
Laura Stevens

dd. opdracht
aan Maria
04-02-1900
04-02-1900
04-02-1900
02-02-1902
01-02-1903
03-06-1906
08-12-1907
02-02-1909
06-08-1911
02-02-1912
06-02-1916
06-02-1916
06-02-1916
16-02-1916
07-06-1914
15-081-918
1921
1938
04-05-1941

Welke leden werden toegelaten?
In het reglement uit 1842 van de congregatie te Moortsele staat: “dat er geene dogters in de
congregatie aanveerd worden onder de 16 jaeren. Dat er ook geene aenveerd worden boven de 45
jaeren. Die 40 à 45 jaer oud zijn betalen 1 tot 2 franken, volgens hun believen en devotie. In 1858
betaalde elk lid 24 centimen per jaar”8.
De Raad.
De raad werd elk jaar opnieuw samengesteld. De zetelende leden konden in hun functie herkozen
worden.
De congregatie stond onder het toezicht van een bestuurderdirecteur, de heer pastoor. De leiding
werd toevertrouwd aan de verkozen perfecte die in haar taak werd bijgestaan door twee
assistenten en nog twee andere leden.
De 5 verkozenen verdeelden onder elkaar de functies als schatbewaarder, secretaris enz. Voor
Balegem konden wij hier geen namen noteren.
Het leven binnen de Congregatie.
Wekelijks kwamen de congreganisten samen voor een godsdienstige oefening. Die bestond in het
bijwonen van het sermoen van de bestuurder -directeur.
In het reglement dat wij raadpleegden lezen wij in 1840: “art 4 degenen die van de vergadering
zonder reden afwezig zijn zullen den tweede keer verwittigd worden en aen den raed
voorgedraegen worden, die over de straffen zal beslissen. Art 5 De congreganisten, kinderen van
de zondagsscholle, moeten met ijver de zelve bijwonen. Indien dat zij eenige keren zonder redens
afwezig zijn, zullen zij verwittigt worden en hierna met straffen gedrijgd9”.
Eenmaal in de maand werden de congreganisten verwacht in de gezamenlijke biechtviering en
communiemis. Van hen werd verwacht dat zij goede werken zouden doen en zich zullen inzetten bij
de verering van O.L.Vrouw.
Tijdens het octaaf van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis werd de H. Mis opgedragen voor
het welzijn van alle congreganisten. “Alle jaeren een messe zal gezongen worden tot lavenesse van
de congreganisten. Dat er ook een messe zal gezongen worden tot lavenesse der ziel van alle
congreganisten zal komen te sterven10.

7

Zij overleden voor de leeftijd van 46 jaar.
RAG Moortsele PAR 198 nr. 94.
9
idem.
10
idem.
8
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In het register van de kanselmededelingen te Balegem lezen wij dat de congreganisten werden
uitgenodigd op de uitvaartplechtigheid van “Emma De Smet liggende in lijk die vandage tussen
vespers en lof solemneel begraven zal worden”11.
De congregatie was in feite een semireligieuze vereniging die het zusterschap dicht benaderde. Het
lag voor de hand dat een aantal onder hen in het klooster toetraden en de geestelijke staat
aanvaardden.
Bijzondere hoogdagen uit de geschiedenis van de congregatie.
In 1869: tijdens de processie werd, ter gelegenheid van de inhaling van het H. Olie, ook de nieuwe
mantel, het kleed en de voile van O.L.Vrouw ingehaald. De dragers van het beeld werden verzocht
ter die gelegenheid “hunne beste processieklederen te dragen”12.
In 1872: tijdens de voorbije meimaand werden in alle diensten
inzameling gehouden ten voordele van de aankoop van het vaandel. Op
Sacramentsdag werd tussen de vespers en het lof, de standerd van
O.L.Vrouw ingehaald. De parochianen werden uitgenodigd hun huizen,
straten en kapellen te versieren en de processie godvruchtig bij te
wonen13.
In 1893: werd voor het altaar van O.L.Vrouw een beeld van de heilige
maagd aangekocht14.
In 1899: Bertha Thienpont, echtgenote van Basilius Wallez, kocht voor
het beeld van Maria een nieuw kleed. De nieuwe blauwe mantel werd
aangekocht door de Lieve-Vrouw meiden15.
Foto. L. Roelands

In 1935 kreeg de parochiekerk de reliek van Onze-Lieve-Vrouw.
Op 15-08-1940: Met het geld dat werd opgehaald tijdens de
Maria devotie in de maand mei (980 fr.), werd een nieuw
goud geborduurd kleed aangekocht. Het kleed werd vervaardigd in het moederhuis van de zusters van het
Crombeen te Gent16.
Na wereldoorlog II kwam een einde aan het bestaan van de
congregatie.
Opvallend toch dat tijdens de jaarlijkse processies men het
beeld en het vaandel en de uitbeelding van de maagden, in
de aanwezig waren.

Sacramentprocessie (Verzameling L. De Smet)

11
12
13
14
15
16

RAG Balegem
RAG Balegem
RAG Balegem
RAG Balegem
idem.
RAG Balegem

PAR
PAR
PAR
PAR

18
18
18
18

nr. 604, het kruisje is niet bewaard gebleven.
nr. 488 Liber memoralis 1862-1988.
kanselmededelingen.
nr. 488 Liber memoralis 1862-1988.

PAR 18 nr. 488 Liber memoralis 1862-1988.
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De kleine congregatie van H. Agnes.
Ook de jeugd kon niet vroeg genoeg beschermd worden tegen
allerlei “gevaren”.
Na hun eerste communie werden de kinderen opgevangen in de
congregatie van de H. Agnes. Ze werden onder de hoede van de
kerk in bescherming genomen en voorbereid om dan op de leeftijd
van 15 jaar de overstap te kunnen doen naar de grote
congregatie.
In 1907 werd te Balegem de congregatie van de H. Agnes
opgericht.
Van de congregatie bewaart men nog het stel van 3
processievaandels waarop een medaillonafbeelding van de H.
Agnes staat afgebeeld.
De kinderen kwamen op geregelde tijdstippen voor het lof in de
kerk samen.
Sinds 1935 bezit de parochiekerk de reliek van de H. Agnes. Na
Wereldoorlog II kwam in 1949 de congreganisten wekelijks elke
zondag samen voor de vespers en het lof17. Sinds 1953-'54 schreef
de toenmalige pastoor dat de congregatie had opgehouden te
bestaan.
Ook hier bleef men de vaandels in de processies verder meedragen.
Het Broederschap van Franciscus Xaverius.
De Broederschappen.
Tijdens het tweede kwart van de negentiende eeuw had de plaatselijke geestelijkheid de vrijheid om
broederschappen en genootschappen op te richten. De voorwaarde was dat zij zich schikten naar de
canonische verplichtingen waaraan elke stichting onderworpen was.
Na het Concordaat verslapte de belangstelling en bleef van dit alles niet veel meer over. De
broederschappen werden in feite tot profane verenigingen herleid onder het patroonschap van een
schutsheilige. De leiding was in handen van leken die de lokale devotie in stand hielden.
De heropflakkering kwam er dankzij de volksmissies, zendingen die er enorm toe bijdroegen dat er
nieuwe genootschappen werden opgericht. De impulsen van bisschop Ludovicus Josephus. Delbecque
hadden zeer opmerkelijke gevolgen maar niettemin verweet men hem dat de broederschappen te
elitair waren. Uitzonderingen waren die van de Aartsbroederschap van de H. Familie (1844) en het
genootschap van de H. Franciscus Xaverius.
Het broederschap werd in Frankrijk in 1840 gesticht onder impuls van de Jezuïet Maigno en vrij vlug
kreeg het vertakkingen in ons land. De grote bezieler was pater Van Caloen met de stichting in Brussel
in 1853 en drie jaar later tot aartsbroederschap verheven. Nog een jaar later ontmoet men de nieuwe
stichting ook al in Oost-Vlaanderen waar vooral de bisschoppen dit soort verenigingsleven
stimuleerden. Bij de oorsprong was het broederschap alleen voor arbeiders bedoeld, maar naarmate
ze uitbreiding nam en er nieuwe takken werden opgericht (o. a. de groepering van Stanislas Kostka
voor jongens tot 20 jaar) traden ook leden van de kleine burgerij toe.
Niet iedereen werd zomaar aanvaard want de directeur stelde vooraf een onderzoek in naar de handel
en wandel van elke kandidaat alvorens deze werd toegelaten. De vereniging had immers ook een
militant karakter. De arbeiders zouden elkaar bekeren en niet meer bekeerd worden door leden van de
weldadige burgerij zoals dat o. a. bij de Sint Jan Baptistverenigingen het geval was. Ze kon dus alleen
maar openstaan voor overtuigde katholieken18.
Oosterzele was de eerste parochie van Oost-Vlaanderen waar in 1857 een zending werd gepredikt
waarop de stichter, Pater Van Caloen werd uitgenodigd om er een genootschap van de Heilige
Franciscus Xaverius op te richten. “Zestig mannen ontvingen de medaille en de eerste schepen, die
tevens dienstdoend burgemeester was, werd tot voorzitter gekozen19”.
Het genootschap van Gijzenzele werd gesticht op 22/05/1860, die van Melle op 8/04/1861.

17
18
19

RAG Balegem PAR 18.
Contactblad Heemkunde Oost-Vlaanderen jg. 29 nr. 3.
De Godsdienstige week van Vlaanderen 19/11/1903 p. 229.
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We kunnen hier spreken van een presyndicale organisatie die zich vooral naar de arbeiders richtte20.
In 1861 benoemde Mgr. Delebecque pater Jac. Van der Stappen tot algemeen bestuurder voor het
bisdom Gent. Onder zijn zorg telde vijf jaar later het aartsgenootschap in Oost-Vlaanderen ruim
honderd sociëteiten, samen goed voor dertienduizend leden. Het bleef niet bij getallen of papieren
leden. In 1865 trokken 21 medebroeders uit Oost-Vlaanderen naar Rome om, als zoeaven van de
Paus, de H. Stoel te gaan verdedigen. Verscheidene onder hen hebben hun leven gegeven voor
Christus en zijn kerk21.
Ook onder bisschop Bracq werden nog tal van nieuwe broederschappen opgericht onder meer te
Balegem in 1873.
De ganse opzet van het project van de bisschop was een dam op te werpen tegen de zedeloosheid,
godsdienstige onwetendheid en de losbandigheid onder de arbeidende klasse. Volgens de bisschop
waren dat de oorzaken van de grote ellende waarin de arbeidersklasse toen verzeild was geraakt.
Franciscus Xaverius.
Werd geboren in 7 april 1506 te Navarra en werkte als missionaris in India en Japan. Hij was
medestichter van de Sociëteit van Jezus, vandaar dat hij afgebeeld staat in zwarte Jezuïetenkledij. Hij
overleed in 3 december 1552 en werd in 1622 heilig verklaard. Zijn praalgraf, geschonken door de
groothertog van Toscane, berust in de H. Catharinakerk te Goa.
Hij studeerde aan de hogeschool van Parijs waar hij faam verwierf als professor in de wijsbegeerte.
Onder invloed van Ignatius van Loyola weidde hij zich later tot het werk om zielen voor Gods volk te
winnen. Na een kort apostolaat te Rome werd hij naar India gestuurd waar hij twaalf jaar lang het
evangelie verkondigde in Hindoestan evenals in Malakka en Japan. Hij was bekleed met de
waardigheid van apostolisch nuntius maar maakte weinig gebruik van zijn gezag. Integendeel, het
zwaarste deel der gevaren en lasten nam hij voor eigen rekening. Ondanks het feit dat sommigen hem
benijdden en hij moeilijkheden van allerlei aard moest bekampen, was zijn ijver voor de zielen
onblusbaar. Op elk ogenblik was hij bezig met prediken, dopen, biecht horen en onderwijs. Het was
ook zijn idee om het uitgestrekte heidense China voor Christus te winnen, maar dit hoorde niet meer
tot zijn verwezenlijkingen want hij overleed nog vooraleer hij aan die taak kon beginnen.
De afdeling Balegem.
De organisatie werd door bisschop Bracq op 17/03/1872 te Balegem
opgericht22.
Op 11/11/1874 werd door pater Van Der Stappen het beeld en het
vaandel van de heilige Franciscus Xaverius plechtig ingezegend23.

Foto’s L. De Smet

20

RAG Balegem PAR 18 nr. 488 Liber memoralis 1886-1988.
(Zoeaven: vrijwilligersleger ter verdediging van het grondgebied van de Paus, 2de helft 19de eeuw).
21
Contactblad Heemkunde Oost-Vlaanderen jg. 29 nr. 3.
22
RAG Balegem PAR 18, nr. 618, oprichtingsakte.
23
RAG Balegem PAR 18, nr. 596.
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De Raad.
De raad stond onder het toezicht van een bestuurder, in regel de onderpastoor. Haar voorzitter was
een vooraanstaand persoon uit de parochie. De erevoorzitter was de burgemeester of de pastoor24. In
de raad zetelden nog twee raadsleden.
jaar
1879

aantal
400

jongeren

1886

50

1894

80

1895

97

1897

107

123

1903

143

98

1908
1909

124
145

80
155

120

250

1917
1918

Bestuurders
Benedictus De Paepe
1878-1881
Carolus Van Poucke
1883
Désiderus Dierinck
1893-1900
Désiderus Dierinck
1893-1900
Amicus De Clercq
1900 -1903
Amicus De Clercq
1900 -1903

voorzitter
K. Van Achter

Erevoorzitter
Camiel Baele
burgemeester

Van Bockstal
C. Van Acker

Julius Roels
pastoor

C. Van Acker
Theophiel De Noyette
Theophiel De Noyette
Theophiel De Noyette
Theophiel De Noyette

Theophiel Anciaux
1909-1920
Theophiel Anciaux
1909-1920

Gustaaf Boone
pastoor

Norbert Van Durme
advocaat

Bijzondere dagen uit de geschiedenis van het genootschap.
Op 17 mei 1875 had een algemene bedevaart te Lourdes-Oostakker plaats. De afdeling Balegem nam
hieraan ook deel.
Voor zes onder hen werd het een hachelijke uitstap. Zij raakten er gekwetst. Twee onder hen konden
40 dagen later het werk niet hervatten. In 1885 vertoonden sommigen nog steeds “ les cicatrices des
blessures reçues à Oostacker”25.
Op 3/12/1883 vierde men te Balegem het feest van Xaverianus.
“Om 9 u een H Misoffer door de dorpsherder en een sermoen door zijn onderpastoor. Daarna volgde
een vergadering met ruim honderd aanwezigen waarbij er nog “honderden inschrijvingen volgden om
zich te verenigen in het gebed:” Na de godsdienstige plechtigheid trokken de Xaverianen door de
voornaamste straten en wijken der parochie en verwekten alom den
vurigsten geestdrift. De nationale en pauselijke vaandels begroetten overal de opgetogen menigte en
’t kanongebulder deed zich ganschen dag horen”26.
Ook op de feestelijke gebeurtenissen in de naburige dorpen werd men uitgenodigd. Bij die gelegenheid
kreeg de aanwezige afdeling een herinneringsmedaille die aan de standaard werd opgehangen.
Dit was ondermeer:
op 09/09/1894 te Scheldewindeke bij de inhuldiging van de standaard,
op 25/04/1897 te Scheldewindeke voor de wijding van het vaandel,
op 08/09/1897 te Leeuwergem voor de inhaling van het beeld van Xaverius en het vaandel
Op 17 september 1897 vierde men te Balegem het zilveren jubileum.
Hierover lezen wij in de Godsdienstige week:
“Al vroeg in de morgen was men bedrijvig met het versieren van de huizen, het aanbrengen van
vlaggen en vaandels, het oprichten van erepoorten in de straten, het tooien van de ingang van de kerk
en het ophangen van jaarschriften.
Tijdens de mis aanhoorden de kerkgangers het sermoen van E.P. Van Acker. Bij 37 Xaverianen,
waaronder den burgemeester en den koster, werd eene medaille met lint aan de borst gehangen, voor
25 jaar lang deel te hebben gemaakt van het Xaveriusgenootschap.
24
Een reglement en de wijze waarop de raad werd samengesteld werd niet teruggevonden. Van het
verslagboek zijn maar enkele fragmenten bewaard gebleven.
25
RAG Balegem PAR 18, nr. 618.
26
De Godsdienstige week van Vlaanderen 7/12/1883.
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Des namiddags, onder het luiden der klokken, zag men een grooten toeloop van volk. Om twee en half
ure waren er niettegenstaande de aanhoudende regen, zes vreemde genootschappen voor de kerk
geschaard, terwijl het bloeiend genootschap van Balegem ze verwelkomde onder het zingen van het
lied ‘Broeders, ’t vaandel opgeheven’.
Om drie ure zette de stoet zich in beweging door het dorp. De lucht weergalmde van muziek en
gezang. Om vier ure was de stoet in de kerk verzameld. E.P. Van Acker deed een treffende aanspraak
aan de ruim vijftienhonderd Xaverianen.
Daarna werd het plechtig lof opgeluisterd met zang en muziek van L. Dammekens van Sint-LievensHoutem en uitgevoerd door de zangers-Xaverianen van Balegem.
Tot slot werden herinneringsmedailles uitgereikt aan elk van de deelnemende genootschappen.
Daarna ging men zich vermaken in het dorp, maar wel op een stichtende wijze achter het vaandel van
hun patroon en niet op een ijdele en wulpsche manier zoals anderen”27.
Op 2 september 1900 trok men naar het jubelfeest te Hillegem.
Op 2 juni waren zij aanwezig op het verbroederingsfeest te Landskouter.
Op 1 mei waren zij aanwezig te Erwetegem ter gelegenheid van het vaandelfeest.
Op 10 en 11 november 1909 werden de genootschappen Franciscus Xaverius en Joannes
Berchmans opnieuw opgericht28.
Het aantal leden bij de Xaverianen groeide aan tot 145. Theophiel De Noyette werd hun voorzitter,
erevoorzitter werd E.H. Gustaaf Boone, bestuurder E.H. Theophiel Anciaux, onderpastoor. De
raadsleden waren Vital Van de Sijpe en Richard Verhaegen.
De Berchmanszonen hadden 155 leden. Hun voorzitter was advocaat Norbert Van Durme en als
bestuurder E. H. Theophiel Anciaux29. De dag voordien had men E. P. Bergmans, algemeen bestuurder
van de Xaverianen in het bisdom Gent, uitgenodigd om hier de biecht te horen en het sermoen te
verzorgen.
De volgende dag bleef de belangstelling aangroeien. Na de vespers werden de medailles gewijd en
uitgereikt. Honderdvijfenvijftig jongelingen en 145 huisvaders spraken hun geloften uit en beloofden
voortaan in de voetstappen te lopen van hun patroon en te werken aan de zaligheid van hun eigen ziel
en aan de bekering der zondaars30.
Het patroonsfeest had plaats in september. Na de godsdienstige plechtigheid kwamen de leden samen
in de katholieke school. Bij die gelegenheid werd er onder de aanwezigen een tombola gehouden met
als prijzen: vazen en kandelaars die waren aangekocht bij de lokale handelaars, zoals bij Charles De
Smet of August Bauters. De brouwer op het dorp, in de Fontein bij Den Haese Camiel, zorgde voor een
ton bier31.
In 1913 werd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan een retraite gepredikt32.
Een “plechtig triduüm” was doorgaans de voorbereiding op deze uitzonderlijke gelegenheid.
Het verslag van het feest vonden wij terug in een krantenknipsel, dat in het kasboek was gekleefd:
Uit Baelegem Xaverianenfeest
Een plechtig Triduüm werd alhier gepredikt van den 12 tot 16 februari ll., ter gelegenheid van het
veertigjarig bestaan der Xaverianen en 15 der Berchmanszonen. De E. P. De Meester redemptorist,
de gekenden volkspredikant, gemeenzaam sprekende met het hert en het verstand van een
aanzienlijk getal toehoorders, heeft gedurende drij dagen klaar en vatbaar gehandeld over de
groote waarheden van onzen H. Godsdienst. Door dit overtuigend woord, zoo wel bereid en
gesteld, gezien ook het gunstig jaargetijde en aangenaam weder, hebben omtrent 400 mannen en
jongelingen op de stichtendste wijze de heilige Sacramenten ontvangen.
Inderdaad de zondag was de plechtige en heugelijke dag: de bekroning van 't werk. De beelden
der heilige patronen Franciscus Xaverius en Joannes Berchmans, waren door de zorgen der goede
kloosterzusters, in dekoor (decor) met eenen zinnebeeld en bloemenkrans versierd en met veel
licht omgeven. Gansch de middenbeuk der groote kerk, voorbehouden aan de mannen en
jongelingen, was vol: s'morgens met de algemene communie en s'namiddags voor de plechtige
27
28
29
30
31
32

De Godsdienstige week van Vlaanderen 17/12/1897 p. 158.
RAG Balegem PAR 18 nr. 488 Liber memoralis 1867-1988.
RAG Balegem PAR 18 nr. 488 Liber memoralis 1867-1988.
De Godsdienstige week van Vlaanderen 19/11/1909 p. 230.
RAG Balegem PAR 18 nr. 619 ontvangsten en uitgaven.
RAG Balegem PAR 18 nr. 488 Liber memoralis 1886-1988.
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sluiting door groot sermoen, opdracht van een zevental leden in beide genootschappen, door den
pauselijken zegen en uitdeeling eener gedachtenis van het feest.
Waarschijnlijk, 't is een dag die in het jaarboek van 't genootschap moet geschreven staan.
Inderdaad die last der zielen draagt en elken kristen katholiek begrijpt wat machtig goed dit
teweeg brengt en ieder ooggetuige zegt met aandoening: 't is prachtig, 't zal deugd doen, of met
den onsterfelijke Guido Gezelle: Men zegt dat 't geloof ten niet zal gaan, - 't En zal, Dat 't valsch
gezwets zal boven staan, - 't zal,want, zoo doende, is dit een der heilzaamste middelen om de
personen, de huisgezinnen en de samenleving te heiligen en een beslissend wapen ter bevordering
van het christelijk, godsdienstig en van het katholiek maatschappelijk leven. God zij dank om
zijnen milden zegen.
In waarheid, voor sluitzang mochten de 400 stemmen der Baelegemsche Xaverianen en
Berchmanszonen, machtig en krachtig zingen het strijdlied:
"De kerk", met het aanheffend refrein:
O Moederkerk van Romen,
Zoo edel en zoo groot,
Van alle kanten stroomen,
De volken in uw schoot.
Zegen, eere en dank aan het bestuur de hoofdmannen en de talrijke leden, die telken male van
hende en verre zoo geestdriftig, eendrachtig en broederlijk waren opgekomen"33.
Wereldoorlog I.
Tijdens Wereldoorlog I kwamen de leden van het broederschap enkel nog samen bij de begrafenis
van een van hun leden.
“1918. Er is geen vergadering, iedereen moet binnen blijven de gemeente is gestraft. Geen
vergadering, troebele tijden. Mannen en jongelingen houden zich verborgen, schrik van gepakt te
worden door de Duitschers.”
Op 4 november werd het lid Joseph van Theemsche door de Duitsers geschoten.
Op 7 november had de uitvaart plaats. Hij werd aan zijn ouderlijke woning neergeschoten en naar
Oombergen, in het Duitsch Lazarette overgedragen. Hij bezweek ’s anderendaags ’s morgens.
Bange tijden, alle manspersonen verstoppen zich. Sedert Allerheiligen mogen de klokken niet meer
luiden34.
Na de oorlog ging het broederschap niet meer van start. Van het broederschap is in de kerk bewaard
gebleven: de standaard en het beeld van hun patroon.

Om incktplekken uyt te doen op alle
kleerderen 't sy wolle, zeyde en lyne
ook op papier.
Nemt wynsteen Laet het smilten in
siedend water tot datter een sterke
loog af komt. Nemt dit water en
doet het op de incktplek, daerop
een kladpapier ende met een warm
strykeyzer daer op gevreven tot dat
het droog is.

Origineel manuscript, met geneeskundige recepten, in het Latijn, Frans en Nederlands, met huismiddeltjes
(anoniem, waarschijnlijk Brussel, tussen 1773 en 1788), eigendom van Françoise Verhoosele. Niets uit deze
uitgave mag gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

33
34

RAG Balegem PAR 18 nr. 619 ontvangsten en uitgaven.
RAG Balegem PAR 18 nr. 619 ontvangsten en uitgaven.
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Pestepidemie in het Land van Rode,
door Jozef De Schamphelaere.
Na de pandemie van 1347-1353 dook de pest enkele jaren later hier en daar weer op maar eerder
als een endemische35 ziekte in verschillende gebieden in Europa. Bijzonder zware epidemieën
waren er nog in 1563-1569, 1629-1644, in Amsterdam in 1663-1664, in Londen in 1665 en in
Marseille en de Provence tussen 1720 en 1722. De gevaarlijkste pesthaard in de late middeleeuwen
was Constantinopel dat het “Rattenkoninkrijk” werd genoemd. De pest bleef nog meer dan 300
jaar actief in Europa. De laatste grote uitbraak in West-Europa vond plaats in 1720 in Marseille. In
1738 was er nog een epidemie in Oost-Europa en de ziekte verdween pas uit Europa na een laatste
heropflakkering in Rusland van 1770-1773.
In werkelijkheid sloeg de gesel hier in onze streek tot tweemaal toe: de eerste maal van augustus
1666 tot 1667 en de tweede maal van augustus 1676 tot 1677.
Onze streek werd ook geteisterd door rondtrekkende Franse soldenierbenden, die alles stalen wat
ze konden. Die soldaten zijn waarschijnlijk gevlucht voor de oprukkend pest.
De ziekte werd waarschijnlijk overgezet door insecten en ratten: de mensen hadden geen verweer,
geen geneesmiddelen, bijna geen hygiëne. Open mestvaalten en aalputten waren er overal op de
boerengemeenten.
Alleen de kerk beloofde soelaas maar haar meeste bedienaars waren gevlucht. De pastoor van
Moortsele schrijft in maart 1676: “Leprone violenta - Finis!”.
Zo vond ik in Sint-Lievens-Esse in 1676:
† 15 september: Gummarus Cauwenbergh, pastoor van Strijpen
† 16 september: Judocus Van den Brande, pastoor van Leeuwergem.
† 5 september: Petrus Mallants - Disenterya. Pastor Decano St. Lievens-Hautem.
Waren de pastoors in Sint-Lievens-Esse in veilig asiel? En lieten ze het werk over aan onderpastoors of kosters?
Baaigem en Makegem: ramp.
Geen inschrijvingen in 1667.
1676: van 18 augustus tot 27 september: 41 slachtoffers. De inschrijvingen werden genoteerd tot
27 september, daarna niets meer. Was de pastoor overleden? Of gevlucht? Wie heeft de
overledenen gekist? Wie heeft ze begraven?
Dr. Denis Piens vermoedt dat 30 à 40 % van de parochianen overleden was. Ook vermoedt hij dat
de lijken langs de straat lagen.
Dr. Jan Van de Velde noteert in verschillende staten van goed in 1667 in Baaigem: besmettelijke
ziekte.
Sterfgevallen in de parochies van het Land van Rode.
Balegem:
1667: van 3 januari tot 28 november: 70 slachtoffers.
De pastoor heeft het in 1667 nodig geacht de plaats van de graven aan te duiden: versus meridiem
(aan de zuidkant), versus occidentem (aan de westkant), versus orientem (aan de oostkant),
versus septentrionem (aan de noordkant).
Ook beschreef hij de hoedanigheid van het slachtoffer:
parvulus (mann.), parvula (vrouw.): jong
uxor of ux.: echtgenoot, echtgenote
viduus (mann.), vidua (vrouw.), vid.: weduwnaar, weduwe
proles met de naam van de vader in de genitief, dus niet de naam van het kind: proles Adriani De
Cock (kind van Adrianus De Cock).
1668: van 5 januari tot 29 juni: 27 slachtoffers. Dan ‘finis’: de pastoor stopt ermee.
1676: van 19 augustus tot 14 november: 68 slachtoffers op 7 weken. Een ware slachting!

35

Hardnekkig heersende ziekte in een bepaald gebied zonder besmetting vanuit of naar elders.
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http://search.arch.be. Parochieregisters Balegem
10/03/1655 - 29/07/1668: pagina 66 van 66.

Beerlegem:
1667: 11 slachtoffers.
1668: 15 slachtoffers.
Hiaat in 1674-75-76.
In 1677: 10 notities ‘ex peste’.
1677: van september tot 26 december: 13 slachtoffers en dan ‘Finis’. Was de pastoor overleden?
Bottelare:
1667: 5 slachtoffers.
1668: 4 slachtoffers.
1669: na twee jaar heeft zich de pestepidemie in Bottelare herhaald: 13 slachtoffers.
1676: 7 slachtoffers, in augustus 5 slachtoffers.
1677: 5 slachtoffers van 9 augustus tot 12 oktober, waarschijnlijk later ingeschreven. De pastoor
noteert soms ‘peste’.
Gentbrugge is tamelijk gespaard gebleven.
Gijzenzele:
1676: van 10 september tot 25 oktober: 10 slachtoffers.
Gontrode:
1667: van 10 september tot 29 november: 10 slachtoffers.
1668: 4 slachtoffers in april.
1675: van 2 oktober 1675 tot 23 december 1676: 24 slachtoffers.
Normaal zijn er dat 2 à 3 per jaar. Een ware slachting.
Landskouter:
1667: van 24 oktober tot 28 december: 7 slachtoffers op twee
maanden.
1676: van 28 augustus tot 7 oktober: 11 slachtoffers op zes
weken. Normaal 2 à 3 per jaar.
Melle:
1667: van 28 augustus tot 13 september: 125 slachtoffers.
1676: 15 slachtoffers, meeste zijn onleesbaar.

Snaveldokter of pestmeester uit
Rome, 1656

Melsen:
1666: 13 slachtoffers.
1674: 14 slachtoffers.
1675: 30 slachtoffers. Op 26 oktober 1675 schrijft pastoor De Laet: ‘Ita est’. Het was echter nog
niet gedaan want er waren nog 8 slachtoffers tot 21 december. Waren er mensen te Gent
overleden? Was de pastoor ook gevlucht?
1676: 27 slachtoffers.
1677: 26 slachtoffers op twee maanden. Melsen was waarschijnlijk totaal ontvolkt!
Moortsele:
1667: van 25 september tot 13 november: 9 slachtoffers, normaal 1 à 2 per maand. Dan ‘finis’ tot
19 maart 1676!
1676: in maart schrijft de pastoor ‘leprone violente - finis’. Geen inschrijvingen meer tot 1697.
Munte:
1667: van 24 oktober tot 28 december: 7 slachtoffers.
1676: van 24 augustus tot 19 september: 14 slachtoffers, dan ‘finis’.
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Herbegint te noteren in 1685.
Oosterzele:
Geen inschrijvingen vóór 1676.
Van 1 september tot 1 oktober 1676: 34 slachtoffers op 37 dagen.
Normaal 3 à 4 per maand.
Scheldewindeke:
1667: tot 16 juni van dat jaar waren er 4 begrafenissen. Van 20 juni tot 18
december: 34 slachtoffers.
1668: van 15 januari tot 3 december: 44 slachtoffers.
Verschillende malen werd een totaal huisgezin met 2 à 3 dagen verschil slachtoffer van de pest.
1676: van 23 augustus tot 24 oktober: 34 slachtoffers.
Hier schrijft de pastoor ook adolescens, jongere, of ook inuptus (mann.), inupta (vrouw.):
ongehuwd
De gevolgen van de epidemie waren zwaar: sommige gehuchten werden ontvolkt en verlaten. De
groep huizen, die gevonden zijn onlangs in Scheldewindeke aan de Turkenhoek, is misschien op
dat ogenblik verlaten. De wijk Ruddershove bij Velzeke is waarschijnlijk dan ook verdwenen. Waar
is de parochie Wassene naartoe?
Vele mensen zijn gevlucht en keerden niet meer weer. Men zag de pest als een straf van God. Om
Gods toorn af te wenden werden vele kapelletjes gebouwd, ook in Oosterzele, hoek Meersstraat, en
boeteprocessies gehouden.
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Nieuws van het internetfront,
door Françoise Verhoosele.

Sinds kort kan men op internet gegevens van alle Belgische gesneuvelden bekijken. Voorheen kon
men de dossiers enkel raadplegen in Brussel of Tervuren in de archieven van het leger en op de
website van Flanders Fields voor WOI.
Meer info: http://www.wardeadregister.be/nl.
De fiche Dienst Oorlogsgraven kan men downloaden in PDF:

Gelukkig worden de militaire afkortingen uitgelegd op de website.

Op de site van In Flanders Fields (http://www.inflandersfields.be/nl/namenlijst/zoek) kan men
eveneens, en dit sedert vele jaren, gegevens over gesneuvelden uit WOI raadplegen:
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Een waardevol, maar minder bekend, initiatief zijn de thesissen van studenten:
www.ethesis.net.
Op deze website worden scripties, licentiaats- en andere eindverhandelingen van studenten online
gepubliceerd. Op dit ogenblik staat al zo'n 256 eindverhandelingen online, goed voor bijna 43.000
papieren tekstpagina's. De site heeft ook een handige zoekfunctie.
Vooral geschiedenis is goed vertegenwoordigd, maar ook inzake communicatiewetenschappen en
politieke wetenschappen zijn er enkele interessante werken te vinden.
Maar hier ook geldt de ANNA-regel: alles noteren, niets aannemen.

https://scholar.google.be/
Google Scholar biedt een eenvoudige manier om te zoeken op wetenschappelijke literatuur. U kunt
zoeken in de meest uiteenlopende disciplines en bronnen vanuit één zoekvak: artikelen,
proefschriften, boeken, samenvattingen en artikelen van academische uitgeverijen, professionele
organisaties, voorpublicaties, universiteiten en andere wetenschappelijke organisaties. Met Google
Scholar kunt u wereldwijd de meest relevante wetenschappelijke onderzoeksrapporten zoeken.
Functies van Google Scholar:
-

U kunt zoeken in diverse bronnen vanuit één zoekvak
U vindt artikelen, samenvattingen en citaten
U stelt vast waar het complete artikel zich bevindt via uw bibliotheek of het web
U leert meer over de belangrijkste artikelen in elk gewenst onderzoeksveld
Hoe worden artikelen gerangschikt?

Bij Google Scholar worden uw zoekresultaten op relevantie gerangschikt. Net als bij de
zoekmachine van Google worden de nuttigste verwijzingen boven aan de pagina weergegeven. Met
de rankingtechnologie van Google wordt de volledige tekst van elk artikel doorzocht en wordt
rekening gehouden met de auteur, de publicatie waarin het artikel staat en hoe vaak het artikel is
geciteerd in wetenschappelijke literatuur.

Op 27 augustus 2015 werd in het Algemeen Rijksarchief de Cartesius-website officieel voorgesteld,
in het bijzijn van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en de minister van Defensie. Het
Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Nationaal
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Geografisch Instituut beheren elk afzonderlijk bijzonder rijke cartografische collecties. De vier
instellingen hebben nu de krachten gebundeld om voor het eerst gemeenschappelijk hun
historische geografische gegevens te ontsluiten voor het grote publiek.
Cartesius bevat al enkele tienduizenden cartografische objecten en wordt nog stelselmatig
uitgebreid. Het gaat om:
x oude kaarten van abdijen, kloosters, adellijke families zoals de families d’Ursel, Arenberg, de
Merode-Westerloo, enz.), bewaard in het Rijksarchief
x Popp-kaarten, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek
x luchtfoto’s van België, bewaard in het Nationaal Geografisch Instituut
x kaarten van Centraal-Afrika, bewaard in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
De oudste kaart, die in de Cartesius-website verwerkt werd, dateert van 1358 en wordt bewaard
in het Rijksarchief te Gent.
Het vernieuwende van het Cartesius-portaal is de geografische zoekmogelijkheid, meteen de
belangrijkste manier van zoeken op de website. U kan op een moderne kaart het gebied aanduiden
waarvoor u oude kaarten wil vinden, waarna de zoekmachine u de documenten toont die in het
door u aangeduide gebied liggen. Daarnaast kan u zoeken op trefwoord, op datum, op schaal, enz.
Met de publieke cloud-toepassing kan u bovendien zelf aan de slag met oude kaarten, luchtfoto’s
en plattegronden, om zo uw eigen kaartenboek samen te stellen. Kaarten samenvoegen, delen,
aanvullen, editeren en het resultaat weer voor anderen toegankelijk maken, … Het gaat kortom om
een soort “geo-facebook”.
De uitbouw van Cartesius was een monnikenwerk. Het cartografisch materiaal moest
gedigitaliseerd worden, van de correcte metadata voorzien (beschrijving van data, oorsprong,
bewaarplaats, etc.), maar ook gegeolokaliseerd en/of gegeorefereerd worden.
Tot voor kort moesten kaarten en plattegronden in originele vorm geraadpleegd worden in de
leeszaal, maar het ontvouwen/ontrollen en weer opvouwen/oprollen van dikwijls grote formaten
kaarten en plannen eiste zijn tol. Dankzij de grootschalige digitalisering van cartografisch materiaal
kon al enige tijd een deel van de collectie digitaal bekeken worden in de leeszalen van het
Rijksarchief, maar met de lancering van de Cartesius-website, kan u voortaan ook een groot deel
online raadplegen. Het Rijksarchief heeft al 57.000 kaarten en plannen gedigitaliseerd, waarvan er
ongeveer 41.000 raadpleegbaar zijn in de digitale leeszalen van de verschillende rijksarchieven,
en 4.000 via de Cartesius-website.
Ga op ontdekking op www.cartesius.be!
Tekst overgenomen van het Rijksarchief: http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=allenieuwsberichten&a=2015-08-28-ga-op-ontdekking-op-www.cartesius.be

Gent in oude kaarten.
http://tinkertouch.com/tmp/aquaterra/#/

Het huidig stadsplan blijft op de achtergrond, de verschillende oude en nieuwe kaarten komen in
de juiste richting bovenop het huidig stadsplan en u kunt het huidig stadsplan meer of minder laten
doorschijnen.
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Gentbrugge eert zijn burgemeesters,
door Luc Lekens.
Tot bijna het einde van de 18de eeuw behoorde Gentbrugge tot het gebied van de Heren van Rode.
In 1795 werd het een zelfstandige gemeente en telde het tot aan de onafhankelijkheid in 1830 vijf
door de overheid benoemde burgemeesters: Judocus Colman, Pieter Van Achte, P.F. Hebbelinck,
Frans Verhegge en Hubert Huytens, die de overgang naar Belgïe meemaakte tot 1831. Na hem
volgde tot 1835 Pieter De Mey. Daarna werd de gemeenteraad democratisch verkozen, door de
bevolking, en de raad stelde de burgemeester aan. Van dan tot aan de fusie met Gent, op 1 januari
1977, telde Gentbrugge twaalf burgemeesters. Van allen vindt men hun naam terug in een
openbare benaming, tien in een straatnaam of laan, één voor een park en één op de gevel van een
chalet bij volkstuinen. Weinig gemeenten kunnen wellicht bogen op zo een volledige reeks. Hierbij
hun naam en enkele gegevens:

Jan Baptist De Guchteneëre (1779 – 1870):
Landbouwer
Burgemeester 1836 – 1855
Straat van de aanvang Emiel Van Swedenlaan tot de Jules Van
Biesbroeckstraat
Vader en zoon, zie verder, werden samen gebracht in één straatnaam.

Louis Van Houtte (1810 – 1876):
Tuinbouwkundige
Burgemeester 1856 – 1876
Straat van de Kerkstraat tot Brusselsesteenweg.

Karel De Guchteneëre (1834 – 1898):
Zoon van burgemeester Jan Baptist De Guchteneëre
Landbouwer
Burgemeester 1876 – 1890
Straat van aanvang Emiel Van Swedenlaan tot Jules Van Biesbroeckstraat.

Edmond Block (1842 – 1909):
Nijveraar
Burgemeester 1891 – 1909
Straat van de Gentbruggebrug tot de Kerkstraat.

Maurice Verdonck (1873 – 1943):
Bloemist
Burgemeester 1909 – 1926
Straat van de Brusselsesteenweg tot de Schooldreef.

Robert Rinskopf (1884 – 1932):
Nijveraar
Burgemeester 1926 – 1932
Laan van de Frederik Burvenichstraat tot de Land van Rodelaan.
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Emiel Van Sweden (1876 – 1949):
Opsteller dagblad Vooruit
Burgemeester 1933 - 1937
Straat van de samenkomst Voor- en Achterdries tot Tineken van Heulestraat.

Frans Toch (1881 – 1962):
Treingeleider – Senator
Burgemeester 1937 – 1940
Zie verder tweede en derde burgemeestersperiode
Naam park bij Braemkasteel met hoofdingang Braemkasteelstraat.

Vincent Evrard (1896 – 1995):
Hoogleraar Geneeskunde Universiteit Gent
Burgemeester 1940 – 1942
Werd aangesteld als burgemeester bij afwezigheid burgemeester Frans Toch
tijdens de oorlogsperiode. Nam zelf ontslag toen in 1942 door de bezetter
Groot-Gent ingesteld werd.
Frans Toch:
Zie voorafgaande.
Tweede periode als burgemeester 1945 – 1947

Hippoliet Persoons (1885 – 1973)
Beambte
Burgemeester 1947 – 1953
Straat van de Braemkasteelstraat, naast Braemhof, tot de Robert
Rinskopflaan.
Frans Toch:
Zie voorafgaande.
Derde periode als burgemeester 1954 – 1958.

Raf Verhaest (1925 – 1972):
Advocaat
Burgemeester 1959 – 1972
Straat van de Emiel Verhaerenlaan tot de Bruiloftstraat.

Ferdinand Van Belle (1923 – 2009):
Advocaat
Burgemeester 1972 - 1976
Bezieler van een uitgebreid park van volkstuinen nabij een smal baantje met
aanvang onder de brug van de E17 aan de Emiel Van Swedenlaan. In 2000
werd er een grote houten chalet opgetrokken waar de tuiniers en wandelaars
iets kunnen genieten. Op de voorgevel prijkt de naam Ferdinand Van Belle.

Het is niet leuk om een jaar ouder te worden,
maar het is nog altijd beter dan het alternatief.
Onbekend
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Het kasteel van Bottelare en het geslacht
Stas de Richelle, door Gerard Lemmens.
Door de begroeiing van de laatste jaren ziet men het kasteel, gekend als het kasteel van Bottelare,
bijna niet meer van op de straat. We bedoelen hier het kasteel in de Poelstraat te Bottelare, waar
de leden van de familie Stas de Richelle hebben gewoond van 1875 tot 1989. Dit kasteel, gebouwd
op de grens tussen Bottelare en Merelbeke, heeft tot woonplaats gediend voor de drie
burgemeesters Stas de Richelle. Het hele provinciaal domein ‘Gentbos’ was vroeger eigendom van
de familie Stas de Richelle. Na de dood van Marcel Stas de Richelle in 1989 werd het verkocht. Het
kasteel en een deel van het park werden eigendom van de heer en mevrouw Antoine De Clercq –
Van Renterghem. Het overige deel, 24 hectare groot, werd aangekocht door de provincie, die er
een wandelbos van maakte.
1. De voorgeschiedenis.
De kern van het huidige Gentbos is als dusdanig reeds gekarteerd op de kabinetskaart van de
Oostenrijkse Nederlanden. Bij de verkoop van de voorheen gemeenschappelijke valleigronden
tijdens de tweede helft van de 18de eeuw, verwierf de Gentse familie De Volder, een
kapitaalkrachtige familie van handelaars en industriëlen, heel wat gronden in Bottelare en
Merelbeke. Graaf François de Volder bezat in 1835 zowat 100 hectare. Hij verwierf ook een
landgoed of kasteel in het Gentbos, waarschijnlijk een overblijfsel van de ‘Heerlijkheid ter Burcht’
uit de middeleeuwen. Dat landgoed of kasteel liet hij gedeeltelijk slopen en verbouwen. Op de
kaart van P.C. Popp (ca. 1850) staat het aangeduid als ‘het Volderskasteel’. Hij gebruikte het als
woning of als buitenverblijf. Later deed het dienst als Rijkswachtkazerne en na 1899 als
privéwoning. Momenteel wordt het grondig gerenoveerd.

Het Volderskasteel zoals het er uitzag in 1981. Rechts zien we het vroegere koetshuis, later gebruikt als
boerenwoning, thans privéwoning. Links het hoofdgebouw, vóór 1899 gebruikt als rijkswachtkazerne, nu een
privéwoning geworden.

In 1864 liet het liberale gemeentebestuur van Bottelare weten dat pastoor Van der Maeren gebruik
kon maken van het lokaal in de gemeenteschool waar de pastoor zondagslessen gaf. De rijke Graaf
de Volder werd om hulp gevraagd en er werd beslist een nieuwe school te bouwen. In 1866 werd
de nieuwe school, de huidige Visitatieschool, geopend. Alle kosten van bouw en inboedel had de
graaf op zich genomen. Op het gebouw zien we tot vandaag het wapenschild van de graaf. Het
klooster van de school kreeg ook de naam ‘Instituut de Volder’.
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2. De familie Stas de Richelle.
Het verhaal van de Stas de Richelles begint bij de dochter van de graaf, Marie-Thérèse de Volder,
die na de dood van haar vader alle eigendommen erfde en huwde met Bernard-Guillaume Stas. Het
huwelijk werd gezegend met drie kinderen: Julie, Laurent Victor en Valerie. Bernard-Guillaume
heeft echter nooit op Bottelare gewoond. Zijn zoon huwde met gravin Delfine Vergauwen,
afkomstig van Scheldewindeke. Het gezin woonde aan de Recollettenlei te Gent.
3. Laurent Victor Stas bouwt een kasteel in Bottelare.
Laurent Victor Stas begon in 1875 plannen te maken om een kasteel te bouwen op de buiten. Hij
zocht en vond een geschikte plaats op de grens tussen Bottelare en Merelbeke, langs de Poelstraat,
op het domein van zijn moeder. Laurent Victor tekende zelf de plannen en bij het bouwen was hij
steeds van de partij. Het kasteel lag vlak op de grensscheiding Bottelare-Merelbeke. De voordeur
bevond zich echter op het grondgebied van Bottelare met de bedoeling om als inwoner van
Bottelare beschouwd te worden en er misschien als burgemeester te kunnen fungeren. De
stallingen en het koetshuis lagen op het grondgebied van Merelbeke.

Het kasteel van Bottelare omstreeks 1920.

Het kasteel lag langs de openbare weg die op oude kaarten terug te vinden is als Geeraardsbergse
heirweg of Geeraardsbergse steenweg. Op het Merelbeeks grondgebied noemde men de weg
‘Poelstraete’. Om zijn ‘privacy’ wat te beschermen, deed Laurent Victor Stas de loop van de straat
veranderen door een tracé te maken rond zijn eigendom, zodat zijn kasteel op behoorlijke afstand
van de weg kwam te liggen. Die weg, die in die tijd een smalle, verharde veldweg moet zijn
geweest, liet hij veranderen in een weg met kasseien van een drietal meter breed en dat allemaal
op zijn kosten.
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Landkaart van de omgeving van het kasteel. De zwarte weg is de huidige Poelstraat, de rode weg was de
oorspronkelijke weg. ‘Kast’ is het kasteel van Stas de Richelle op de Poelstraat.

4. Laurent Victor Stas wordt burgemeester.
Laurent Victor Stas, de nieuwe invloedrijke inwoner van
Bottelare, werd in 1885 tot Burgemeester verkozen en
maakte zo een einde aan de bijna honderdjarige
hegemonie van de liberale notarissenfamilie De Saegher.
In 1886, na amper 1 jaar burgemeesterschap,
verongelukte hij tijdens werkzaamheden in zijn kasteel.
Hij had 10 kinderen en die verkregen in 1890 bij
Koninklijk Besluit de naam Stas de Richelle, genoemd
naar het dorp Richelle bij Luik, waar de familie afkomstig
van was. Tussen 1888 en 1890 nam de eerste schepen
Henri Verstraeten het burgemeesterschap over. Bij de
daaropvolgende verkiezingen wonnen te katholieken
opnieuw de verkiezingsstrijd en de Stas de Richelles
kwamen terug aan bod.

Laurent Victor Stas
burgemeester van Bottelare van 1885 tot 1886.

5. Ridder Adelin Stas de Richelle wordt de nieuwe burgemeester.
De oudste zoon, Adelin, werd na de verkiezingen in 1891 voorgedragen en aangesteld als de
nieuwe burgemeester. De Bottelaarse dorpspolitiek werd in die jaren beheerst door de felle strijd
tussen het ‘kasteel’ (de katholieken) en de liberalen van notaris De Saegher. In 1904 wonnen de
liberalen de verkiezingen en notaris Emiel De Saegher werd burgemeester. Maar bij de volgende
verkiezingen in 1908 was het Ridder Adelin Stas de Richelle die het pleit won en opnieuw
burgemeester werd. Adelin, geboren op 11 oktober 1864, huwde met mevrouw Jeanne de

Land van Rode – jaargang 43 nummer 171

91

september 2015

Vigneron. Het gezin kreeg vijf kinderen. Hij was een
sociaalvoelend mens. Zo sponsorde hij de lokale
muziekvereniging ‘Voor God en Vaderland’ en werd er
voorzitter van. Daarnaast was hij erelid van de SintAnnagilde en lid van de kerkraad. Ook schonk hij enkele
kunstschatten aan de kerk en was hij actief in het
verenigingsleven.
Ridder Adelin Stas de Richelle burgemeester
van 1891 tot 1904 en van 1908 tot 1927.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een gedeelte van
het kasteel opgeëist door de Duitsers. De bevelhebber die
verantwoordelijk was voor het vliegveld van LembergeGontrode, had er zijn verblijf. Op het vliegplein waren
eerst zeppelins en daarna vliegtuigen gestationeerd die
doelen in Engeland en Frankrijk bestookten. Op 1
augustus 1927 sloeg het noodlot toe. Ridder Adelin Stas
de Richelle werd het slachtoffer van een verkeersongeval
in O.L.V. ten Bosch (Overijse) en overleed ter plaatse. Hij
was op weg naar het huwelijksfeest van zijn zoon André.

Het grafmonument van de familie Stas de Richelle op het kerkhof van
Bottelare.

6. Ridder Marcel Stas de
burgemeester van de familie.

Richelle

wordt

de

derde

Een paar maanden na het plotseling overlijden van zijn vader
werd Marcel, de derde zoon van het gezin als waarnemende
burgemeester aangesteld. De nieuwe burgemeester kon zijn
volledige functie (recht van meestemmen) enkel vervullen vanaf
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hij huwde met
mevrouw Denise Dhoop van Merelbeke. Het gezin bleef kinderloos. De familie Stas de Richelle was
van adel en patriottisch. Behalve het Bottelaars dialect, dat ze gebruikten in hun omgang met de
dorpelingen, was de kasteeltaal Frans. Naast het burgemeesterschap had Marcel ook de andere
taken van zijn vader overgenomen, zoals het voorzitterschap van de muziekvereniging.
In de woelige jaren dertig veranderde het politieke leven in Bottelare. Naast de katholieken en
liberalen kwam een derde partij, de Vlaamsgezinden, de kop opsteken. De groeiende invloed van
de jongere Vlaamsgezinde muzikanten was voor hen een doorn in het oog. Er werd te veel ‘De
Vlaamse Leeuw’ gespeeld en in 1933 nam Marcel Stas de Richelle ontslag als voorzitter van de
fanfare ‘Voor God en Vaderland’.
Tijdens de 18-daagse veldtocht van mei 1940 verbleven een aantal hogere Belgische officieren op
het kasteel. De hele oorlog lang bleef Marcel Stas de Richelle op post als burgemeester. Er waren
in Bottelare blijkbaar geen collaborerende personen beschikbaar die oorlogsburgemeester wilden
worden. Na de oorlog in 1944, toen de Koninklijke Harmonie Voor God en Vaderland na vier jaar
inactiviteit terug aan de oppervlakte verscheen, werd aan Marcel Stas de Richelle gevraagd
opnieuw het voorzitterschap op te nemen. Hij zou voorzitter blijven tot in 1950. In die periode
werd hij ook actief buiten Bottelare. Hij werd de algemene voorzitter van ‘La Gantoise’ waar niet
alleen de voetbalclub, maar ook een tennisclub en een hockeyclub deel van uitmaakten. Ook was
hij een tijdlang voorzitter van de Belgische Tennisliga.
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Op 23 augustus 1953 vierde de hele gemeente Bottelare het ambtsjubileum van zijn
burgemeester. Naast andere plechtigheden trok een historische stoet door de gemeente.

Burgemeester Marcel Stas de Richelle met echtgenote mevrouw Denise Dhoop in de stoet
tijdens de viering van het 25-jarig ambtsjubileum in 1953.

Marcel Stas de Richelle was een verwoed jager. Dikwijls ging hij op jacht in de Ardennen waar zijn
familie uitgestrekte eigendommen bezat. Hij ging ook regelmatig op safari in Afrika. In zijn kasteel
pronkte hij met een grote verzameling jachttrofeeën, die vooral bestond uit hertengeweien.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1959 behaalden de liberalen de overwinning in Bottelare.
Jean Pede, een afstammeling van de familie De Saegher, werd de nieuwe burgemeester. Marcel
Stas de Richelle kon de nederlaag moeilijk verteren en gaf zijn ontslag als gemeenteraadslid.
Daarmee kwam een einde aan een jarenlang burgemeesterschap van de Stas de Richelles. Marcel
Stas de Richelle trok zich terug op zijn kasteel, nam aan geen enkele activiteit op zijn gemeente of
op andere plaatsen nog deel en stierf eerder eenzaam op zijn kasteel op 21 oktober 1989. Hij werd
negentig jaar.

OPROEP

FC Eendracht Moortsele organiseert op 26 en 27 maart 2016 een fototentoonstelling samen met de
presentatie van een boek naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de club.

Wij zoeken nog foto- en archiefmateriaal.
Info te bekomen bij Hugo Van Hecke
Tel. 09/362.54.46 of GSM 0477/263.957
E-mail: hugo_vanhecke@skynet.be
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Koninklijke muziekvereniging
‘Voor God en Vaderland’ viert feest.
Scheldewindeke 135 muziek.
Van de oprichters en leden van het eerste uur is weinig gekend.
Het oudste bewijs van het bestaan van de fanfare is een foto van
het vaandel waarop de jaartallen 1880-1890 te zien zijn en een
affiche van de Gemeentefeesten te Sint-Amandsberg uit 1883
waarop de deelname van de “FANFAAR” van Scheldewindeke
staat.
Uit deze gegevens mogen we er vanuit gaan dat de vereniging
gesticht werd in 1880 onder de naam “Ste Cecile”.

Fanfare Scheldewindeke ± 1880-1890

Recent opzoekingwerk bracht ook volgende gebeurtenissen uit het prille begin van de vereniging
aan het licht:
Op de “fêtes Breidel & de Coninc” te Brugge speelde op 14 augustus 1887, op de kiosk in de “Rue
Ste Cathérine”, de “Cercle S. Cecile” uit Scheldewindeke de muziekstukken “En Villégiature”,
fantasie van J. Martin en “La Foie”, potpourri van D. Bauwens.
Op 4 augustus 1895 trad in Melle “Fanfaren Ste-Cecilia’s kring” van Scheldewindeke op. Onder het
bestuur van Oct. De Sutter speelden ze “Mignonette” en “Fleurs des Champs”.
Zowel de zangvereniging “De ware Vriend Eendracht” als “Fanfaren Ste Cecilia’s Kring” uit
Scheldewindeke namen op 2 augustus 1896 deel aan het “600 Fr Premien Festival” te Drongen.
Ook in 1899 concerteerden beide verenigingen op het Luisterrijk Festival voor Harmonie-,
Fanfaren- en Zangmaatschappijen in Melle.
De voorzitters.

Jozef DE GANCK
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Foto uit 1988 met secretaris, Wim Keppens,
voorzitter Valeer Bundervoet en dirigent Luc De
Gelder.

De meest gekende voorzitter was dokter Jozef De Ganck. Maar liefst 60 jaar was hij voorzitter van
de fanfare. Hiervoor ontving hij in 1988 de “Erkentelijkheidmedaille van de Vlaamse
Gemeenschap”. Hij overleed in oktober van hetzelfde jaar op 88-jarige leeftijd.
Daarna nam Valeer Bundervoet deze taak op zich. De huidige voorzitter is Julien De Corte en dit
sedert 1991.

Majoretten-trommelkorps in 1970
ten huize van voorzitter Dr. De Ganck.

Majorettekorps foto uit 1976

Dirigenten.
Een van de eerste dirigenten was Octaaf De Sutter. Na hem namen ook Norbert De Sutter, Gerard
Stadeus, Jerome Latoir, Albert Wollaert, Luc De Gelder, Sylveer Ongenae, Dirk Van Belle, Mark
Dick en Bart Leys de dirigeerstok ter hand. Op initiatief van Luc De Gelder werd in 1982 gestart
met een jaarlijks kerstconcert. Dit evolueerde naar een lente- en herfstconcert. Huidig dirigent
Christian Delaere dirigeerde zijn eerste concert met onze vereniging in april 2015.
De groep werd in 1970 uitgebreid met een majorettekorps. De dames zorgden voor een show met
slagwerk en dans. De eerste instructeur was Jerome Lenssens. Hij werd opgevolgd door Vera De
Paepe en Daisy Van Den Bulcke. In de loop van de jaren ’70 was ook een klaroenkorps deel van de
vereniging.
Drumband.
In 1976 startte Raf Van Elsuwe met het trommelkorps. Na hem namen ook Robert Dhondt, Luc
Keppens, Paul Ringoot, zijn dochter Jessie Ringoot en Bart Leys de leiding op zich. Jean Van der
Straete vervulde vele jaren een belangrijke ondersteunde rol voor de percussiegroep.
De groep evolueerde onder stimulans van Paul en Jessie naar een moderne drumband waarin
allerlei ritmische en melodische slagwerkinstrumenten bespeeld worden.
Sinds 2013 is Andreas Keppens de dirigent. De drumband nam in oktober 2014 voor het eerst deel
aan een kampioenschap en behaalde de eerste prijs in de derde afdeling tijdens de Nationale
Vlamo Concert-, Mars- en showwedstrijden in Wevelgem.
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De huidige Drumband
onderleiding van Andreas Keppens

Sint-Cecilia met de vlag van de “Kleine Zes”.
Foto 1991.

100-jarig bestaan.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1980 verkreeg de fanfare de titel “Koninklijke” en
werd een nieuwe vlag in gebruik genomen, ontworpen en geschonken door Gerard Keppens.
De Koninklijke Muziekmaatschappij was lid van de “Kleine Zes”. Sinds de oprichting in 1963 werd
elk jaar door een van de zes deelnemende fanfares een muzikale dag georganiseerd. De “Kleine
Zes” waren:
Koninklijke Harmonie “Voor God en Vaderland” uit Bottelare
Koninklijke Fanfare “Volksopbeuring” uit Massemen
Koninklijke Fanfare “Sint-Cecilia” uit Oordegem
Koninklijke Fanfare “Sint-Cecilia” uit Oosterzele
Koninklijke Fanfare “Moed en Volharding” uit Velzeke
Koninklijke Fanfare “Voor God en Vaderland” uit Scheldewindeke.
Het laatste gezamenlijk optreden was in 1991 te Velzeke.
De Koninklijke Muziekvereniging neemt al verscheidene jaren deel aan de “Fedekam/Vlamotornooien”, die een goede voorbereiding vormen voor de deelname aan de Provinciale tornooien
waaraan subsidies zijn verbonden. De Koninklijke Muziekvereniging nam voor het eerst deel aan
het Provinciaal tornooi in 1964. Zij stelde zich voor in derde afdeling en werd bevorderd tot tweede
afdeling waar ze bleven tot 1995.
Ondanks een sterke uitslag op het voorbereidende kantonnaal “Fedekamtornooi”, zakte de
maatschappij in 1995 naar derde afdeling op het Provinciaal tornooi.
In 2000 stelde zij zich voor in derde afdeling en behaalde grote onderscheiding wat een enorme
stimulans betekende en de inzet van wekenlange repetities beloonde.
Twee jaar later nam de vereniging vervroegd deel en behaalde onderscheiding in tweede afdeling.
Een volgende promotie gebeurde tijdens het kampioenschap in 2006 waar de vereniging grootste
onderscheiding behaalde in tweede afdeling en daardoor automatisch geklasseerd werd in eerste
afdeling. Tijdens hun laatste deelname in 2014 bevestigde de vereniging haar klassering in eerste
afdeling met onderscheiding.
Met dank aan Wim Keppens voor de geschiedenis en bijhorende foto’s, De Lobelle voor aanvullende
foto’s en opmaak.
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De Vuurkruisers (vervolg),
door Françoise Verhoosele.
Gentbrugge (deel 2):
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

DELANGHE Maurice H., Gentbrugge: 3e Linieregiment, 4 frontstrepen, ridder in de Orde van
Leopold II met Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DELARUELLE Hector J., Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet. Zie ons vorig nummer.
DELMOTTE Prosper, Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DELNOY Georges, Gentbrugge: 9e Artillerie.
DE LOOF Hector, Gentbrugge: Soldaat 1e Linieregiment. Zie ons vorig nummer.
DELPORTE Walter S.A., Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 1 frontstreep, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE MAERTELAERE Florent, Gentbrugge: Korporaal 13e
Linieregiment, 6 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 1418.
DE MAESSCHALCK Louis G., Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te voet, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, militaire medaille 2de klas (art. 4) Palm, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DEMETER Jules A., Gentbrugge: Sergeant 21e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE MEYDTS Henri A.C., Gentbrugge: Sergeant 2e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, militaire medaille 2de klas (art. 4), IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 1418. Zie foto.
DE MEYER Jules C., Gentbrugge: Soldaat 1e Artillerie, 4 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE MOL Jean, Gentbrugge: 22e Linieregiment.
DE MOL Léon R., Gentbrugge: Korporaalhoornblazer 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE MOL Polydore, Gentbrugge: Soldaat 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE MOOR Florent, Gentbrugge: Soldaat Artillerie Loopgraven, 3 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE MOOR Léandre A., Gentbrugge: Kapitein 7e Artillerie, 8 frontstrepen, ridder in de Leopoldsorde, ridder in
de Kroonorde met Palm, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE MOYER Maurice, Gentbrugge: 1e Zware Artillerie.
DE MULDER Alfons-P., Gentbrugge: Soldaat 1e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE MULDER Francois C, Gentbrugge: Soldaat 10e Artillerie, 7 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE MULDER Valeer J., Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, 2 oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE MULLIER Honoré, Gentbrugge: Soldaat 18e Linieregiment, 3 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE NEVE Jozef, Gentbrugge: Soldaat 1e Zware Artillerie, 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE PAEPE Auguste, Gentbrugge: 1e Linieregiment
DE PAEPE Léon A., Gentbrugge: Soldaat 1e Linieregiment, 7 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE PAUW François, Gentbrugge: 18e Linieregiment
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DE PAUW Hippoliet A., Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie
foto.
DE PAUW Isidoor, Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE PELICHY François O.M.G, baron, Gentbrugge: Soldaat Koloniale Troepen, 8 frontstrepen,
oorlogskruis
Palm,
IJzerkruis,
medaille
van
de
strijdervrijwilliger,
Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18, herinneringsmedaille van de Afrikaanse veldtochten zilver. Zie
foto.
DE PELSMACKER Pierre, Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te voet, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE PESSEMIER Florent H., Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE POORTERE Arthur M.J., Gentbrugge: Soldaat 10e Artillerie, 4 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DEPRE Honoré, Gentbrugge: Soldaat 5e Genie, 1 frontstreep, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE PROOT Julien, Gentbrugge: Soldaat 13e Linieregiment, 5 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
ridder in de Orde van Leopold II met Palm, oorlogskruis Palm, medaille van de
strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE RAEDT Willem, Gentbrugge: Soldaat 3e Carabiniers, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE REUSE Léon E., Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE RIJCKE Adolf, Gentbrugge: Soldaat 1e Linieregiment, 5 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE RIJCKE Frans, Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE ROCKER Edgard C., Gentbrugge: Soldaat 5e Linieregiment, 4 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE ROEVE Maurits Th., Gentbrugge: Soldaat 4e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE ROO Edmond C., Gentbrugge: Soldaat 14e Artillerie, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DEROOSE Jules, Gentbrugge: Soldaat 4e Lanciers, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE ROUVILLE Jean B., Gentbrugge: Soldaat 14e Artillerie, Zegemedaille, Herinneringsmedaille
14-18.
DE SCHRYVER Gaston G., Gentbrugge: Korporaalbrancardier 13e Artillerie, 8 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE SLOOVER Alphonse E., Gentbrugge: Korporaal 20e Linieregiment, 7 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE SMEDT Alfred, Gentbrugge: Korporaal 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, 3 oorlogskruis
Palm, militaire medaille 2de klas (art. 4) met Palm, medaille van de strijdervrijwilliger,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE SMET Alfons A., Gentbrugge: Soldaat 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 1418. Zie foto.
DE SMET Cyrille, Gentbrugge: 5e Linieregiment.
DE SMET Emiel N., Gentbrugge: Soldaat 3e Genie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE SMET Ernest, Gentbrugge: 5e Linieregiment.
DE SMET Grégoire, Gentbrugge: Telegrafisten.
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DE SMET Isidore Ch., Gentbrugge: Korporaal 16e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE SMET Maurice R., Gentbrugge: Gepensioneerd kapitein Koloniale Troepen, 8 frontstrepen,
ridder in de Kroonorde met Palm, 2 oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18, herinneringsmedaille van de Afrikaanse veldtochten.
DE SMET Romain, Gentbrugge: 3e Linieregiment
DE SOMERE Richard, Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE SPIEGELERE Remi D., Gentbrugge: Soldaat 5e Jagers te voet, 7 frontstrepen, oorlogskruis
bronzen leeuw, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE STERCKE Désiré, Gentbrugge: Soldaat 4e Carabiniers, 4 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DETAYE Auguste, Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE TELDER Gerard G.J., Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE TOLLENAERE Léon A., Gentbrugge: Soldaat 7e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE VISSCHER Edmond, Gentbrugge: Soldaat 14e Artillerie, 4 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DE VISSCHER Léon, Gentbrugge: 1e Grenadiers.
DE VLEESCHOUWER Jules, Gentbrugge: Soldaat 9e Linieregiment, ridder in de Orde van
Leopold II met Palm, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE VLIEGER Benoit, Gentbrugge: Korporaal 6e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE VLIEGER Désiré, Gentbrugge.
DE VOCHT Henri L., Gentbrugge: Soldaat 18e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DEVOGELAERE Ernest, Gentbrugge: Soldaat 5e Artillerie, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE VOS Cyrille, Gentbrugge: Soldaat 18e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE VOS Frans P., Gentbrugge: Sergeant-majoor 8e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE VOS Georges H., Gentbrugge: Soldaat Militaire Draadloze Telegrafie, 5 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 1418.
DE VOS Georges H., Gentbrugge: Soldaat Militaire Draadloze Telegrafie, 5 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 1418.
DEVOS Jules, Gentbrugge: Soldaat 1e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE VREESE Gustaaf M., Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE VUYST Richard L., Gentbrugge: Sergeant-majoor 6e Jagers te voet, 8 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18, militaire medaille
Servië.
DE VYLDER Séraphin J., Gentbrugge: Sergeant 2e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DE WEERDT Maurice C., Gentbrugge: Soldaat 24e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE WILDE Bernard, Gentbrugge: Vervoerkorps.
DE WILDE Camiel, Gentbrugge: Soldaat 3e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
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DE WILDE Gustaaf, Gentbrugge: Soldaat 16e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie
foto.
DEWILDE Michel C., Gentbrugge: Soldaat 6e Jagers te voet, 6 frontstrepen, Orde van Leopold
II, oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille
14-18.
DE WILDE Rene J., Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te paard, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DE WITTE Emile, Gentbrugge: 13e Linieregiment
D'HAESE Robert S., Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers, 7 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DHEEDENE Medard O., Gentbrugge: Soldaat 7e Linieregiment, 8 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
D'HONDT Eduard A., Gentbrugge: Soldaat 7e Linieregiment, 2 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
ridder in de Orde van Leopold II met Palm, 2 oorlogskruis Palm, medaille van de
strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
D'HONDT Eduard A., Gentbrugge: Soldaat 7e Linieregiment, 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
ridder in de Orde van Leopold II met Palm, 2 oorlogskruis Palm, medaille van de
strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
D'HONDT Evarist E.F., Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 4 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, oorlogskruis Palm, militaire medaille 2de klas (art. 4) met Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DHONDT Jean J., Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
officier in de Orde van Leopold II zilveren Palm, 2 oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
D'HONDT Odilon C., Gentbrugge: Soldaat 3e Jagers te voet, 4 frontstrepen, IJzerkruis,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
D'HOOLAEGE Charles E.M., Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, 2
oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 1418, medaille voor dapperheid Servië. Zie foto.
DICK Ferdinand, Gentbrugge: Soldaat 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DIRICK Théophile J., Gentbrugge: Korporaal 2e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie
foto.
DOBBELAERE Joris, Gentbrugge: Korporaal 1e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18.
DOSSCHE Jules, Gentbrugge: 22e Linieregiment
DRIEGHE Jérôme, Gentbrugge: Telegrafisten.
DROESHAUT Isidoor, Gentbrugge: Korporaal 21e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, Zegemedaille, Herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
DUPON Jules R., Gentbrugge: Soldaat 14e Artillerie, 2 frontstrepen, Zegemedaille,
Herinneringsmedaille 14-18.
DUPONT Jan, Gentbrugge: 2e Artillerie.

DE MAESSCHALCK
Louis G.

DE MEYDTS Henri A.C.
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DE MOOR Léandre A.

DE MULDER Alfons-P.

DE PAUW Hippoliet A.

DE PELICHY François
O.M.Gh. - baron

DE PESSEMIER Florent
H.

DE POORTERE Arthur
M. J.

DEPRE Honoré

DE RAEDT Willem

DE REUSE Léon E.

DE RIJCKE Adolf

DE ROCKER Edgard C.

DE ROEVE Maurits Th.

DEROOSE Jules

DE SMET Alfons A.

DE SMET Emiel N.

DE TOLLENAERE Léon
A.

DEVOGELAERE Ernest

DE VOS Cyrille

DE WEERDT Maurice
C.
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DE WILDE René J.

D'HAESE Robert S.

DHEEDENE Medard O.

D'HONDT Eduard A.

DHONDT Jean J.

D'HOOLAEGE Charles
E. M.

DIRICK Théophile J.

DROESHAUT Isidoor

Workshop oud schrift en computer,
Oud schrift: wij lezen samen met u moeilijke en minder moeilijke teksten en geven een woordje
uitleg. U kunt uw moeilijk leesbare teksten per mail opsturen (zie hieronder), minstens 2 weken
vóór de workshop en wij ontcijferen dat samen met u. Na de workshop krijgt u de omzetting van
de tekst per mail toegestuurd.
Genealogisch programma: u zit met een moeilijkheid of u weet niet hoe u bepaalde gegevens
moet noteren? In de workshop kunt u vragen stellen. De bedoeling is dat u uw laptop meebrengt.
Inschrijven: U schrijft in op de nieuwsbrief van de workshop(s) die u wenst bij te wonen. Een
week op voorhand wordt u verwittigd en dan kunt u beslissen of u die dag aanwezig zult zijn of
niet. http://www.landvanrode.be/oudschrift.htm
De plaatsen zijn beperkt tot 12.
Natuurlijk verwachten wij dat, indien u toezegde om aanwezig te zijn en u alsnog niet aanwezig
kunt zijn, u ons verwittigt.
Data en plaats:
Al de workshops gaan door in de residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101 Blok A302
te 9820 Merelbeke (3de verdiep, lift en trap links), op zaterdagnamiddag telkens van 14 tot 16
uur, behalve in juli en december.
Beginnelingen
24 oktober 2015
28 november 2015
23 januari 2016
27 februari 2016
26 maart 2016
23 april 2016
21 mei 2016
25 juni 2016

Gevorderden:
10 oktober 2015

Genealogisch programma:
14 november 2015

09 januari 2016
13 februari 2016
12 maart 2016
09 april 2016
07 mei 2016
11 juni 2016

Als documentatie bij de workshop oud schrift, is er mogelijkheid om een cursus aan te kopen vanaf
september 2015. Deze cursus kost 8,50 Euro BTW incl.
Secretariaat en briefwisseling: p/a Françoise Verhoosele
Hundelgemsesteenweg, 101 A301
9820 Merelbeke
Tel. 09/362.69.95 E-mail: secretaris@landvanrode.be URL: http://www.landvanrode.be
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Staten van Goed Land van Rode
Deel 5.
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent.
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode.
RAG 115
Afkortingen:
g
SVGB
Staat van goed Balegem
SVGM
Staat van goed Moortsele
SVGS
Staat van goed Scheldewindeke
RAG
Rijksarchief Gent
x
†
fa
fs

H.
HG.
K.
KK.
HS
SS
MN
TW
ST
VM
VP

gehuwd met
overleden
dochter van
zoon van

396

1675

397

1675

398

1675

houder
houderigghe
kinderen van
kleinkinderen van
hun self / haar self
syn self
met name
te weten
sterfhuis
voogd materneel
voogd paterneel

SVGS † Lieven HEBBELINCKs fs Jan † december 1674
HG. Catelyne WEYTENS
K. Lyvinne 15 j., Janneken 13 j., Cornelia 6 j., Joosine 4 j. en Marieken 4 maend
Joos HEBBELINCKs VP
Jan VOLKAERT VM
SVGS † Janneken PIENS fa Lieven † 2 october 1673
H. Marten DE CONYNK
K. Jan 6 j.
Jan PIENS, oom, VM
SVGS † Josyne DHONT fa Lowys † 7 april 1675
H. Lowys VAN DE VYVER 2e man
1e man Gillis DE ROELLE
K. Catalyne 14 j., Lieven 10 j.
K. 2e bed Jan VAN DE VYVER 2 maand
Jacques DE ROELLE VP
Bundel 210

399

1676

400

1676

401

1676

402

1676

SVGS † Jan VAN DALE † 29 april 1676
HG. Elisabeth Van de ...
K. Adriaen VAN DALE 5 j.
Gillis VAN DALE VP
SVGS † Joos DE BACKER † 30 mey 1676 en † Janneken HUYGHE † december
1676
9 k. Lieven SS, Jan en Geeraert HS, Janneken x Matthys FONCK, Francoyse x
Jacques DE MOOR, Godelieve 22 j., Tanneken 16 j., Marie 15 j. en Pieter 10 j.
Laureys DE BACKER VP
Joos HUYGHE VM
Land in St Lievens Houtem
SVGS † Joos DE BOSSCHERE † 6 december 1675
HG. Adriaene STEVENS
3 K. Franchoyse 8 j., Livyne 4 j. en Catalyne 3 j.
Rombaut VAN AELBROECK VP
Pieter DE COOMAN VM
Land in Vliersele en Oombergen
SVGS † Jan DE LOORE fs Mattheus † maart 1675
HG. Marie DE MULDER
K. Joos 2 j.
Mattheus DE LOORE VP, grootvader
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403

1676

404

1676

405

1676

406

1676

407

1676

408

1676

409

1676

410

1676

411

1676

412

1676

413

1676

414

1676

415

1676

SVGS † Jan MERONIE (MERO) † 12 september 1676
HG. Jaquemyne DE LOOSE
K. Joos 26 j., Adriane x Antheunis VAN DE KERKHOVE, Niclays 20 j., Elisabeth
18 j., Lieven 16 j., Joosyne 14 j., Jan 11 j. en Pieter 5 j.
Guilliam MEROIN VP
SVGS † Vieronica BIESMAN † meye 1676
K. Lieven 20 j. en een weze bij † Joosyne haar dochter x Mattheus VAN
BOCKSTAEL oud 3 j.
H. Geeraert CAUWELS
SVGB † Willemijne DE WINNE x † Franchies DE MOOR † augustus 1676
Hoirs: Pieter DE MOOR, Francyne x Guilliam DE MOOR fs Adrian, Martyne 24
j., Jan 22 j. en Lieven DE MOOR 15 j.
SVGB † Joos VAN DER MUELEN fs Geeraert † 15 july 1676
HG. Magdalena DESENFANS
Hoirs: Pieter VAN DER MEULEN, Adriaen, Adriaene x Jan VAN THEMSCHE,
Elisabeth x Adriaen HOEBEKE, Joos DE TAYE weze van Mayken VAN DER
MEULEN x Pieter DE TAYE, Geeraert DE COCK weze van Janneken VAN DER
MEULEN x Marten DE COCK
Hofstede op 'Bracht'
Land in Leeuwergem, Pauwellatem en Marie Laethem
SVGB † Laureys VAN DE VYVERE † februari 1676 x † Lievyne HAESEBEYT al
lang overleden
Hoirs: Adriaen, Livinis, Janneken VAN DE VYVER x Adriaen VERMEESCH en de
4 wezen van Margriete VAN DE VYVER x Matthys DE KUYPER
SVGM † Lieven VAN GANSBERGHE † februari 1673
HG. Marie BEECKAERT
K. Gillyntgen 5 j. en Pierken 3 j.
Pieter VAN GANSBERGHE fs Pauwel VP
SVGB † Elisabeth DE NAYER † september 1676
H. Francoys VAN HOORDE
K. Janneken VAN HOORDE 3 j. en Laureynsken 6 maend
Jan VAN WAMBEKE VM
SVGM † Adriaen SCHOLLAERT † 19 september 1676
HG. Janneken MYCHIEL (?)
K. Henderick SS, Barbele x Joos DE SUTTER, Jan 28 j., Cornelis 23 j. en Gillis
22 j.
Heynderick SCHOLLAERT VP
SVGB † Mattheus DE ROO † juny 1676
HG. Marie HANNO fa Niclays
Hoirs: Jan DE ROO, de kinderen van Pieryne DE ROO x Thomas
SCHOCKAERT, de kinderen van Marie DE ROO x Frans DE WEVERE, allen K
en KK van Tanneken VAN DE KERKHOVE 1e vrouw
2e vr † Janneken DIBBAUT
K. Cristoffel DE ROO, Lievyne x Lieven DE WANDEL, Niclays SS en Janneken
DE ROO x Frans DE WANDEL
3e vr Catelyne VAN DE WALLE
K. Lieven DE ROO 20 j.
SVGB † Marten DE VISSCHERE † 22 februari 1676
HG. Tanneke DE COCK fa Niclays
K. Lievyne 17 j., Merten 14 j., Adryaen 11 j., Janneken 8 j., Joosyne 5 j.,
Pierken 2 j.
Jan DE VISSCHER, oom en VP
Niclays DE COCK VM
SVGB † Laureys DE COCK † 21 september 1676
HG. Joosyne STEVENS
K. Joosyntjen x Marten VAN DER BIEST, Lieven SS, Janneken x Pieter DE
SCHUYTTER, Joosyne x Loys PINTS, Marie x Matthys DE MOOR en Jan DE
COCK 16 j.
Hofstede op 'Bracht'
SVGS † Hedwardus DE CONINCK fs Lieven † februari 1668
HG. Elisabeth VEEVATE † fa Gillis
1 zoon Joos
SVGB † Lievyne VAN DE VYVERE † july 1676
H. Mattheus DE BLOCK
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K. Joosken 5 j., Pieterken 6 j. en Julyntjen DE BLOCK 19 m.
Lieven VAN DE VYVERE VM
Rek. voogd wezen Hilbrandt AELBRECHT x Lievyne GEERTS
Rek. huwelijk Joos CLAEYS x Pieryne VAN DURME weduwe Lieven DE WAELE
Rek. voogd wezen Adriaen DE COCK fs Lieven x Pieryne VAN BOCKSTAELE
Rek. voogd wezen Gillis VAN BENEDEN x Catlyne DE COCK
Rek. voogd wezen Lieven DE GROOTE
Rek. curator sterfhuis Lieven DE WILDE
Liquidatie Joos DE BACKER x Janneken HUYGHE

416
417
418
419
420
421
422

Bundel 211
423

1677

424
425

1677
1677

426

1677

427

1678

428

1677

429

1677

430

1677

431

1677

432

1677

SVGS † Mayken HEBBELINCK fa Jan † Scheldewindeke september 1676
1e man Pieter NIEUWENHOVE
K. Marten 4 j. uit het land
Jaquemyne x Philips VERMEULEN, Pieter 22 j., Rombaut 18 j., Peternele 16 j.,
Jacobus 13 j.
2e man Jan VAN DER STRATEN geen kinderen
Philips VERMEULEN VM
Gillis DHONT VP
SVGS † Marie HEBBELINCK dubbel
SVGS † Joos VAN DER BRUGGHEN † Scheldewindeke 15 september 1676
HG. Marie BAELE
K. ... VAN DER BRUGGHEN 11 j.
Jan VAN DER BRUGGHEN, broer, VP
Marten TAELMAN, schoonbroer, VM
Hofstede te Dickel tegenover de kercke
Land op Bochoute en Dickel
SVGS † Pieter DE MUNTER en Elisabeth DE VOS beden overleden te
Scheldewindeke october 1676
3 K. Marie 17 j., Lieven 13 j. en Jan 7 j.
Lieven DE MUNTER, broeder, VP
Adriaen PLUIM VM
Land te Oosterzele, Boechout en Scheurbroeck
Hofstede op Scheurbroeck erfdeel van Lieven DE MUNTER
SVGS † Jan DE VRIESE fs Jan † Scheldewindeke december 1677
HG. Pieryne DUERMANS
5 K. Jan en Marie HS, Joos 23 j., Tanneken 17 j., Adriaen 11 j.
Lieven DE VRIESE VP
Geeraert VAN AELBROECK VM
SVGB † Jan RYCKAERT † Balegem september 1676
HG. Adriaene VAN ELSUE (? ESBEKE?)
K. Joos 11 j., Liefken 5 j. en Vyntjen 4 j.
Pieter VAN BOCKSTALE c.ux. VP voor Hendrick MEERSCHAUT absent
2e man Gillis ROUCKOUT
Huis op 'Reughem'
SVGS † Jof. Adriaene Sara NOYETTE wed. van Lowys VAN DER SCHUEREN
K. Adriaen en Ferdenant HS, Frans SS, Livina Marie x Laureys MALIS (?),
Cecilia 24 j., Jan Baptist 23 j. en Philips 21 j.
Adriaen VAN DER SCHUEREN VP
Lieven VAN LANCKER VM
SVGB † Joosyne DE MOOR fa Guilliam † september 1676, wed. van †
Alexander DE CLERCK
K. Francoys 8 j., Joosken 6 j. en Guillamken DE CLERCK
Adrian DE MOOR, broeder, VM
Joos DE CLERCK, oom, VP
SVGB † Lieven DE MOOR fs Guillam † october 1676
Hoors: Adriaen, Jacques, Catelyne en Lievyne DE MOOR x Pieter ROUCKOUT
Mitsgaders Francois, Joos en Guilliam DE CLERCK wezen van † Josine DE
MOOR x Alexander DE CLERCK
Joos DE CLERCK tot Roobost voogt
Testament voor de kercke een dagwant bosch
SVGB † Daneel ROUCKOUT † up St. Mathys 1676 en † Catherine STEVENS (?)
Hoirs: Jan, Pieter en Alexander en Josyne ROUCKOUT x Lieven VAN DER
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433

1677

434

1677

435

1677

436

1677

437

1677

438

1677

439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

BEKEN en Marie DE WINNE, weze van † Adriaene ROUCKOUT x Marten DE
WINNE 8 j.
Jan ROUCKOUT voogd
SVGM † Marie en Elisabeth VAN HOORDE jonge dochters. Marie † augustus
1676 te Moortzele en Elisabeth † october 1676 binnen WaarSCHOOT
Hoirs: Adrian VAN HOORDE broeder, Tanneken zuster, Janneken en
Franchoyse STAUTHAMER, dochters van † Josyne VAN HOORDE, Bertel,
Rogier, Melchior, Anna, Marie DE WEVER, kinderen van Margriete VAN
HOORDE, kinderen van Adrian VAN HOORDE
Huis gecocht van Larus VAN HOORDE, grootvader, drie dagwant
SVGB † Lievyne DE MOOR fa Willem † te Balegem januari 1677
H. Pieter ROUCKOUT fs Danneel
1e man Pieter DE VOS
K. Janneken DE VOS 14 j., Willem 11 j., Jacques 5 j.
Adriaen DE MOOR, broeder, VM
Huis uit coope van † Guillaeme DE MOOR op 'Reughem'
SVGB † Jan VAN PEVENAIGE fs Joos † te Baleghem 22 augustus 1677
1e vrouw † Livijne DE COCK fa Marten
K. Pieter 26 j., Josyne 23 j., Janneken x Lieven DE COCK, Lievijne x Joos
ROUCKOUT en Joosken VAN PEVENAIGE 16 j.
2e vrouw † Janneken VERSCHUREN † october 1677
K. Petronelle VAN PEVENAGE
Jacques VAN PEVENAIGE VP
Jan VERSCHUEREN VM
SVGB † Martyne DE SPIEGELEERE fa Pieter † jaer 1677 jonge dochter
Hoirs: Jan DE SPIEGELEER, Joos DE SPIEGELEER en Francoys VERNIERS,
Jacques VERNIERS HS, Adriaen VERNIERS en Elisabeth nog minderjarig
SVGB † Anthonyne DE MOOR † 19 augustus 1677
H. Pieter VAN BOCKSTAELE
K. Adriaen † na zijn moeder, Janneken VAN BOCKSTAELE 20 j.
Adriaen DE MOOR fs Passchier VM
SVGB † Livyne DE MOOR x † Marten RYCKAERT beden overleden. Marten †
october 1674 en Livyne † november 1676
2 K. Janneken RYCKAERT 20 j. en Josyne 18 j.
Joos DE MOOR en Pieter VAN BOCKSTAELE voogden
Rek. curateur sterfhuis Jan BOUCKAERT venditie
Rek. voogd wezen Gillis VAN BENEDEN
Rek. venditie Adriaen VAN BOCKSTAELE
Rek. voogd wezen Lieven DE MOOR x Elisabeth DE WINNE
Rek. venditie Alexander DE CLERCK
Rek. venditie Pieter DE MUNTER x Elisabet DE VOS
Rek. venditie Joos MEERSCHOUT x VAN DER SMESSEN
Rek. venditie Sara NOYETTE weduwe Lowys VAN DER SCHUEREN
Rek. venditie Jan PEVENAIGE x Livyne DE COCK
Rek. venditie Lieven DE MOOR fs Guiliam
Bundel 212

449

1678

450

1678

SVGS † Daneel SPRUYT † november 1677 x † Janneken HEBBELINCK †
december 1677
3 K. Lieven 9 j., Adriaen 7 j., Antheunis SPRUYT 5 j.
Lieven HEBBELINCK en Matthys VAN BOCKSTAELE voogden
Land te Lemberghe van de moeder
SVGS Adriaen CROMPHT (CROMPHOUT?) † 25 augustus s 1677
HG. Janneke GALLE
K. Andries 20 j., Adriaen 17 j. en Franchoyse 7 j.
Geeraert VAN AELBROECK voogd
Hofstede Lange Munte

Wordt vervolgd.
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE
Gesticht 7 juni 1968

Stelt zich tot doel:
x het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al
haar facetten en het aanmoedigen;
x helpen uitgeven en verspreiden van studiën betreffende alle gemeenten die tot het “Land van Rode”
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x Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek
over onderwerpen uit het “Land van Rode”;
x Het organiseren van uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. voor leden en niet-leden;
x Verzamelen van alle documentatie betreffende het
“Land van Rode” en het openhouden van een documentatiecentrum in het Erfgoedhuis te Moortsele.
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Lucien DE SMET
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Ruildienst/zoekdienst
Lucien De Smet, Sportlaan, 83, 9880 Aalter. Tel: 09/374.31.27
Verantwoordelijke uitgever + briefwisseling
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Indien niet bestemd voor commerciële doeleinden, mogen teksten of fragmenten van teksten uit het tijdschrift
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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 Hundelgemsesteenweg, 101 A301, 9820 Merelbeke.
E-mail: secretaris@landvanrode.be

Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE:
Gewone leden
10 €
Steunende leden
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Beschermleden
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Op naam van het Land van Rode, Hundelgemsesteenweg, 101 A301, 9820 Merelbeke
Email: secretaris@landvanrode.be
URL: http://www.landvanrode.be

Beste heemvrienden,

Deze hoofding genomen van een nieuwjaarsbrief uit 1953 om u een uw familie een gelukkig en
voorspoedig nieuw jaar toe te wensen.
Voor mij de gelegenheid om mijn wens uit te drukken, u allen opnieuw als lid van onze vereniging
in het nieuwe jaar te mogen begroeten.
Hoe dit kan verneemt u op één van de volgende bladzijden van dit nummer.
Een gelegenheid om plechtig te beloven dat wij opnieuw ons best zullen doen om u een interessant
tijdschrift aan te bieden. Daar bovenop plannen wij in het nieuwe werkjaar en aantal hoogstaande
en boeiende lezingen en bezoeken.
U vraagt zich af hoe kunnen zij het doen voor dit geld? 10 euro voor 4 nummers.
Dankzij de sponsoring in ons tijdschrift en de werkingstoelagen via het Verbond voor Heemkunde,
de gemeente Oosterzele en de stad Gent. Onze oprechte dank hiervoor.
Tot slot wil ik langs deze weg mijn oprechte waardering betuigen aan onze secretaris, bestuursleden en de onmisbare occasionele en onopgemerkte medewerk(st)ers.
Dank ook om de oprechte appreciaties van onze leden en anderen, die wij het voorbije jaar
mochten ontvangen.

Oosterzele 1 januari 2016

Lucien De Smet
voorzitter
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“Erf goed, erfgoed”
door Lucien De Smet.
Balegem 1665, een fraai missaal
uit de befaamde Antwerpse drukkerij Plantin-Moretus.
In één van onze vorige nummers berichtten wij reeds over bijzonder erfgoed dat wij
tijdens de inventarisatie van het kerkelijk erfgoed terugvonden. Deze keer een nieuwe
ervaring.
Als heemkundige probeer ik ook het verhaal verbonden aan het object te achterhalen.
Slagen wij daarin, dan gaan we er van houden en willen wij het ook gaan koesteren.

Missale Ordinis Fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo Antwerpen
EX Officina Plantiniana Balthasaaris Moreti M.DC.LXV.

Een zeldzaam en mooi exemplaar van het grootse en klassieke liturgisch boek van de
Rooms Katholieke Kerk. Het is geïllustreerd met prachtige gravures en muziekschriften.
De gouden bladsneden zijn in een perfecte staat. Het ontbreken van het zilverbeslag op
de boekband en de nota op de eerste blanco bladzijde maken deze missaal voor de SintMartinusparochie uniek en zeer waardevol.
Erfgoed waarachter een historisch en sociaal verhaal schuil gaat.
In het boek werd de bijna onleesbaar geworden tekst geschreven 1: “Missale hac dona
datum est Ecclesiae De Baeleghem a hererenda Patre Joannes Baptiste Puylaerts ordinis
factatrum de monte Carmele priore ea conditiaona si frataes prefati ordinis aliquando
redeantadconventum de Bottelaere eidem conventum sit restituendum quod attestar
J.B.E. Magherman Pastor in Baelghem 1808”.
Vrij vertaald: Het missaal werd door de prior van het Karmelietenklooster in Bottelare,
Joannes Baptiste Puylaerts, in 1808 aan de kerk van Balegem geschonken onder de
voorwaarde, het terug te geven indien de paters er zouden om vragen. J.B.
Magerherman pastoor van Balegem 1808.

1

Met dank aan het Rijksarchief Gent die ons de nodige leesapparatuur ter beschikking stelde.
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De drukker van het boek.
Christoffel Plantijn (1520-1589) was een boekdrukker en uitgever van Franse afkomst,
die zich in 1549 in Antwerpen vestigde. Hij stierf in 1589. Na de dood van Plantijn in
1589 werd de boekdrukkerij door zijn schoonzoon Jan Moretus overgenomen. Vanaf dan
werden er voornamelijk nog boeken gedrukt voor de katholieke Contrareformatie.
Balthasar II Moretus, (1615-1674) was de zoon van Jan II Moretus. Hij kwam aan het
hoofd van de Plantijn-uitgeverij bij het overlijden van Balthasar I Moretus, die ongehuwd
was gebleven.
Hoewel Balthasar II Moretus aanvankelijk nog tal van historische en literaire werken
uitgaf, steeg het aandeel van de religieuze edities bij zijn overlijden in 1674 naar bijna
100%. De bijzonder winstgevende export van liturgische werken naar Spanje leidde
ertoe dat de Plantijn-drukkerij geen andere werken meer drukte. In 1866 werd de
drukkerij gesloten en werd het een museum, het Plantin-Moretusmuseum, dat in 2005
door de UNESCO werd opgenomen op de lijst van het werelderfgoed 2.
Waarom het missaal voor de Sint-Martinusparochie Balegem een bijzonder
waardevol erfgoed is!
Bottelare
Het Karmelietenklooster werd
gesticht in 1667 door Bertolf
de Paix en zijn zus Josine ter
bevordering van de SintAnnadevotie te Bottelare. Na
het overlijden van de stichters
werd in Bottelare in 1683 een
nieuw klooster gebouwd.
Bij de afschaffing van het
klooster in 1797 verlieten de
Karmelieten
definitief
hun
klooster te Bottelare.

Foto Lucien De Smet.

Keren
wij
terug
naar
februari en maart 1794. De
Franse troepen staan opnieuw klaar om ons land binnen te trekken. Het Samber-Maas
leger van Jourdan behaalde op 26 juni 1794 te Fleurus een klinkende overwinning op het
Oostenrijks leger. Vanaf dan ruimde de bevrijdingsoorlog en verbroederingspolitiek de
plaats voor een baatzuchtige uitbuiting.
In juli 1794 sprak Carnot: “We moeten alles nemen wat we kunnen (…) We moeten
België leegroven omdat het land toegewijd is aan de keizer, omdat het een veroverd land
is dat heel wat moet teruggeven aan Frankrijk”3. De ontzettend hoge belastingen werden
niet enkel opgelegd aan de gegoede klasse, maar ook aan onze dorpen en steden,
waaronder deze zwaar te lijden hadden.
Op een autoritaire manier werd een maximum aan muntgeld, grondstoffen en verbruikte
goeden uit de bezette gebieden gehaald. Het zilverwerk uit onze parochiekerken werd
gesmolten om met de opbrengst ervan de opgelegde zware oorlogsbelastingen te
betalen.
2
3

http://www.museumplantinmoretus.be/
PIERRE DELSAERDT, Bastille Boerenkrijg en Tricolore, 1989, Davidsfonds, Leuven.

Land van Rode – jaargang 43 nummer 172

110

december 2015

Om dezelfde redenen werd toen ook het zilverbeslag van het missaal gehaald. In het
stadsarchief te Aalst bewaart men voor onze streek ellenlange lijsten met de opgave van
het zilverwerk, afkomstig uit onze parochies, dat voor de smeltkroezen bestemd was.
In 1796 werd het klooster van Bottelare belast met een gedwongen lening van 2000
livres die zij met haar eigen inkomsten niet kon betalen.
Op 6 messidor van het jaar V (24 juni 1797) werd het klooster afgeschaft en haar
goederen openbaar verkocht. De familie Haesebeyt betaalde hiervoor de som van
151.100 fr.
Balegem/Oléron: twee van haar pastoors werden in 1799 aangehouden en
verbannen.
Pastoor Joannes-Baptista Bruyninckx.
Op 5 september 1797 werden onze priesters verplicht de eed van trouw aan de Republiek
af te leggen. Joannes-Baptista Bruyninckx, geboren in 1758 te Rillaar, werd in 1797 als
pastoor te Balegem benoemd 4. Hij weigerde de eed af te leggen en werd veroordeeld tot
een ballingschap naar het eiland Guyane. De pastoor, pas aangesteld als bedienaar van
onze parochie, diende onder te duiken in de voormalige weverij op het dorp in Balegem.
Op 2 januari 1799 werd hij te Balegem aangehouden en in het Rasphuis te Gent
opgesloten van waaruit hij dan naar Rochefort werd overgebracht. Op 27 maart 1799
kwam hij met de 3de geleide aan op het Franse priester eiland Oléron 5.
Op 25 brumaire jaar VI (15 november 1797) maakte de administratie van het kanton
Oosterzele bekend dat alle goederen, kerken en de geestelijke huizen, die gediend
hadden tot het gebruik van de pastoors en onderpastoors die de eed niet hadden
afgelegd, in sekwester diende te worden gesteld. De parochiekerk van Balegem werd
gesloten en de inboedel werd verkocht.
Op 28 pluviôse jaar VIII (12 februari 1800) verklaarde Joannes Caboeke uit Aalst in volle
eigendom te hebben opgehaald “alle kerkelijke meubelen die zich in de kerk van Balegem
bevonden” meubelen die hij tijdens de openbare verkoping had gekocht voor de som van
213 fr.6
Van Bavegem verhaalt in zijn martelarenboek over de heftige vernederingen en
ontberingen die de priesters ondergingen, over de mensonwaardige toestanden waarbij
velen het leven hebben gelaten.
Pastoor Bruyninckx werd in 1800 vrijgelaten en was terug te Balegem op 21 februari
1800. Na het concordaat werd hij opnieuw pastoor te Balegem benoemd.
Hij was amper 47 jaar oud toen hij overleed ten gevolge van een ondermijnde
gezondheid die hij tijdens zijn ballingschap had opgelopen. Hij overleed te Balegem en op
2 juli 1805 werd hij te Balegem ten grave gedragen. 7 Als nieuwe pastoor van de SintMartinusparochie werd Joannes Baptiste Emmanuel Magherman aangesteld.
Pastoor Magherman.
Ook hij had destijds geweigerd om de eed van haat af te leggen. Hij was onderpastoor te
Ronse toen hij er op 25 december 1798 werd aangehouden. Toeval of niet, samen met
de pastoor van Balegem, E.H. Bruyninckx, werd ook hij in ballingschap in Oléron
opgesloten. Samen kwamen zij in 1800 naar België terug.
Na het overlijden van E.H. Bruyninckx, werd hij op 2 juli 1805 pastoor in Balegem.
In 1808 ontving hij van de paters Karmelieten uit Bottelare het missaal uit 1655 dat tot
op vandaag te Balegem veilig bewaard wordt.

4
5
6
7

RAR Dekenij Zottegem, Balegem nr. 128.
J.B. VAN BAVEGEM, Het martelaarsboek, Gent, Vander Schelden, 1875, blz. 198.
RAG Kerk archief Balegem 004/4BAL nr. 3.
Gemeentearchief Oosterzele, Burgerlijke Stand, akte van overlijden.
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Op 30 september 1821 werd E.H. Magherman als pastoor in Zottegem aangesteld en op
2 januari 1823 als deken van deze dekenij. Hij overleed te Zottegem op10 februari
1846.8
Over zijn aanstelling als pastoor in Zottegem en de aanstelling van zijn opvolger, E.H
Hellijn, als pastoor in Balegem, bewaart de universiteitsbibliotheek in Gent deze afscheiden verwelkomingsgedicht9.

Wees altijd op voet van oorlog met uw ondeugden, in vrede met je buren
en wordt ieder nieuw jaar een beter mens.
Benjamin Franklin
1706-1790

8
9

J.B. VAN BAVEGEM, Het martelaarsboek, Gent, Vander Schelden, 1875, blz. 334.
Universiteitsbibliotheek Gent, Vliegende Bladen.
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Geen enkele jongere droomt zich een oorlog,
door Ingrid Molein.
14-18 Musicalevent in Nekkerhallen Mechelen: Frank Van Laecke, Dirk Brossé en Studio
100 cast & creatives hebben zichzelf overtroffen. Met technologische hoogstandjes
nemen de decorstukken een pertinente plaats in dit indrukwekkend belevingsspektakel
in. Frank Van Laecke wil vooral het verhaal vertellen van 4 kameraden, tegen de
achtergrond van de Eerste Wereldoorlog. Dat woord kameraad, je hoort het nog zelden.
Tenzij in de obligate 1-mei toespraken. Zit het door deze bijklank in het
communistisch/socialistisch verdomhoekje? Het is tegenwoordig al vriend dat de klok
slaat. Je wordt als vriend geliket of ontliket. Diegene waar je mee samenwoont, diegene
waar je mee samenwerkt, diegene die je van verre of van dichtbij met moeite kent,
diegene die jouw digitaal volgt,…. Vrienden in alle maten en gewichten, te pas en te
onpas. Ontvrienden is zelfs een werkwoord geworden en was hét woord van 2009. Maar
echte kameraderie dat heb je voor het leven. Kameraden helpen elkaar door dik en dun.
En zeker in zo’n oorlog. Geen enkele jongere droomt zich een oorlog, nu niet, in 1940
niet en ook niet in 1914. Hier niet en elders niet.
Iedere familie heeft wel een verhaal van voorgeschiedenis met familieleden ten tijde van
deze vreselijke ‘Grooten Oorlog’. Het proberen te reconstrueren is een uitdaging maar
doet geschiedenis beleven. Het is eens wat anders dan de schoolse geschiedenisles van
toen.

Ieper tijdens WO I

In mijn familiearchief ontroert me deze brief nu meer dan ooit: een brief van een
gekwelde zoon aan zijn bezorgde moeder. Na het zien van het 14-18-epos, besef ik dat
achter iedere jonge soldaat een enorme hunker naar liefde schuilging. Deze authentieke
brief, die mijn grootmoeder heeft bewaard, bevestigt dat Frank Van Laecke zijn
geromantiseerd verhaal op waarheid berust. Het lijkt of deze brief is als het ware de
inspiratie voor het scenario voor deze musical.
Het vertelt de hunker en de angst van Aimé Gyselinck (1893-1963), als jonge kerel van
22 jaar verliefd op de mooie, jonge Irma Wandels (1891-1980). Aimé was uitgeloot en
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moest voor 6 jaar in legerdienst. Hij ondervond de enorme gruwel aan het front. Toch zal
hij voor een carrière als beroepsmilitair kiezen, daardoor de Tweede Wereldoorlog in het
leger doormaken en krijgsgevangen geraken. Dagen, weken, maanden uitkijken naar een
berichtje van het ‘thuisfront’ en ‘complimenten’ krijgen en geven, het deed al heel veel
deugd aan de eenzame, hongerige en vermoeide soldaten. Deze brief getuigt ook van de
moeilijke en wanhopige communicatie 100 jaar geleden. Hoe ver staat dit van het
digitale tijdperk van vandaag.

Loo, 8 april 1915
Beminde ouders
Moeder, ik heb nu al 8 tot 9 brieven geschreven, ik versta er mij niet aan dat jullie nog
niets ontvangen hebben. Moeder, tot nu toe heb ik al 2 brieven ontvangen van u. Ik heb
al bij George geweest en heb al 25 frank gehad van hem. Want als je hier geen geld
hebt, hebben we van tijd tot tijd wat honger. Moeder, als ik mij daarmee in het leven
moet houden, zal het goed zijn maar het zijn die ongelukkige ballen en obussen uit de
kanonnen. Tot nu heb ik al veel chance gehad.
Maar ik heb daar in Nieuwpoort eens een grap aan de hand gehad, maar het is nu
gepasseerd. Daardoor ben ik in het hospitaal geweest. Alles is nu goed en ik ben nu
terug in de compagnie.
Moeder, ik heb een brief ontvangen van Richard De Doncker, die in Engeland is, en ik
heb hem het adres gegeven van nonkel Eduard (= Eduard Bockstaele is gevlucht naar
Engeland en werkt als kok in Londen).
Moeder, doe de complimenten aan Irma Wandels en dat ik de complimenten gehad heb
via Gustaaf Charles Mortier, die bij haar is geweest. Ik ga hem van harte eens gaan
bezoeken. Tot nu toe had ik uw brief nog niet ontvangen maar het is nog niet te laat.
Moeder, ik denk wel dat u deze brief zal ontvangen. En dat ik wel nieuws zal ontvangen
van u. Gij moet naar Charles Mortier zijn moeder eens gaan vragen om naar mij eens te
schrijven. Zo dus ik wacht op nieuws. En laat eens weten hoe dat het nog is met onze
broeders en zuster. Terwijl ik nog eens kan schrijven wens ik jullie allen een goede
feestdag van Pasen.
Moeder, laat eens weten hoe het is met u allen en waar jullie zijn. Want ik denk aan niets
anders dan aan u en aan broeders en zuster. En doe ook de complimenten aan Clement
en vrouw en aan Irma en Alfons.
Moeder, ik heb wat schrik gekregen, want het was me daar zo lang in (het front, de
loopgraven) te liggen, terwijl de Duitsers op mij schoten. Maar God heeft er mij van
gespaard. Het mag niet zijn.
Moeder, doe de complimenten aan Irma Wandels dat ik nog goed gezond ben en dat ik
veel aan haar denk.
Uw beminde zoon en broeder.
Aimé Gyselink. ‘Compagnie de pontonniers 2de division de l’armée Belge’
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Aimé Gyselink hier links op de foto, naast de zittende
nonkel Eduard Bockstaele en neef Vercammen). Deze foto
werd in Londen, 37 Oxfordstreet, genomen alwaar
soldaten eens van de schrik en de ellende konden
bekomen. cfr. serie ‘In Vlaamse velden’. Fotoarchief
Familie Molein.

Nog enkele ‘petites histoires de famille’ in verband met Aimé:
-

Van de zes broers Gyselinck was Aimé, de jongste, de enige die zich niet had
kunnen uitloten uit de legerdienst. Dit was het ‘lucky number’ van mijn
overgrootvader August Gustaef Gyselinck, de oudste van de 6 broers. Hun
moeder had 15 kinderen gebaard, hiervan waren er maar 7 meer in leven tijdens
WOI.

-

De compagnie pontonniers had de opdracht de IJzervlakte onder water te houden.
De frontlijn had zich ontdubbeld: de Geallieerden (Belgen, Fransen en Engelsen)
lagen ten westen langs de spoorlijn Nieuwpoort-bad-Diksmuide en de Duitsers
lagen langs de rechteroever van de IJzer. Om dat landschap onder water te
houden werden gedurende de ganse loop van de oorlog de sassen te Nieuwpoort
bediend door een compagnie Sapeurs-Pontonniers. Aimé, als schipperszoon, kon
zijn vaardigheden om sluizen te bedienen dus goed gebruiken.

-

Het herdenkingsmonument van de Eerste Wereldoorlog in Merelbeke stelt een
overmoedige soldaat voor en staat nu opgesteld voor het huidige gemeentehuis.
Vroeger stond het voor de kerk op het kerkplein. Aimé, in WOII lid geworden van
de Witte Brigade, slaagde erin tijdens deze Tweede Wereldoorlog, nadat de
Duisters de klokken uit de kerktoren van Merelbeke kerk hadden geconfisqueerd,
op de sokkel van dit monument volgende tekst in pek aan te brengen: “Wie met
klokken schiet die wint den oorlog niet. Heden ik, morgen Hitler en zijn vuile
verradersbende.” Hij kon dit ‘s nachts ongemerkt aanbrengen maar ‘s
anderdaags, toen de 9-uren-mis was afgelopen, kon iedereen zijn tekst ten volle
lezen. Vlug probeerden de Duitsers deze ‘oorlogsgraffiti’ te oververven.

-

Aimé werd echter toch nog krijgsgevangen gemaakt en moest in Oost-Duitsland
gaan werken. Omdat zijn zoon Gerard, als werkweigeraar, zich had verborgen,
werd bij wijze van vergelding Aimé meegenomen. Hij zou pas eind 1945 naar huis
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kunnen terugkeren. Tot aan zijn pensioen was hij werkzaam in het munitiedepot
van het leger Gent-Eeklo, het huidige provinciale domein ‘Het Leen’.

-

Ook zij die werkweigeraars onderdak boden speelden met hun leven. Gerard en
Aimé hadden tijdens WOII kunnen rekenen op een onderduikadres van Prosper De
Vos in Moortslede. Uit documenten van het legerarchief blijkt dat zij achteraf door
een enorme administratieve en juridische mallemolen maar niet werden erkend
als werkweigeraar en dus ook geen recht kregen op tegemoetkoming omwille van
deportatie. Niettegenstaande onweerlegbare bewijskracht en getuigenissen. Voor
Aimé, die aan het front had gevochten tijdens WOI en gedeporteerd was geweest
tijdens WOII, moet dit een verschrikkelijke klap in het gezicht zijn geweest. Nog
maar een bewijs van kafkaiaanse toestanden na de oorlog bij de wederopbouw
tijdens de jaren vijftig.

-

Zoals zovelen die oorlogsgruwel hebben meegemaakt, vertelde Aimé bitter weinig
over zijn oorlogstrauma’s. Hij was van geen kleintje vervaard en durfde meer dan
vele anderen. Hij bleef ondanks alles echter wel realistisch en positief in het leven
staan. Een eigenschap die de Gyselincks zeker kenmerkt.
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Wereldoorlog I is voorbij.
De Duitse keizer wordt afgezet en vlucht,
door Roger De Moerloose.
In september 1918 werd duidelijk dat Duitsland de oorlog zou verliezen.
De Amerikaanse president Wilson had als voorwaarde voor vredesonderhandelingen het
aftreden van de keizer en de legerleiding geëist. Door de daar uit voortvloeiende politieke
problemen werd keizer Wilhelm II op 9 november 1918 van zijn troon gestoten.
Daarop vluchtte de afgezette Duitse keizer met zijn gevolg op 10 november 1918 naar
het neutrale Nederland, dat hem toeliet op het Nederlandse grondgebied.
Op 11 november 1918 werd in het bos van Compiègne de wapenstilstand gesloten en
kwam er een einde aan ruim vier jaar oorlog.
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Intussen vond de ex-keizer in Nederland onderdak in Amerongen waar een tijdelijk
onderkomen voor hem was gevonden in kasteel Amerongen.
Daar deed hij op 28 november 1918 definitief afstand van de troon van het Duitse
Keizerrijk voor hem en voor zijn opvolgers.
Daarmede kwam een einde aan de Hohenzollern-dynastie in Duitsland.
Frederik Wilhelm Victor Albert werd geboren te Potsdam op 27 januari 1859 en
was als “Wilhelm II” de laatste keizer van het Duitse keizerrijk en koning van
Pruisen van 15 juni 1888 tot 9 november 1918.
Hij was de oudste zoon van keizer Frederik III van Pruisen (1831-1888) en van
Victoria van Saksen-Coburg-Gotha (1840-1901), een dochter van Albert van
Saksen-Coburg-Gotha (1819-1861) en van de Britse koningin Victoria (18191901).
Op 10 mei 1919 verleende de Nederlandse regering de ex-keizer officieel asiel.
In 1920 betrok hij Huis Doorn te Doorn, waar hij op 82-jarige leeftijd overleed op 4 juni
1941, zonder ooit nog voet op Duitse bodem te hebben gezet.
Groot was de vreugde bij de “overwinnaars”, die “Der Kaiser” bespotten en beschimpten.
Zo werd bij de Imp. Vve
Hayard, 8, Rue du
Croissant in Parijs een
soort nep doodsbrief
met een nep testament
gepubliceerd. Ik bezit
hiervan een exemplaar:
het is een beschadigd
document op goedkoop
krantenpapier 37cm op
27 cm groot, in twee
gevouwen, “testament”
links,
“doodsbrief”
rechts.
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Gedenkplaten te Gentbrugge,
door Luc Lekens.
De Gentse deelgemeente Gentbrugge telt op zijn grondgebied niet minder dan zes gedenkplaten
namelijk drie voor personen, twee voor het op deze gemeente verdwenen klooster en één voor het
honderdjarig bestaan van de parochiekerk in het centrum. Deze laatste drie werden aangebracht
door het Heemkundige Genootschap Land van Rode toen de zetel van de vereniging nog te
Gentbrugge gelegen was.
Frederik Burvenich.
Links aan de Voordries, niet zover van het pleintje de
Meersendries, hangt een weinig opvallende gedenkplaat bij de
ingang van de voormalige woning van Frederik Burvenich, de
grondlegger van de groenten- en fruitteelt in België en later ook
vermaard boomteler. Deze plaat is wel verwarrend. Ze vermeldt
1837-1937. Burvenich overleed in 1917 maar de plaat werd
aangebracht bij de herdenking van de honderdste verjaring van
zijn geboorte.
Frederik Burvenich werd geboren te Deinze op 26 juni 1837. Zijn
vader Lodewijk Burvenich was koperslager en was afkomstig van
Nazareth. Zijn moeder Amelia De Coninck was van Sint-ElooisVijve en hield een kleine kruidenierswinkel. In 1841 overleed zijn
vader en zes maanden later ook zijn moeder. De toen vierjarige
Frederik werd opgenomen in een weesgesticht. In 1852 werd hij
werknemer in het tuinbouwbedrijf van Louis Van Houtte te
Gentbrugge. Hij volgde er ook de lessen aan de tuinbouwschool,
verbonden aan het bedrijf, en behaalde er in 1855 zijn diploma
met Grote Onderscheiding.
Amper 19 jaar huwde hij in 1856 met Emma De Wilde. Uit dit
huwelijk werden negen kinderen geboren, één meisje en acht jongens. Twee van zijn zonen
volgden later in zijn spoor, één als directeur van de Plantentuin te Brussel en een ander als
hoofdtuinier van de tuinbouwschool te Gentbrugge.
In 1859 werd Frederik Burvenich benoemd als leraar boom- en groenteteelt en tuinarchitectuur aan
de tuinbouwschool Van Houtte. Hij gaf tevens les op diverse plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen
en in Nederlands Limburg. Te Gentbrugge kocht hij aan de Voordries een kleine hoeve waar hij een
boomkwekerij begon. Deze kwekerij kende in 1896 een sterke uitbreiding nabij de Schelde te
Heusden. Hij was ook een veelgevraagd tuinarchitect en hield talrijke voordrachten. Hij gaf tevens
sinds 1864 een tijdschrift uit over boomteelt en schreef zelf een
zevental boeken en talrijke bijdragen over zijn vak.
Frederik Burvenich overleed te Gentbrugge op 27 maart 1917.
Reeds in 1919 werd er een straat naar hem genoemd nu een
verbinding tussen de Brusselsesteenweg, onder de spoorweg
door, tot aan de Meersendries en is bijna 1200 m. lang.
Placide De Paepe.
Aan de Emiel Claeyslaan, een zijstraat van de Jules Van
Biesbroeckstraat, bevindt zich een klein monumentje met een
gedenkplaat met foto voor voormalig minister en oudburgemeester van Gent Placide De Paepe. Hij was tevens
voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Het Volk welke te
Gentbrugge deze woonwijk oprichtte.
Placide De Paepe werd geboren te Appelterre-Eichem, nu
deelgemeente van Ninove, op 2 november 1913. Zijn vader was
ambtenaar bij de spoorweg. Na zijn studies aan de Sociale
School te Heverlee werd hij bediende bij het A.C.V. te
Geraardsbergen. In 1938 werd hij te Gent hoofd van de
propagandadienst A.C.V. In 1946 werd hij verkozen tot
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volksvertegenwoordiger. Van 1966 tot aanvang 1973 was hij Minister van Sociale Voorzorg. Van
1973 tot 1975 Staatssecretaris Openbaar Ambt. In 1976 kwam hij terug naar Gent en was er
burgemeester van 1977 tot 1982.
Placide De Paepe werd eind 1988 opgenomen in het ziekenhuis te Gentbrugge-Gent en overleed er
op 12 januari 1989.
Emiel Hullebroeck.
Aan een gevel aan de Oude Brusselseweg, tussen de Louis Van Houttestraat en de Sasstraat,
bevindt zich een gedenkplaat met vermelding dat in dit huis Emiel Hullebroeck geboren werd op 20
februari 1878. Deze plaats is mogelijks foutief. In het bevolkingsregister staat het gezin
Hullebroeck op dit adres vermeld sinds 30 juli 1878 komende van de Sasstraat 9. De Sasstraat zou
dus het juiste geboortehuis zijn tenzij de verhuizing met vertraging aangegeven werd.
De vader van Emiel Hullebroeck was beeldhouwer. Zijn moeder Marie Saligo was naaister. Emiel
was de vierde van vijf kinderen. Zijn oudste broer Joseph was, evenals de vader, beeldhouwer. Een
zuster, een begijntje, was muzieklerares.

Emiel Hullebroeck was amper negen jaar toen hij reeds koorknaap was in de Sint-Annakerk te
Gent. In 1890 schreef hij zich in aan het Conservatorium te Gent. Hij studeerde er af in 1898 met
een Eerste Prijs voor orgel en een Eerste Prijs voor harmonie. In 1899 stichtte hij een acapellakoor waarmee hij talrijke concerten gaf in eigen land maar ook in Frankrijk o.a. in Parijs.
Van 1902 tot 1938 was hij leraar aan de Rijksnormaalschool te Gent en van 1930 tot 1943
Algemeen Inspecteur muziekonderwijs. In 1922 was hij medestichter van Navea, het huidige
Sabam. Als toondichter staan 445 composities op zijn naam. De meesten zijn liederen maar o.a.
ook 11 zangspelen waaronder 5 operettes. Als dirigent leidde hij in eigen land talrijke concerten
met muziek van Vlaamse componisten. Buitenlandse concertreizen grepen plaats in Duitsland,
Engeland, Zwitserland, Nederlands-Indië, Zuid-Afrika en De Verenigde Staten van Amerika.
Emiel Hullebroeck was gehuwd met Charlotta De Vos, de dochter van toondichter Frans De Vos. Hij
overleed op 26 maart 1965 te Liedekerke in het Sint-Rafaelinstituut waar hij met zijn echtgenote
op rust was. Naar zijn wens werd hij begraven in zijn geboortedorp Gentbrugge op het nieuwe deel
van het kerkhof, kelder 1742. Een pleintje dicht bij zijn geboortehuis werd naar hem genoemd. Aan
de hoek van de Braemkasteelstraat met de Emiel Verhaerenlaan te Gentbrugge staat een
levensgroot beeld voorstellende Tineke Van Heule, naar één van zijn meest bekende liederen. Het
werd uitgevoerd door beeldhouwer Luc Van Parys. Het jaarboek 1989-1990 van het Heemkundige
Genootschap Land van Rode is grotendeels gewijd aan Emiel Hullebroeck en omvat een opsomming
van al zijn composities. Het werd samengesteld door de toenmalige voorzitter van de vereniging
Roger De Vocht.
Clarissenklooster.
Twee gedenkplaten herinneren aan het eerste en tweede klooster van de Clarissen welke ooit te
Gentbrugge gevestigd waren. Beide platen werden aangebracht door het Heemkundig Genootschap
Land van Rode.
De eerste plaat bevindt zich aan een klein monumentje in de Boer Janssenssstraat dicht bij het
einde van de Jules Van Biesbroeckstraat. Toen de Heilige Clara (1193-1253) nog leefde werd reeds

Land van Rode – jaargang 43 nummer 172

120

december 2015

omstreeks 1234 in deze omgeving voor haar volgelingen een eerste klooster gesticht onder
bescherming van gravin Johanna van Constantinopel. Door de moerassige grond, nabij de
samenvloeiing van de Schelde met de Rietgracht, werd het kloostertje echter vrij vlug bouwvallig.

Met toelating van de abt van de Sint-Baafsabdij Jan Vromut
( 1262 – 1295 ) werd in 1284 aangevangen met een nieuw
klooster in de Guldenmeers, eveneens te Gentbrugge, nu
de Bassijnstraat waar op het einde van de straat de tweede
plaat aangebracht werd. De kloosterlingen namen er hun
intrek in 1290. Van dan af volgde men de nieuwe regel van
paus Urbanis IV, die bezittingen toeliet, en noemden ze zich
Rijke Klaren. Het nieuw klooster, gelegen nabij de Schelde,
was volledig ommuurd en had een oppervlakte van 8 ha 70
a. In de 16de eeuw vond het calvinistisch Gents bewind
(1577-1584) dat het klooster hinderlijk was voor de
verdediging van de stad en werd het in 1578 volledig
gesloopt. De 19 zusters en 7 lekenzusters vonden een
onderkomen in Gent zelf, eerst in het O.L.V. Begijnhof ter
Hooie in de Lange Violettestraat, daarna in de Onderstraat
en uiteindelijk nabij de Sint-Lievenspoortstraat. In 1793
werden ze er onder het Frans bewind opgeheven.

Parochiekerk Centrum.
Rechts van de ingang van de parochiekerk Simon en Judas
(Thaddeus), aan het Gentbruggeplein, bevindt zich een
gedenkplaat aangebracht in 1974 ter gelegenheid van de
honderdste verjaring van de inwijding van deze kerk. Deze plaat is
eveneens een initiatief van het Heemkundig Genootschap Land van
Rode.
Betreffende de juiste plaats waar ooit het eerste kerkje stond
ontbreken duidelijke gegevens. Waarschijnlijk was het in de
nabijheid van de Oude Kluis aan de huidige Gentbruggekouter. De
naam Oude Kluis wordt hedendaags nog gedragen door het kasteel
op deze plaats. Dit kerkje zou meerdere keren afgebrand zijn maar
steeds heropgebouwd. Op een plan van omstreeks 1560 komt het
kerkje voor in de verlenging van de huidige Kerkstraat op ca 120
m. ten noorden van de hedendaagse kerk. Mogelijks werd het
kerkje gebouwd met afbraakgesteente van de voorgaande
bidplaats. De afbeelding er van staat bovenaan de gedenkplaat.
Toen het kerkje bouwvallig maar eveneens te klein werd voor de
steeds aangroeiende bevolking, door de expansie van de industrie,
besloot men tot de verkoop. Het werd gesloopt in 1872. Op het
kerkhof duidt een vrij groot kruis de plaats aan waar ooit het
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altaar stond. Reeds in 1868 was een aanvang gemaakt met de bouw van de huidige kerk naar
plannen van architect Ferdinand Denoyette uit Ledeberg. In de dan nog onvoltooide kerk werd
reeds in 1871 met Kerstmis een eerste mis opgedragen. De inzegening greep plaats in maart 1872
en de officiële inwijding door bisschop Hendrik Bracq op 10 augustus 1874. In de kerk zijn nog
enkele zaken aanwezig uit de vroegere bidplaats o.m. een doopvont uit de 18 de eeuw en een
tweetal schilderijen opgehangen links en rechts van het portaal.

Cursus Familiekunde

U wilt nu eindelijk eens nagaan hoe het zit met uw voorouders: vanwaar komen ze,
welke beroepen oefenden zij uit enz…
Dat alles en nog veel meer wordt u uitgelegd in onze cursus familiekunde. De cursus
wordt gegeven door Françoise Verhoosele, aan de hand van duidelijke voorbeelden.
Wanneer:
Op dinsdag, 5, 12, 19 en 26 april 2015 telkens om 20 uur tot ca 22 uur.
Waar:
Residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101 A 302 9820 Merelbeke.
Prijs:
De lessenreeks kost 10 Euro en u krijgt een duidelijk cursusboek.
Inschrijven:
secretaris@landvanrode.be waarna u het rekeningnummer krijgt.
Zonder betaling geen inschrijving.
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De Vuurkruisers (vervolg),
door Françoise Verhoosele.
Gentbrugge (deel 3):
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
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x

EECKAUT Emiel, Gentbrugge: 4e Lansiers, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm, IJzerkruis,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
EECKMAN Victor, Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
FOUR Julien A., Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
FRANCK Isidore, Gentbrugge: 2e Linieregiment.
FROMASTRE Gustave E., Gentbrugge: Soldaat 5e Linieregiment, 2 frontstrepen,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
GALLANT Marcel E.M., Gentbrugge: Korporaal 10e Linieregiment, 8 frontstrepen, 2
kwetsuurstrepen, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
GEHENIAU André G., Gentbrugge: Soldaat 4e Artillerie, 2 frontstrepen, oorlogskruis
bronzen leeuw, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
GELDHOVE Martin, Gentbrugge: Soldaat 6e Linieregiment, 3 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, officier in de Orde van Leopold II, zilveren Palm grote verminkte en inv.),
oorlogskruis Palm bronzen leeuw (gekw.), IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille
14-18. Zie foto.
GENTIER Philémon, Gentbrugge: Wachtmeester 1e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
GERARDI Gérard A., Gentbrugge: Korporaal 2e Jagers te voet, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, militaire medaille 2e klas art. 4, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 1418. Zie foto.
GHEENENS Cyriel H., Gentbrugge: Soldaat 18e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
GILLIS Corneille, Gentbrugge: Artillerie Antwerpen.
GOEMINNE Prosper A., Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 7 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
GOETHALS Emiel, Gentbrugge: Soldaat Rijdende Batterijen 2 D.C., 4 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, officier in de Orde van Leopold II (grote gekwetste), Palm in zilver,
oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille
14-18. Zie foto.
GOETHALS Gustaaf, Gentbrugge: Korporaal 4e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
GOETHALS Marcel, Gentbrugge: Telegrafisten.
GOOSSENS Edmond, Gentbrugge: Soldaat 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
GOOSSENS Louis Ch., Gentbrugge: Soldaat 4e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
GRISOLLE Gustaaf H., Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm vergulde zilveren leeuw, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
HAENTJENS Raphaël, Gentbrugge: 2e Linieregiment.
HAENTJENS Raphaël J., Gentbrugge: Soldaat 24e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
Zie foto.
HAERENS René, Gentbrugge: Soldaat 16e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
HAESAERT Isidore, Gentbrugge: Soldaat 1e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
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HAUTERS Léon, Gentbrugge: Korporaal 1e Carabiniers, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
HERMAN Achille D., Gentbrugge: Soldaat 2e Linieregiment, 2 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
HERMAN Raymond A., Gentbrugge: Soldaat 17e Linieregiment, 4 frontstrepen, ridder in de
Orde van Leopold II, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
HOOGSTOEL Marcel, Gentbrugge: Soldaat 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep,
oorlogskruis
Palm,
medaille
strijdervrijwilliger,
zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
HUBERT Florimond J., Gentbrugge: Soldaat 2e Linieregiment, 2 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
HUYGE Julien G., Gentbrugge: Soldaat 22e Linieregiment, 4 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
IMPE Léon, Gentbrugge: Soldaat 22e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
INGHELS Léon A.E., Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
JANSSENS César, Gentbrugge: Soldaat 11e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
JANSSENS François J., Gentbrugge: 1e Sergeant-Facteur 15e Linieregiment, 8
frontstrepen, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
KERNER François J., Gentbrugge: Soldaat 6e Linieregiment, 1 frontstreep, IJzerkruis,
medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
KERNER Frédéric, Gentbrugge: Soldaat 9e Linieregiment, 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
KERNER Jules S.Gh., Gentbrugge: Sergeant 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
KESTELOOT Henri J., Gentbrugge: Soldaat 4e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
KETELS Leo A., Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
LABENS Raoul F., Gentbrugge: Soldaat 5e Artillerie, 3 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
LAHOUSSE François, Gentbrugge: korporaal 9e Linieregiment, ridder in de Orde van
Leopold II, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie
foto.
LAMMENS Liévin A., Gentbrugge: Soldaat 9e Artillerie, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
LAMMENS Petrus F., Gentbrugge: Soldaat 5e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
Zie foto.
LANDERWYN Jean-Baptiste F., Gentbrugge: Adjudant 1e Artillerie, 8 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
LARDINOIS Marcel C.F.E.M., Gentbrugge: Kapitein-commandant 2e Linieregiment, 8
frontstrepen, oorlogskruis Palm 3 leeuwen in goud en 1 leeuw in zilver, medaille
strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
LARMUSEAU Prosper L., Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis bronzen leeuw, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
LEBIENVENU Victor, Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te voet, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
LEFEVRE Gustaaf, Gentbrugge: Soldaat 5e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
LEGON Camille, Gentbrugge: Soldaat 3e Jagers te voet, 7 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
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LEPERE Adolf E., Gentbrugge: Wachtmeester 4e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
LEPOUTRE Gustave L., Gentbrugge: Korporaal 2e Carabiniers, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
LESCRAUWAET Gustaaf M, Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 7 frontstrepen, officier in
de Orde van Leopold II (grote inv.), oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
LIPPENS Florimond, Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers, 4 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
MAES Philémon, Gentbrugge: Soldaat 11e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
MAREELS Théodore, Gentbrugge: Soldaat 23e Linieregiment, 5 frontstrepen, medaille
strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
MARLIERE Edouard, Gentbrugge: Soldaat 5e Artillerie, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
MARTENS Séraphin, Gentbrugge: Soldaat 6e Genie, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
MARTIEN Charles L., Gentbrugge: Soldaat 7e Artillerie, 1 frontstreep, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
MEERSCHAUT Léopold, Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers, 3 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
MEESSEMAN Maurice L., Gentbrugge: Soldaat 12e Linieregiment, 8 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
MESTAGH Jules, Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
MEYFROIDT Honoré A., Gentbrugge: Kapitein-commandant 1e Linieregiment, 8
frontstrepen, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
MEYSMAN Maurice G., Gentbrugge: Soldaat 11e Artillerie, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis 2 Palmen, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
MICHEM Léon G., Gentbrugge: Soldaat 2e Carabiniers, 1 frontstreep, 1 kwetsuurstreep,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
MINNE Alphonse, Gentbrugge: Soldaat 1e Genie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
MINNEBO Cyrille Ch, Gentbrugge: Soldaat 6e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
MINNEBO Ernest C., Gentbrugge: Korporaal 3e Jagers te voet, 7 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
MOLS Georges, Gentbrugge: Reserveluitenant 7e Artillerie, 7 frontstrepen, Ridder in de
Kroonorde, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18, Frans oorlogskruis. Zie foto.
MOREELS Jean F., Gentbrugge: Soldaat 6e Genie, 4 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
MORTIER Cyriel, Gentbrugge: Soldaat 3e Jagers te voet, 4 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
NACHTERGAELE Alfred C., Gentbrugge: Soldaat 7e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
NICAISE Camille, Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
officier in de Orde van Leopold II, zilveren Palm (grote inv.), oorlogskruis Palm, IJzerkruis,
medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18, médaille militaire
(Frankrijk).
NOLF Maurice, Gentbrugge: Sergeant-majoor 22e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, officier in de Orde van Leopold II (grote inv.), oorlogskruis 3 Palmen,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
NOTERMAN Julien, Gentbrugge: 19e Linieregiment.
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PAUWELS Edmond, Gentbrugge: Soldaat 17e Artillerie, 7 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
PELFRENE Edmond G., Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis 2 Palmen, militaire medaille 2e klas art. 4 Palm, medaille
strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
PERGOOT Adolphe, Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep,
oorlogskruis
Palm,
medaille
strijdervrijwilliger,
zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
PETEREIJNS Gustaaf A., Gentbrugge: Brigadier 4e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis
bronzen leeuw, IJzerkruis, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille
14-18. Zie foto.
PIENS Oscar J., Gentbrugge: Soldaat 15e Linieregiment, 2 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
PIERQUIN Prosper, Gentbrugge: Wachtmeester 4e Lansiers, 5 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
PLUYM Joseph, Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep,
oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
POITIER Léon, Gentbrugge: 3e Linieregiment.
POPPE Jules J., Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
PRADDE Gustave, Gentbrugge: Soldaat 1e Grenadiers, 4 frontstrepen + 4 eretekens,
officier in de Orde van Leopold II (grote inv.), oorlogskruis Palm, militaire medaille 2e klas
art. 4 Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
PRIEM Arthur A., Gentbrugge: Soldaat 2e Zware artillerie, 7 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
RABBENS Aime N., Gentbrugge: Soldaat 6e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
RAES Edmond, Gentbrugge: Soldaat 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
RAES Jules R., Gentbrugge: Soldaat 2e Jagers te paard, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
RAES Léopold, Gentbrugge: 5e Jagers te voet.
RAMAN François A., Gentbrugge: Wachtmeester 10e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
RAMON César L., Gentbrugge: 20e Linieregiment, 7 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
REGNARD Lievin R., Gentbrugge: Soldaat 3e Genie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm,
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
REUNIS Alfons, Gentbrugge: Soldaat 23e Linieregiment, 3 frontstrepen, zegemedaille,
herinneringsmedaille 14-18.
RIMBAUT Alfons H., Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis
Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
RIMBAUT Constant M., Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, medaille strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
RIMBAUT Gustaaf, Gentbrugge: 2e Artillerie.
ROELANT Théophile, Gentbrugge: 11e Artillerie.
ROMBAUT Jean Baptiste C., Gentbrugge: Soldaat 16e Linieregiment, 8 frontstrepen,
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18, Frans
oorlogskruis. Zie foto.
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GEHENIAU André G.

GELDHOVE Martin

GERARDI Gérard A.

GHEENENS Cyriel H.

GOETHALS Emiel

GOOSSENS Edmond

HAENTJENS Raphael J.

HAERENS René

INGHELS Léon A. E.

JANSSENS César

LABENS Raoul F.

LAHOUSSE François

LAMMENS Liévin A.

LAMMENS Petrus F.

LESCRAUWAET
Gustaaf M.

MARLIERE Edouard

MARTIEN Charles L.

MEYFROIDT Honoré A.

MEYSMAN Maurice G.

MICHEM Léon G.
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MINNEBO Cyrille Ch.

MINNEBO Ernest C.

MOLS Georges

MOREELS Jean F.

PELFRENE Edmond G.

PETEREIJNS Gustaaf
A.

POPPE Jules J.

PRADDE Gustave

PRIEM Arthur A.

RAMAN François A.

REGNARD Liévin R.

RIMBAUT Alfons H.

ROMBAUT JeanBaptiste C.

JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE:
Gewone leden

10 €

Steunende leden

15 €

Beschermleden

30 € of meer

Zendingen buitenland

+ 10 €

Digitale versie

5€

LAND VAN RODE DIGITAAL ONTVANGEN: 5 € mvv Land van Rode Digitaal.
E-mailadres doorgeven a.u.b.

Te storten op rekening IBAN BE87 9799 6505 2294 BIC ARSPBE22
Op naam van het Land van Rode, Hundelgemsesteenweg, 101 A301, 9820 Merelbeke
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Nieuws van het internetfront,
door Françoise Verhoosele.
De kranten online raadpleegbaar.
Koninklijke Bibliotheek van België.
Het digitaliseringprogramma van de kranten in de KBR heeft 70% van
zijn doelstellingen bereikt: 2 miljoen krantenpagina’s, 42 titels die
volledig beschikbaar zijn. Tegen dit tempo zullen 78 krantentitels
volledig zijn geïndexeerd tegen februari 2016. Goed nieuws dus voor
de 21.050 gebruikers die het platform in totaal 41.222 keer hebben
bezocht en 471.318 pagina’s hebben geraadpleegd sinds 24 april
2015. Elke gebruiker bezoekt de site gemiddeld 10’19’’ en bekijkt 11,4
pagina’s.
Wie zei ook al weer dat er geen kranten meer worden gelezen?
Naar de online kranten: http://opac.kbr.be/belgicapress.php?lang=NL

AMSAB Digitale bronnen.

Op de website van het AMSAB bij de digitale bronnen vindt u de digitale en gedigitaliseerde
bronnen die Amsab-ISG op het internet ter beschikking stelt voor raadpleging en onderzoek. Waar
mogelijk werden de bronnen volledig doorzoekbaar gemaakt door middel van OCR. De documenten
worden ter beschikking gesteld in de vorm van PDF-bestanden. Gebruik uw PDF-reader om een
document te lezen en full text te doorzoeken.
http://www.amsab.be/index.php?option=com_content&task=view&id=531&Itemid=404
Het resultaat van het opzoeken laat soms te wensen over: sommige letters worden door het OCRprogramma niet goed gelezen, maar het blijft toch een zeer goed initiatief.
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Databank met heemkundige artikels uit Vlaanderen.
Over de databank.
Deze databank bevat artikelbeschrijvingen van heemkundige artikels en werd samengesteld door
Heemkunde Vlaanderen met de hulp van verschillende vrijwilligers met een hart voor lokaal
erfgoed in Vlaanderen. De volledige tekst van de artikels kan je raadplegen in de tijdschriften die
bewaard worden in de verschillende heemkundige documentatiecentra, de Erfgoedbibliotheek
‘Hendrik Conscience’ of een andere openbare bibliotheek.
Bij ‘Geavanceerd zoeken’ kunt u filters toepassen zoals auteur, woorden uit de titel of uit het artikel
plaatsnamen enz… U kunt ook uw zoekopdracht bewaren.
Zeer handig om te weten te komen of er al een artikel over uw onderwerp in de tijdschriften van de
heemkundige kringen verschenen is.

Workshop oud schrift en computer
Oud schrift: wij lezen samen met u moeilijke en minder moeilijke teksten en geven een woordje
uitleg. U kunt uw moeilijk leesbare teksten per mail opsturen (zie hieronder), minstens 2 weken
vóór de workshop en wij ontcijferen dat samen met u. Na de workshop krijgt u de omzetting van
de tekst per mail toegestuurd.
Genealogisch programma: u zit met een moeilijkheid of u weet niet hoe u bepaalde gegevens
moet noteren? In de workshop kunt u vragen stellen. De bedoeling is dat u uw laptop meebrengt.
Inschrijven: U schrijft in op de nieuwsbrief van de workshop(s) die u wenst bij te wonen. Een
week op voorhand wordt u verwittigd en dan kunt u beslissen of u die dag aanwezig zult zijn of
niet. http://www.landvanrode.be/oudschrift.htm
De plaatsen zijn beperkt tot 12.
Natuurlijk verwachten wij dat, indien u toezegde om aanwezig te zijn en u alsnog niet aanwezig
kunt zijn, u ons verwittigt.
Data en plaats:
Al de workshops gaan door in de residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101 Blok A302
te 9820 Merelbeke (3de verdiep, lift en trap links), op zaterdagnamiddag telkens van 14 tot 16
uur, behalve in juli en december.
Beginnelingen
23 januari 2016
27 februari 2016
26 maart 2016
23 april 2016
21 mei 2016
25 juni
j
2016

Gevorderden:

Genealogisch programma:
09 januari 2016

13 februari 2016
12 maart 2016
09 april 2016
07 mei 2016
11 juni
j
2016

Als documentatie bij de workshop oud schrift, is er mogelijkheid om een cursus aan te kopen vanaf
september 2015. Deze cursus kost 8,50 Euro BTW incl.

Secretariaat en briefwisseling: p/a Françoise Verhoosele
Hundelgemsesteenweg, 101 A301
9820 Merelbeke
Tel. 09/362.69.95
E-mail: secretaris@landvanrode.be
URL: http://www.landvanrode.be
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Staten van Goed Land van Rode
Deel 6.
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent.
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode.
RAG 115
Afkortingen:
g
SVGB
Staat van goed Balegem
SVGM
Staat van goed Moortsele
SVGS
Staat van goed Scheldewindeke
RAG
Rijksarchief Gent
x
†
fa
fs

H.
HG.
K.
KK.
HS
SS
MN
TW
ST
VM
VP

gehuwd met
overleden
dochter van
zoon van

451

1678

452

1678

453

1678

454

1678

455

1678

456

1678

457

1678

houder
houderigghe
kinderen van
kleinkinderen van
hun self / haar self
syn self
met name
te weten
sterfhuis
voogd materneel
voogd paterneel

SVGS Janneken MARCHANT † 30 december 1677
H. Jan WEERHAGHEN geen kinderen
Hoirs: Josyne VAN BAMBRUGGHE wed. Michiel MARCHANT, moeder van †
Mitsgaders de broeders en zusters MN Jan, Lieven en Marten MARCHANT HS,
Anneken, Pieter, Michiel en Anthoon MARCHANT, alle 4 minderjarig en Martyne
MARCHANT x Jan BRACQUENIER
SVGB Lievijne DE MOERLOOSE † augustus 1677
H. Pieter STEVENS
K. Lievyntjen 21 j., Adriaeneken 19 j., Joos 14 j., Joosyntjen 12 j. en Joannes 6
j.
Alexander STEVENS VP
Pieter GOETHALS VM
SVGB † Jan DE LARUELLE † december 1677
HG. Lievyne VAN STEENDAMME
K. Lievyne 2 j.
Gaspar BOTERBERG VP
Arent DE COCK VM
SVGB † Laureys DE WINNE † 29 oktober 1677
HG. Josyne BOTERBERGH
1e vr Sara HAEGMAN fa Lieven
K. Petronelleken 7 j. 1e bed
Marie 1 1/2 jaar 2e bed
Lieven HAEGMAN VM grootvader
SVGM † Catalyne DE WAELE † 16 december 1677
H. Lieven VAN GREMBERGHEN
K. Jan 22 j., Gheert 20 j., Lieven 18 j., Adriaen 16 j., Adriaeneken 11 j.
Pieter SEDAN VM
Gheert VAN GREMBERGHEN VP
SVGM † Livijne VERBRUGGHEN † 21 november 1677
H. Guilliam DIERENS
K. Passchier 15 j., Lauwereyne 13 j., Elisabette 11 j. en Tanneken 7 j. en
Nelleken DIERENS 3 j.
Lieven THYS VM
Andries DIERENS VP
SVGB † Jan DE VYSSCHERE † juny 1677 x Elisabeth EYNGELS † december
zonder kinderen
Hoors: Elisabeth DE VISSCHER x Philips ELOODT, Josyne x Antheunis DE
VALCKENEER tot Oosterzele en de 3 wezen van † Marten DE VISSCHER, de 3
wezen van † Laureys DE VISSCHER. Verder Lieven VAN DE KEERE tot
Oordegem weze van † Piryne EYNGELS en Josyne EYNGELS kinderen van †
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459

1678

460

1678

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

476
477
478
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Joos EYNGELS
SVGB † Joos VERNIERS † september 1677 x Barbara DE SPIEGELEER †
november 1677
K. Francoys en Jacquemyne HS, Adriaen 18 j., Elisabeth 14 j.
Joos DE SPIEGELEER VM
SVGB Pieryntje DHAENE † december 1677
H. Joos DE SPEGELEER
K. Adriaen 15 j. Joosken 10 j.
Niclaeys DE MYL VM
SVGB † Magdalena DE PAU † 1 november 1677
H. Guiliam MITROE (MIRO)
K. Nelleken MITROE 15 j., Pieter 8 j., Jacques 2 j.
Rek. venditie sterfhuis Elisabeth INGELS
Rek. venditie Jan DE VISSCHERE
Rek. voogd Lowys VAN DER SCHUEREN
Rek. venditie Lieven STEVENS x Janneken HAESBEYT
Rek. venditie Jan VAN PEVENAIGE x Livyne DE COCK
Rek. venditie graen te velde te Scheldewindeke van Pieter DE MUNTER
Rek. venditie Matheus VAN BOCKSTAELE x CAUWELS
Rek. venditie kinderen Daneel SPRUYT x Janneken HEBBELINCKS
Rek. venditie Lowys VAN DER SCHUEREN
Rek. venditie Adriaen VAN DAELE
Rek. venditie Frans DE MOOR fs Passchier
Rek. venditie Adriaen DE MOOR x Marie DE BACKER
Rek. voogd Joos VAN BENEDEN - Barbara VAN HECKE
Rek. venditie Matheus DE ROO x Catelyne VAN DE WALLE
Rek en reliqua † Geeraert CAUWELS en Lieven CAUWELS zijn zoon, bede
overleden te Scheldewindeke † october 1677
Hoor: de weze van Joosyne CAUWELS MN Janneken VAN BOCKSTAELE fs
Matheus
Rek. venditie Marten RYCKAERT x Livyne DE MOOR
Rek. venditie Joos DE BACKER x Janneken HUYGHE
Rek. venditie Daneel ROUCKOUT x Catelyne STEVENS
Rek. venditie Jan VERNIERS x Barbara DE SPIEGELEER
Bundel 213

480

1679

481

1679

482

1679

483

1679

484

1679

SVGS † Janneken VAN DER SMESSEN 22 september 1676
1e man Joos MERSCHAUT
K. Gilliam 24 j., Marie 22 j. en Catalyne 16 j.
H. Lucas DE RAET
K. Janneken DE RAET 5 j.
Pieter MERSCHAUT VP
Gillis VAN DER SMESSEN VM
Hofstede Moorestraete
SVGS † Franchoys VAN DER SCHUEREN fs Lowys † 9 december 1676
HG. Adriaene STEVENS
K. Jantjen 3 j.
Ferdinand VAN DER SCHUEREN VP
Adolf QUYKELBERGHE VM
SVGS † Lauryntjen BALE † 23 december 1676
H. Lieven GALLE
K. Jan 14 j., Lieven 4 j., Pieter 2 j.
Pieter BALE VM
Jan GALLE VP
SVGS † Lucas DE RAET † 12 maert 1679
Weduwnaar † Janneken VAN DER SMESSEN
K. Janneken DE RAET 7 j.
Joos DE RAET VP
Guilliam MEERSCHAUT VM
Land te Baaigem en Dikkelvenne Bochaute
SVGB † Lieven BOTERBERGH fs Marten † maert 1679
HG. Janneken DE COCK fa Pieter
K. ... BOTERBERG SS, Joos 25 j., Barbara 24 j. en Liefken 18 j.
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485

1679

486

1679

487

1679

488

1679

489

1680

490

1679

491
492
493
494

SVGM † Gillis VAN BENEDEN fs Adriaen 27 maert 1678
HG. Elisabeth VAN AELBROECK
1e vrouw Janneken STEVENS
1 K. Pieternelle VAN BENEDEN x Pieter GYS
K. 2e bed: Marie 20 j., Joosken 11 j. en Jan 7 j.
Geeraert VAN AELBROECK VP
Lieven VAN AELBROECK VM
Hofstede te Oosterzele
SVG † Gilliam MIRO † 30 meye 1670 † St. Winoksberghe
1e vr Magdalena DE PAUW
K. Nelleken 16 j., Saerken 11 j., Adriaeneke 9 j., Jacques 6 j., Jan 3 j.
HG. Adriaene VAN DER SCHUEREN
Joos DE PAUW VM
SVGB † Lieven DE KOCK fs Martin † Baleghem 30 juny 1678
HG. Pieryne DE WINNE
K. Marie 24 j., Jan 13 j., Andries 7 j. en Pieter 21 j.
Pieter DE KOCK VP
Adriaen DE WINNE VM
SVGB † Gillis VAN STEENDAMME † april 1678
† wedn Johanna SMESMANs 1e vr
K. Pieter SS, Janneken x Pauwel DE COCK, Lievyne 24 j., Gillis 21 j., Martyne
18 j., Marieken 16 j.
HG. Petronelle DHAEMERE fa Laureys
K. Elisabeth VAN STEENDAM
Laureys DHAEMER voogd
Pieter VAN STEENDAM V
SVGB † Elisabet DE VISSCHER † 1 november 1679
H. Philips ELOOT fs Lieven
K. Petronella 16 j.
SVGB † Janneken VAN DER HAEGHEN † 20 januari 1678
H. Joos VAN HECKE fs Guilliam
K. Lievyne 20 j., Jan 18 j., Pietronel 12 j., Tanneken 10 j.
Rek. voogd W. Adriaen VAN DER MERSCH x Janneken VAN DE VYVER
Rek. venditie Joos HAESBEYT
Rek. voogd W. Marten RYCKAERT x Lievyne DE MOOR
Liquidatie Gillis BALE en Gillis VAN DER BRUGGHEN x Adriaene BALE
Jan ROUCKOUT x Maria BALE
Bundel 214

495

1681

496

1681

497

1680

498

1680

499

SVGB † Pieter DE MOOR fs Adrian † 7 november 1677
HG. Marie DE COCQ fa Marten
K. Ysabeau x Adriaen ROUCKOUT, Adriane x Joos DE COCK fs Pieter, Lieven
SS, Catelyne x Michiel SCHOLLAERT, Willemyn 24 j., Martyne 22 j., Tanneken
19 j., Pieter 17 j., Pieternelle 14 j. en de wezen van † Janneken DE MOOR x
Joos VAN HECKE fs Jan MN Jan 10 j.
Guilliam DE MOOR VP
Pieter DE COCQ VM
SVGB † Marie VAN PEVENAIGE fa Joos † 27 mey 1678
H. Pieter DE COCQ fs Pieter
K. Martyntjen 16 j., Livune 14 j., Pieter 12 j., Tanneken 9 j. en Janneken 7 j.
Marten DE BACKER fs Jan c.ux. VM
SVGM † Elisabeth VAN AELBROECK † november 1679
H. Cornelis DE BRUYCKER
1e man Gillis VAN BENEDEN
K. Marie VAN BENEDEN 21 j., Joos 12 j., Jan 8 1/2 jaar
Lieven VAN AELBROECK VM
Pieter GHYS VP
Land in Letterhoutem en St Lievens Houtem
SVG † Franchois VAN DER SCHUEREN † 3 october 1679
HG. Adriaene STEVENS
Weze unique
Bewys van Staet van Goed
Rek. voogd Jan DE GHEYTERe x Janneken VERNIERS
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500
501
502
503

1681

504

1681

505

1681

506

1681

507

1681

508

1681

509

1681

510

1681

511

1682

512
513
514

1682

515

1682

Rek. voogd W. Lucas DE RAEDT x Janneken VAN DER SMESSEN
Rek. venditie Guillaume MIROU x Magdalena DE PAUW
Rek. venditie Lucas DE RAEDT x Janneken VAN DER SMESSEN
SVGB † Tanneken VAN PEVENAGE fa Pieter x Adriane DE BACKER fa Jan † 27
juny 1680
H. Joos DE TROCH geen kinderen
Hoirs: Marten DE BACKER fs Jan, Pieter DE MOOR fs Jacques, vader van
Jaspaert DE MOOR, kind van † Tanneken DE BACKER
SVGB † Adriaen VAN DE VYVER fs Lauwereys † 26 september 1680
K. Lauwereynken VAN DE VYVER 9 j. en Jan VAN DE VYVER 5 j.
HG. Susanna DE GHEYTERe
Lieven VAN DE VYVER VP
Adriaen GALLE VM
SVGB † Susanne DE GHEYTERe † 17 april 1681
H. Jan DE COCQ fs Marten
K. Lauwereyne 10 j., Jan VAN DE VYVER 5 j., K. van 1e man Adriaen VAN DE
VYVER en Liefken DE COCQ 1 jaer
Abraham DE SMET VP 1e bed
SVGB † Tanneken VAN DER WEEDEN † mey 1681
H. Philips VAN GHYSEGHEM
K. Johanneken VAN GHYSEGHEM 7 maend
Overleden op pachthof ter Volderstrate binnen Elene, prochie Baleghem
Een brandewyncetel met halm ende slanghe, cuypen en tonnen
SVG † Adriaen WAYTENS fs Adriaen † 1 december 1680
HG. Joosyne LANCKSWEERT
(Jaspaert ?) WAEYTENS 23 j., Joos 21 j.
Marcus BOTERBERGH VP
Joos LANCKSWEERT VM
SVGB † Jan SMESMAN fs Michiel † juny 1680
HG. Elisabethe DOMINICLE
K. Janneken SMESMAN 12 j., Jan SMESMAN 11 maend
Guillaume SMESMAN VP grootvader
Gillis RYMBAUT VM
Hofstede op 'Ter Straeten'
SVGB † Joos DE RAEDT fs Jan † 16 april 1680
1e vrouw † Catharyne DE ROECK fa Jan
K. Hansken DE RAET
HG. Adryaeneken STEVENS
K. Joosken DE RAET 10 j., Pieternelle DE RAET 6 j. †, Janneken DE RAET 4 j.
† 17 october 1680
Gillis DE RAET VP
Pieter STEVENS VM
Land te Dickelvynne en Berleghem en Bochoute
2e huw. Simoen TROUIWAEN
SVGB † Adriaene VERSMESSEN † 9 mey 1679
H. Christoffel DE ROO
K. Petronelle DE ROO 7 j., Mary DE ROO 10 j.
SVGB † Tanneken SMESMAN † 24 july 1681
H. Jan PIERYN
K. Joosyne 10 j., Lievyntjen 9 j., Jan 7 j. en Philips 11 maend
Pieter DE WEVER VP
Rek. voogd W. Guilliam MIROU x Magdalena DE PAUW
Rek. venditie te Moortsele † Elisabeth VAN AELBROEK x Gillis VAN BENEDEN
SVGB † Pieter DE PAEPE † 7 september 1682
HG. Martyne VAN DER HAEGHEN
K. Julie 22 j., Josyne 12 j.
Joos DE PAEPE VP
Marcus VAN DE KEERE VM
SVGB † Jacques DE PAEPE † mey 1682
1e vrouw Adriaene DHONT
K. Janneken 27 j., Lievyntjen 22 j., Pieter 19 j. en Philips DE PAEPE 17 j.
HG. Pieryne VAN DEN BERGHE
Pieter HUYGHE VP
Joos VAN HECKE VM
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516

1682

517

1682

518

1682

519

1682

520

1682

521

1682

522

1680

523

1680

524

1681

525

1681

526

1680

527

1682

528

1682

Land in Velsique
SVGB † Lieven VAN BOCKSTAELE † 7 maert 1682
HG. Janneken HASAERT
K. Jan 15 j., Adriaen 13 j. en Gilleken 9 j.
Gillis VAN BOCKSTAELE VP
Adriaen HASAERT VM
SVGB † Tanneken DE COCK fa Jan † 18 april 1682
H. Cristiaen THOMAES
K. Elisabeth x Pieter MEERSCHAUT HS, Pieter THOMAES 13 j.
Serafinus DE POORTER VM CAUSa ux.
Pauwel THOMAES, broeder, VP
SVGB † Florentine DE CORTE fa Martin † augustus 1678
H. Jan DE COCQ fs Adriaen
K. Marten DE COCQ 5 j.
Passchier DE CORTE VM
Pauwel DE COCQ VP
SVG † Janneken RYMBAUT geseydt VALAERDT en Colaert VASSIEUR geen
kinderen †
Hoors: Pieter VASSIEUR en Catharine MORTIER fa Joos x Tanneken
VASIEUR, verder Philips en Jaques RYMBAUT geseydt VOLAERT
Contract van notaris Adriaen VAN STEELANT
SVGB † Pieter GOETHALS fs Pieter † 1682
HG. Lievyne PINTE
K. Jan GOETHALS 19 j., Carel 17 j.
HG. was weduwe van Marten DE COCK
1 K. Janneken DE COCK
Lieven DE BACKER VP
Hofstede op 'Bracht'
SVGB † Marie BAELE fa Geeraert † 12 februari 1681
H. Jan ROMBAUT
K. Jan 10 j., Adriaeneken 6 j.
Gillis VAN DER BRUGGEN VM CAUS. ux.
Pieter ROMBAUT VP
SVGS † Marie VAN LINCKEBEKE † 14 july 1679
H. Pieter DE PAUW
K. Cathelyne DE PAUW 3 j. en Jacqueline 6 maend
Joos LINKEBEKE VM
Baudewyn DE PAU VP
SVGS † Joanna CROMPHAUT † 18 october 1680
1e man † Gillyn DE VROE
K. Marcus DE VROE 13 j.
H. Andries WALLAERT
K. Josyne WALLAERT 9 j. en Gillis WALLAERT 1 j.
Gillis SCHOLLAERT VM
SVGS † Lieven DE BACKER fs Joos † 23 augustus 1680
HG. Marie DE COCQ fa Lauwereys
K. Huybrecht DE BACKER
Jan DE BACKER VP
SVGS † Jan DE VRIESE † october 1681
HG. Pieryne DIERMAN
K. Marie DE VRIESE en Joos DE VRIESE HS, Tanneken 18 j., Adriaen 16 j.
Lieven DE VRIESE, broeder, VP
Hofstede op Ettingen 2 dagw
SVGS † Adriaen STEP † december 1679
HG. Cathelyne DUPAIN
K. Livyne STEP 11 j., Marie STEP
Anthoon VAN PONSEELE VP
Hofstede aan de 'Loo'
SVGS † Pieter VAN BOCKSTAELE † april 1681
HG. Janneken VAN HECKE
K. Mattheus 33 j., Pieter 27 j., Joos 17 j., Gillis 23 j.
Jan VAN BOCKSTAELE VP
Hofstede 'Houtsche straete'
SVGS † Cathelyn DUPAIN † april 1682
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1e man Adriaen STEPPE
H. Marten HAESEBEYT
K. Lievyne STEPPE 13 j. en Marie STEPPE 11 j.
Anthoon PONSEELE VP
Bundel 215
529

1685

530
531
532

1685

533

1685

534
535

1685

536

1685

537

1684

538

1684

539

1685

540

1685

541

1685

542

1685

SVGB † Adriaen DE MOOR fs Passchier † 25 mey 1680 † Catelyne VAN
BOCKSTAELE fa Mattheus † 29 december 1679
6 K. Lieven SS, Janneken 23 j., Jan 21 j., Pieter 19 j., Livyne 15 j., Petronelle
11 j. en de weze van Tanneke DHONT, dochter uit 1e huwelyk met Martin
DHONT
Rek. voogd W. Alexander CLERCQ x Josyne DE MOOR
Rek. voogd W. Pieter DE VOS x Lievyne DE MOOR
SVGB † Joos DE SPEGELEERE
1e vrouw Pieryne DHAENE † decempber 1677
K. Abraham 22 j. en Joosken DE SPIEGELEER 17 j.
HG. Pieryne DE MOOR fa Jacques
K. Pierken DE SPIEGELEER 4 j.
Franchoys FELIERS VP
Pieter DE MOOR VM
SVGB † Adriaen DE WYNNE en † Tanneken CARRYN beden overleden
november 1683
Hoors: Pieryn DE WINNE, wed. Lieven DE COCK en de weze van Lieven DE
MOOR x Elisabeth DE WINNE, verder Mattheus CARRYN, Tanneken CARRYN
Rek. voogd W. Lieven DE MOOR x Elisabeth DE WINNE
SVGS † Simoen DE BOSSCHER fs Lieven † 2 december 1685
Hoors: Francoyse DE MIL, wed. van Geert VAN AELBROEK en te voren van
Lieven DE BOSSCHER
Mitsgaders Anna DE BOSSCHER fa Jan x Lieven VAN DEN BERGHE en de
weze Van Joos DE BOSSCHER x Adriaene STEVENS en Pieter VAN
AELBROECK halfbroer
SVGS † Clara VAN DE KEERE † october 1684
H. Willem MEERSCHAUT
1 k. Joosken 10 maend
Jacques VAN DE KEER VM
SVGS † Gillis VERHAGHEN † mey 1683
HG. Petronelle VAN DEN HENDE
1 K. Livinia V... 7 j.
V
SVGS † Guillaume DE BOEVERE † december 1683
1e vrouw † Anna DE CENANT
K. Joos 25 j., Petronelle 16 j., Janneken 14 j.
HG. Pieryne DELVOYE
K. Betgen 13 j.
Cristoffel DELVOY VP
Sacharius DE BOEVER VP
SVGS † Adriaene ROUCKOUT † 30 april 1683
H. Pieter PIEN fs Pieter
K. Pieter 22 j., Jacqelyne 19 j., Janneken 16 j., Elisabeth 14 j.
Jan ROUCKOUT VM, broeder
Woonhuis aan de 'Plaetse'
SVG † Anna DE COCK fa Anthoon † 27 october 1685
H. Philipe DE CLIEVERE fs Petrus 3e man
Hoors: Frans COOPMAN fs Frans uit 2e huwelyk, verder Pieter 24 j., Joannes
23 j., Anna 17 j. en Joanna HEYTS HS, kinderen van Thomaes HEYTS haar 1e
man
SVGB † Jan DE COCQ fs Andries † maart 1685 x † Petronelle WIWIRE † juny
1683
Wees unique Liefken DE COCK
Arent DE COCK voogd
SVGB † Adriaen BAELE fs Geeraert † augustus 1678
HG. Joosyne HALLEMAN
K. Abraham 21 j., Marie 19 j., Janneken 17 j., Adriaen 14 j., Elisabeth 12 j. en

Land van Rode – jaargang 43 nummer 172

136

december 2015

543

1685

544
545
546
547
548
549

1683

550

1683

551

1683

552
553
554
555

1684

556

1684

557

1684

Pieternelle 9 j.
Gillis VAN DER BRUGGHEN VP
Hofstede 'Pontslach'
Verdelinghe en Liquidatie Adriaen VAN BEVERE x Petronelle DE GHEYTER,
Pieter BUYSSE x Florence DE GHEYTER, Janneke DE GHEYTER minderjarige
kinderen van † Jan DE GHEYTER x Janneke MERCHIE
Rek. venditie Adriaen DE WYNNE x Janneken CARRYN
Rek. voogd W. Jacq DE PAEPE x Adriaen DHONT
Liquidatie Lauwereys DE COCK
Rek. voogd W. Marten DE WINNE x Adriaene ROUCKOUT
Rek. voogd W. Guillaume MIROU
SVGB † Janneken VAN PEVENAIGE † februari 1682
H. Lieven DE COCK
K. Frans DE COCK 3 j.
Pieter VAN PEVENAIGE VM
SVGB † Petronelle WIERICKS † juny 1683
H. Jan DE COCK fs Lieven
K. Liefken DE COCK, 13 maend
Pieter STAUTHAMER VM
SVGM † Lieven VAN GREMBERGHEN fs Adrian † 20 maert 1683
1e vrouw Catelyne DE WAELE
K. Jan SS, Gheert SS, Lieven 23 j., Adriaen 21 j., Adriaeneken 16 j.
HG. Lievyne STEVENS
K. Passchier 2 j. en Janneken 2 maend
Gheert VAN GREMBERGHE VP
Rek. voogd W. Jan VAN PEVENAIGE x Janneken VERSCHUEREN
Rek. voogd W. Lucas DE RAET x Janneken VERSMESSEN
Rek. venditie Joos DE SPIEGELEERE
SVGB † Bartholomeus DE BACKERE † 10 december 1683
HG. Joosynte BAYAERT
K. Lievyne 16 j., Catherina 13 j., Marieken 6 j. en Jantgen DE BACKER 9
maend
Jacques VAN PEVERNAIGE VP
Jan BAYAERT VM
Hofstede op 'Walseghem'
SVGM † Joos GHYS, schaut van Scheldewindeke en Baleghem, V te Moortsele
16 july 1684
1e vrouw † Pieternelle DE PAUW
K. Pieter GHYS SS, Adriaen SS 26 j., Jacobus 22 j., Anna 20 j., Josyntgen 14 j.
HG. Janneken SCHEPENS fa Lambrecht 2e vrouw
K. Pieternelle GHYS 9 j., Jan 5 j. en Joosken 2 j.
Frans SCHEPENS, broer, VM
Joos CLAEYS V uit de wet
Hof verwoest door Franse troepen 1683
Land in Erwetegem
SVGS † Adriaeneken DE CLERCK † 2 mey 1684
H. Marten MARCHAND
K. Lieven
Gillis ASCOOP, voogd uit de wet
Bundel 216

558

1687

559

1688

SVGS † Janneken VAN HECKE † april 1683, weduwe van † Pieter VAN
BOCKSTAELE
Hoors: Mattheus 35 j., Pieter 29 j., Joos 20 j., Gillis 15 j.
Jan VAN BOCKSTAELE VP
Joos VAN HECKE VM
Hofstede 'Hautsche straete'
SVGS † Francyne DE MIL † 15 januari 1688
K. Jan DE BOSSCHER SS, Catherine DE BOSSCHER HS, de wezen van Joos
DE BOSSCHER x Adriaene STEVENS, K. van † Lieven DE BOSSCHER 1e man
Mitsgaders Rombaut VAN AELBROEK en Pieter VAN AELBROECK HS, verder
Cristian PIENS 19 j. en Francoyse 16 j. wezen van † Elisabeth VAN AELBROEK
x Jan PIENS fs Charles, kinderen van † Geeraert VAN AELBROEK 2e man
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560

1688

561

1687

562

1687

563

1687

564

1689

565

1689

566

1689

567

1689

568

1689

569

1688

570

1688

Jan PIENS voogd over zijn kinderen
Hofstede op St Lievens Houtem
Huis te Oosterzele 'aen de plaetse'
SVGS † Pieternille VAN DE SANDE † november 1688
H. Adriaen PONTSELE
1e man † Marcus SCHOCKAERT
K. Liesebeth SCHOCKAERT 14 j.
2e man † Gillis VAN DER HOEVEN
K. Lieven VAN DER HOEVEN 11 j.
Alfons DE CLERCQ VM, haar susters man
SVGS † Janneken PROFECT † 29 april 1687
H. Livinus HEBBELINK fs Joos
K. Joosyntgen 9 j., Liefken 2 j.
Anthon PROFECT VM
SVGS † Adriaen DE VOS fs Lieven † 8 april 1683
HG. Pierintgen DE GANCK (beschadigd)
K. Joanna 3 j.
Pieter DE VOS VP
Thomas DE GANCK VM
1 dagwant land op het 'Syp'
SVGS † Gillis ASCOOP fs Lieven † 28 november 1686, weduwnaar van †
Maeyken CUYSE
Hoors: Lieven en Jaquelyne ASCOOP x Gillis VAN DER SCHUEREN en de wees
van Jaques MARIUS x † Josyntjen ASCOOP MN Marynus MARIUS 23 J.
SVGB † Jaques DE KEN † 1687 (DUCHAU-RUCHUS?)
HG. Adriaene VAN DER MERSCH
K. Janneken 11 j., Adriaeneke 7 j., Pieternelle 4 j. en Pieter DUKEN 6 maend
Adriaen GALLE VP uit de wet, burgemeester
Laureys VAN DER MERSCH VM
Huis op 'Reyghem'
SVGB † Lievyne GOETHALS † 33 januari 1689
H. Lieven DE BACKER fs Lieven
K. Jan DE BACKER 24 j., Petronelle 23 j., Pieter 8 j., Janno 6 j., Liedebette 4 j.
Woonhuys op d'Aelmoesenye van St. Jans te Ghent
SVGB † Tanneken DE BOE † october 1688
H. Joos D'HANE zonder kinderen
SVGB † Tanneken VAN DEN BOSSCHE † januari 1689
H. Jan ROUCKOUT 2e man
K. Elisabeth VAN BOTERBERGHE 19 j., Joos VAN BOTERBERGHE 16 j.
kinderen van † Marten VAN BOTERBERGHE 1e man
Pieter VAN BOTERBERGHE VP
Joos DE WAEGHEMAECKER VM
Woonhuis op 'Pontslach'
SVGB † Pieter ABRAHAM x † Lievyn BAELE † 14 october 1673 en december
1689
K. Pieter ABRAMS SS, Adriaen 28 j. SS, Tanneken 26 j. en Joos ABRAHAMS
24 j.
Lieven VAN DE VYVER VM
Hofstede op St. Martens Dries
SVGB † Cathelyne DE COCK januari 1688
H. Pieter VAN BOTTERBERGHE
Wees unique Marie VAN BOTTERBERGHE 22 j.
Pieter DE COCK VM
Jaspaert VAN BOTTERBERGHE VP
Hofstede aan de 'Bierman'
SVGB † Pieter DUMONT † october 1687
HG. Janneken DE CLERCK
K. Jan DUMONT 9 j., Pietronelle 6 j., Anneken 4 j. en Jacobus 1 j. 9 maend
Adriaen DE GROOTE 2e man
Hofstede op 'Bracht'
Leveringen van harduyn aan de kerke van Bottelare 1 P gr.
Putte ten gereedschap St. Lievens Houtem vercocht aan Jan MACHIELS tot
Letterhoutem

Wordt vervolgd.
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Het Erfgoedhuis
Sint-Antoniusplein, 10
9860 Moortsele

Openingsuren: Op afspraak

Druk: Greg@l Copy

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP
LAND van RODE
Gesticht in 1968

Missale Ordinis Fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo
Antwerpen EX Officina Plantiniana Balthasaaris Moreti M.DC.LXV.

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

