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Voorwoord 
 
 
 
 
Beste heemvrienden, 
 
 
 
 
Het nieuwe jaar is al een tijdje aan de gang - wat gaat de tijd toch snel - en wij hebben een reeks 
activiteiten voor u in petto. 
 
Maar voor we verder gaan, wil ik u op toch iets heel bijzonders wijzen, namelijk de reis naar 
Birtley, reis gemaakt door onze voorzitter, samen met journalist Dirk Musschoot en enkele andere 
nazaten van Belgen in Engeland tijdens WOI, naar aanleiding van de publicatie van het boek 
‘Belgen maken bommen’, door Dirk Musschoot. Een pakkende korte inhoud vindt u op bladzijde  5. 
En als u de uitzending op AVS gemist heeft, kan u nog altijd op internet die uitzending bekijken: 
https://vimeo.com/155795926.  
De lezing zelf van Dirk Musschoot over die Belgen gaat door op 27 oktober 2016 en verdere 
gegevens daarover vindt u op bladzijde 4. 
 
Op 23 mei e.k. hebben wij weerom de auteur Johan Op de Beeck uitgenodigd om, na de 
succesvolle lezing over Napoleon vorig jaar, een lezing te geven over onze onafhankelijkheid van 
1830. Verdere gegevens vindt u op bladzijde 3. Dat belooft weer een spannende avond te worden. 
 
Op Erfgoeddag op 24 april e.k. is er een tentoonstelling in de Sint-Amanduskerk van Moortsele 
over het Passiespel, indertijd een jarenlange unieke gebeurtenis in Moortsele. Info op bladzijde 2. 
 
Het bestuur van het Heemkundig Genootschap heeft in de voorbije maand besloten om onze 
gewezen secretaris Werner Callebaut de titel van eresecretaris te geven, voor zijn jarenlange inzet, 
niet alleen als secretaris maar ook in de daaropvolgende jaren en wij hopen nog vele jaren. Van 
harte gegund! 
 
Maar laten we toch ook genieten van de lente, het frisse groen, de ontluikende natuur.  
 
 
Françoise Verhoosele 
Secretaris 
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Tentoonstelling: 

Het passiespel in Moortsele is niet passé. 

 

 
 
Het tot 2007 in Moortsele opgevoerde passiespel vormt de spil van een interactieve tentoonstelling. 
Als bezoeker word je uitgenodigd je herinneringen aan dit aangrijpende jaarlijkse gebeuren te 
delen, hetzij mondeling, schriftelijk, of door zaken te laten scannen. Het lijden, zo cruciaal in een 
passiespel, wordt eveneens op andere wijzen geëvoceerd door kunstenaars en instellingen uit de 
streek... I.s.m. Regina Van Landuyt, kunsthistorici, kunstenaars, instellingen uit de omgeving.  
 
 
 
 
 
Waar: Parochiekerk Sint-Amandus, Sint-Antoniusplein 8 9860 Moortsele 
Wanneer: Op zondag 24 april 2016 
Aanvang: van 14 tot 18 uur. 
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Lezing op 23 mei 2016: 
Het verlies van België 

 
 

 
Na de val van Napoleon ontstaat in 1815 het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Willem I 
bestuurt  als een ouderwetse alleenheerser. Zijn 
taal- en godsdienstpolitiek ontstemt de katholieke 
bevolking van het Zuiden. Maar ook de jonge 
liberale generatie van advocaten en journalisten 
verzet zich. Ze eist meer democratie en vrijheid.  
Hun kopman is Louis De Potter, een republi-
kein. Onder zijn leiding sluiten katholieken en 
liberalen de rangen. De koning slaat hard terug. 
Buitenlandse  spionnen en agitatoren  ondermijnen 
het regime. Maar niets laat vermoeden dat het 
koninkrijk in gevaar is. Tot augustus 1830. Een 
onverklaarbare opstand met brandstichting en 
oproer in Brussel brengt een onstuitbare spiraal 
van geweld op gang. Een maand later valt het 
Nederlandse leger aan. En wordt verslagen. De 
radicalen grijpen de macht. Zal België een 
republiek worden naar Frans voorbeeld? De grote 
mogendheden kunnen dit niet laten gebeuren. 
Amper een maand na het uitroepen van de 
onafhankelijkheid is de Belgische revolutie in groot 
gevaar. Antwerpen wordt gebombardeerd. De ene 
coup volgt op de andere. De revolutionairen 
bestrijden niet alleen Willem I maar ook elkaar. Gedreven door heel verschillende politieke visies 
op de toekomstige natie, leveren ze een gevecht op leven en dood. Hoe uiteindelijk een nieuw 
land, maar geen republiek ontstaat, wordt verteld in de dramatische climax van deze lezing. Maar 
we springen ook naar vandaag en zien hoe de basiswaarden van de grondwet van 1830 inzake 
vrijheid en een democratische samenleving er heden nog toe doen. 
 
 

 
 
 
Wanneer: maandag, 23 mei 2016 
Waar: In de Kluize, Sportstraat, 3 te 9860 Oosterzele 
Aanvang: 19.30 uur 
Inkom: 5 Euro 
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Wanneer: donderdag, 27 oktober 2016 
Waar: In de Kluize, Sportstraat, 3 te 9860 Oosterzele 
Aanvang: 20.00 uur 
Inkom: 5 Euro 
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The Birtley Belgians, 
door Lucien De Smet. 

 
Birtley Belgians in Noord-Engeland op zoek naar de plaats waar hun 

grootouders geleefd en gewerkt hebben.  
Van zondag 14-02-2016 tot woensdag 17-02-2016. 

 
Een persoonlijk en emotioneel reisverslag. 
 

 
 
De aanleiding van ons bezoek is het verschijnen van het boek van Dirk Musschoot: “Belgen maken 
Bommen”, uitgegeven bij Lannoo in Tielt. 
 
Gedurende Wereldoorlog I waren hier, in de “National Projectile Factory” van Birtley, duizenden 
landgenoten werkzaam. Meer dan 6000 Belgen verbleven voor de duur van de oorlog in een voor 
hen opgericht kamp, dat de naam droeg naar de Belgische koningin Elisabeth, namelijk 
Elisabethville. De arbeiders in de fabriek waren afgekeurde gekwetste soldaten, die er in uniform 
werkten, en vluchtelingen. 
 
Op de kerkhoven van Birtley, Elisabethville, en het nabijgelegen Chester-le-Streat  rusten de 16 
Belgische soldaten en vele landgenoten. 
 
De afreis op zaterdag 14-02-2016 en mijn bezoek aan Elisabethville. 

  
 
12 Birtley reizigers verzamelen aan de P&O terminal, 
aan de Leopold II-dam te Zeebrugge met als 
gezamenlijk reisdoel Birtley. 
Onze reisgids is Dirk Musschoot, auteur van het boek 
“Belgen maken Bommen”. 
Na een eerste kennismaking tijdens de maaltijd op het 
schip “Pride of Bruges” en na een woelige nachtelijke 
overtocht, ontscheepten wij om 9 uur in de morgen in 
de haven van Hull. 
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Nu wacht ons nog een busreis van 
225 km. Het is behoorlijk stil in de 
bus. Een aantal onder ons 
maakten van de gelegenheid 
gebruik om de verloren slaap in te 
halen. 
Op de middag, Engelse tijd, houdt 
de bus halt aan de Birtley Library. 
Bij het verlaten van de bus 
overvalt mij het onrealistische 
gevoel “hier ben ik al eens 
geweest”. De beelden, die ik heb 
van Birtley, waren die welke ik op 
het internet had gevonden en van 
oude zichtkaarten uit de 
koekendoos van grootmoeder. 
Over Elisabethville weet ik enkel 
datgene wat ik heb gelezen in het 
dagboek van mijn grootvader. 
Onze grootouders hebben weinig 
tot niets verteld van die “Grote Oorlog” en hun belevenissen in het kamp. Ik was 13 toen 
grootvader in 1959 overleed. Ik kan mij best voorstellen dat onze grootouders het beter vonden 
deze verhalen niet aan “kleine” kinderen door te vertellen. 
 
Als voorbereiding op deze reis had ik het boek van Dirk Musschoot doorgenomen. Nu kan ik mij het 
leven van die Birtley Belgians in het kamp enigszins voor ogen brengen. 
 

 
 

Bij mijn aankomst ben ik voortdurend op zoek naar mogelijke herkenningspunten. De balie van de 
bib was voor de gelegenheid bedekt met een tot aan de grond reikende doek waarop met de hand 
gemaakte poppy’s waren gespeld. Wauw! Deze mensen hebben ons bezoek blijkbaar dagen vooraf 
voorbereid. Rechts in de inkomhal staat een broodjesmaaltijd klaar en voor deze gelegenheid heeft 
men een kleine tentoonstelling klaargezet. 
 
Het welkomstwoordje van de plaatselijke “councillor” en dat van onze reisleider is mij ontgaan. 
Sterker dan mijzelf ben ik opzoek naar een illustratie waarop mogelijks mijn grootvader of 
grootmoeder kan staan. De warme thee en broodjes maakten zeer veel goed en het brengt me 
weer bij de werkelijkheid. 
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Om 14u is er de geleide wandeling langs 
alle plaatsen van belang voor Birtley en 
Elisabethville. 
 
Voor mij een eerste realistische 
inschatting van hoe groot Elisabethville 
was: ruim 700 huisjes, 22 slaap-
barakken, een kerk, een school, 
hospitaal, refter en winkels! 
 
Achter mij op de foto het enige nog 
bewaard gebleven restant van die 
enorme omheining. Oei! dit dorp was 
wel degelijk een kamp! 
 
 
 
 

 
Er was slechts één enkele gezamenlijke toegang en uitgang, zonder pas kwam je er niet in. 
 

 
Op het einde van deze voormalige 
toegangswegel staat de toenmalige 
herberg “Three Tuns”. 
 
Hierlangs begon in 1919 de 
dagenlange reis, terug naar 
Balegem. Hierlangs keerden 
grootvader en grootmoeder met 
mijn vader op de arm huiswaarts, 
meedragend de herinnering aan 
kennissen en vrienden die zij op het 
kerkhof achterlieten, de mooie 
ogenblikken van geluk, de dag van 
hun huwelijk, de dag waarop mijn 
vader werd geboren, het vurig 
verlangen naar huis, maar ook de 
ellende van hard werken. Zij 
verlieten deze doorgang om er nooit 
meer terug te keren. De 
toegangspas was voortaan een souvenir geworden. 
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Tijdens de wandeling werd het me duidelijk:  hier 
zijn nagenoeg alle herinneringen verdwenen, 
mogelijks nog een oud straatnaambord “Elisabeth 
Avenue”. De weg ligt centraal, tussen de Durham 
Road en de voormalige Mary Avenue. De wegen 
lopen er van noord naar zuid. Hier is niets meer van 
de drukte van toen. De stilte hier staat in  schril 
contrast met de drukte van de 6000 Birtley Belgians 
die er voorheen woonden. 

 

 
Een totaal andere ervaring is onze ontmoeting met jonge bewoners uit de wijk. De filmploeg die 
ons vergezelde wekte bij hen enige nieuwsgierigheid op. De cameraman verduidelijkt de reden van 
ons bezoek. Geen van hen kent het verhaal van Elisabethville. Vreemd te horen hoe zij van ons 
voor het eerst vernemen dat Elisabeth, trouwens met een “s” geschreven, een Belgische koningin 
was. Wij geven hen de goede raad de bib te gaan opzoeken. Vreemd toch hoe snel het historisch 
verleden uit het geheugen wordt gewist. Gelukkig is er de bib, maar dan moet je wel de weg er 
naartoe vinden. 
 

  
 

In de Devon Crescent street wordt mijn 
aandacht getrokken door een garage 
‘Services & Repairs’. Dat is de voormalige 
groenten- en vleeswinkel! Zeer goed 
herkenbaar van op de oude aanzichtkaart uit 
de koekendoos van oma. Dirk Musschoot 
vertelt me dat nog al wat elementen origineel 
zijn: de raampjes boven de toonbank, ook de 
daksteunen zijn origineel. Een medereiziger 
vertelt dat zijn grootvader als timmerman 
aan dit gebouw heeft meegewerkt. 
 
Hier kwam mijn grootvader groenten halen, 
“ne zak petotters en prij medam”, ik ga er 
vanuit dat de uitbaters hier “vloms klapten”. 
Hier deed opa zijn “komiskes”. 
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Dirk vertelt: “Kijk, hier was de achterzijde van de kerk”. 
Het is in deze kerk dat mijn vader, Victor, op 8-08-1916, 
gedoopt werd. En hier stond de school en daar was de 
pastorij. Maar alles, maar ook alles is hier weg. Rest ons 
enkel de verbeelding, met dank aan de oude prentkaarten. 
 
Voor we hier vertrokken inspecteerden wij even dit 
historisch gebouw. De muren van deze loods zijn een 
vakwerk in hout, opgevuld met een mengsel van de 
kolenas of kolenstof met kalk, een grondstof welke hier in 

een streek van koolmijnen veelvuldig aanwezig was. 
 
Op het einde van deze honderd jaar oude loods werd in 2015, 
op initiatief van de plaatselijke heemkring, “Birtley Heritage 
Group”, een herdenkingsplaat aangebracht. De plaat duidt niet 
enkel naar de voormalige “foodstore” maar ook op de 
aanwezigheid van het voormalige kamp, Elisabethville. 
 

Foto: Monique Maertens 
 
 
 
 
 

  
 
Achter een omheining, een enorme troosteloze vlakte in beton. Hier stond tot 2012 de 
munitiefabriek. Alles, maar dan ook alles, is hier weggebroken en overgebracht naar een nieuw 
bedrijf in het nabije Washington. Nu werken daar robots. Ik vroeg me af of die ook van Belgisch 
makelij zijn? Of die ook, net als onze Belgische arbeiders in twee shiften van 12u zouden werken? 
 

 
Het is tijd om naar het Holiday Inn hotel in 
Washington te gaan. Vóór ik kon 
uitpakken, diende ik even tot rust te 
komen. Na een drukke dag had ik de 
behoefte om alles, wat die dag op mij is 
afgekomen, te plaatsen. Ik had me 
voorgenomen mijn ervaringen neer te 
schrijven maar zover is het niet gekomen.  
 
Morgen wordt het opnieuw een drukke 
dag: een bezoek aan de kerkhoven van 
Chester-le-Street, Birtley, en Elisabethville 
en de reis terug naar huis staan ook op de 
agenda. 
 
 
 

 
 



Land van Rode – jaargang 44 nummer 173                 10                                                      maart 2016 
 
 

Dinsdag 16 februari 2016. 
 
De Birtley Belgians eren na 100 jaar de Belgische soldaten en burgers. 
 
Na 100 jaar weerklinkt hier voor het eerst de Last Post!! 
 

 

Op de gemeentelijke begraafplaats van Chester-le-Street worden geëerd: 
� soldaat Gustave Isembaert uit Menen (08.08.1878-02.02.1917), 
� soldaat Jean-Louis Van Brabant uit Molenbeek (26.08.1896-

14.12.1916), 
� Edmond Le Dune uit La Bouverie (02.07.1978-01.02.1917) 

 

 
 
Aan het familiegraf bracht Dr. Leon Le Dune het ontroerende verhaal van zijn in de fabriek 
verongelukte oom, Edmond Le Dune. Na de oorlog kwamen zijn ouders naar België terug. De 
gedachte dat hun zoon zo ver van hen in het noorden van Engeland begraven lag, bracht hen naar 
hier terug. Ik blijf mij Dr. Le Dune herinneren als een dankbaar man, duidelijk vereerd met ons 
bezoek. Meer dan 30 jaar was Leon Le Dune hier werkzaam als “family doctor”. 
 
Aan het graf van Herry Mertens (A1) ervaarde ik de stilte van de begraafplaats. Herry leefde op 
10.01.1917 amper 5 minuten en kreeg een graf onder de graszoden van dit kerkhof, zonder enig 
ander merkteken. Vandaag, na 100 jaar werd zijn graf bezocht en door ons geëerd met een poppy 
kruisje. 
 
 
Op de begraafplaats van de Saint-Joseph’s parochie in Birtley, brachten wij een bezoek aan het 

graf van twee Belgische soldaten: Albert 
Fournier uit Doornik (15.07.1883-07.08.1916) 
en Joseph Vyane uit Oostende (01.07.1876-
03.02.1916). Beiden liggen hier begraven 
omdat op het ogenblik van hun overlijden het 
kerkhof van Elisabethville niet klaar was.  
 
Dirk Musschoot bracht ons het verhaal van 
Joseph, een soldaatvrijwilliger. Omwille van 
zijn opgelopen kwetsuren aan het front was hij 
hier als rangeerder werkzaam. Bij het 
uitvoeren van zijn taak raakte hij tussen twee 
treinwagons gekneld. Zijn echtgenote en zijn 
kind waren in Nederland nog steeds op de 
vlucht. 
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Op de gemeentelijke begraafplaats van Birtley werd aan het 
monument ter ere van de hier overleden Belgische soldaten, een 
krans neergelegd. 
 
 
Lucien De Smet, wiens vader hier geboren is, legde een 
gedenkplaat neer met daar op het symbool van de Nationale 
Strijdersbond. Het is een uitnodiging om de graven van onze hier 
begraven Belgische soldaten in ere te houden. 
 
De begraafplaats van Elisabethville, een teleurstellend 
gevoel, schaamte, emotie en fierheid. 
 
Hier rusten 13 Belgische soldaten en meer dan 60 burgers.              
 

Foto Steve Brock 
 
 
 
 
 

Het was wel even schrikken. 
 
Geen mooi aangelegde grasmat: de 
soldaten liggen, verspreid tussen de 
burgers, begraven. Van deze burgers is 
geen grafsteen bewaard gebleven. Deze 
ooit katholiek uitziende begraafplaats is 
duidelijk jarenlang verwaarloosd, door 
Jan en alleman vergeten. 
 
Ook ons land heeft kennelijk deze 
Belgische soldaten vergeten. De 
oorspronkelijke typisch Belgische 
grafstenen werden door vandalen 
vernield. Zij werden onlangs door de 
zorgen van de Commonwealth War 
Graves Commission vernieuwd. 
 
 

 
Ik ervaar een zeer wrang gevoel 
van  teleurstelling, omwille van het 
jaren zoekgeraakte respect voor 
deze rustende gekwetste soldaten 
en burgers. Zij hebben hier  in de 
munitiefabriek gewerkt, in twee 
shiften van 12 u. Zij schitterden in 
hun arbeid en beseften beter dan 
wie ook, dat hun wapenbroeders 
aan het front hun leven offerden in 
een strijd om ons vaderland terug 
te winnen. Sire, waar is hier onze 
vaderlandse trots? 
 
Dirk Musschoot en Denise Osselaer 
lezen om de beurt de namen van 
onze landgenoten af, opvallend de 
vele kindernamen. Hun graf is niet 
meer aan te wijzen. 
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De 13 soldatengraven krijgen door elk van ons een poppy-kruisje. Bij 
wijze van eerbetoon, strooien de aanwezigen over de begraafplaats 
poppy-blaadjes uit. Dit gebaar zal ik me blijven herinneren, wanneer 
bij ons thuis door de koepel van de Menenpoort opnieuw poppy-
blaadjes zullen dwarrelen. 
 
Op deze troosteloze begraafplaats, intussen door ons getooid met 
poppy-blaadjes, maken de 4 leden van de South Skulls Squadron (ATC) 
Air Training Cadets zich op voor de Last Post. Het is voor mij een 
emotioneel moment, omwille van de gedachte dat wellicht hier voor het 
eerst in 100 jaar, in onze aanwezigheid, op deze Belgische 
begraafplaats, de Last Post geblazen wordt. 
 
Tot slot, toch nog een gevoel van fierheid, met dank aan Dirk, dat 12 
nazaten van Birtley Belgians hier net hun landgenoten op een waardige 
wijze geëerd hebben. Hun namen vindt u terug in het boek van Dirk Musschoot “Belgen maken 
Bommen”. 
 
Links van de begraafplaats rijdt de trein langs. Is dit dan de trein, die de hier rustende landgenoten 
100 jaar geleden gemist hebben? 
 

Aan de andere zijde staat de “Angel of 
the North”. Voor mij de troostende 
gedachte, dat hij met zijn wijd 
uitgespreide stalen armen de hier 
achtergebleven landgenoten elke avond 
zal knuffelen. 
 
Ik had even de tijd om wat grond van 
deze eerbare plaats mee te nemen en 
die mee naar Balegem, naar het graf 
van mijn vader, te brengen. Het einde 
van een reis, waarvan ik vooraf nooit 
had gedacht dat deze weinige 
resterende relicten bij mij zovele 
emoties zouden losmaken.  
 
 
 

 
Het waarom van die reis is duidelijk: het is zoals Dirk 
Musschoot neerschreef: “Het is zo belangrijk dat je als mens 
weet waar je vandaan komt”. Ik heb er toffe vrienden 
ontmoet. Ik koester de stille wens dat wij elkaar opnieuw 
kunnen ontmoeten. Dirk, hartelijk dank om deze in de puntjes 
verzorgde en vlekkeloos verlopen reis.  
 
Info: Belgen maken Bommen, van Dirk Musschoot, is 
uitgegeven bij Lannoo en verkrijgbaar in de boekhandel. 
 
 
Eigen foto’s, tenzij anders vermeld.    
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Raymond Dewaegenaere,  
kunstschilder (1906-1994), 

door Luc Lekens.  
  
Raymond Dewaegenaere was een talentrijk kunstenaar die, meer dan twintig jaar na zijn 
overlijden, nog niet vergeten is bij de talrijke kunstliefhebbers die hem gekend hebben en zeker 
niet bij deze die werk van hem bezitten.  
 
Raymond Dewaegenaere werd geboren te Gentbrugge op 24 mei 1906 als 
oudste van vier. Na hem volgden nog drie kinderen, twee jongens en één 
meisje, Julien (1910), Magdalena (1914) en Albert (1918). Zijn vader Prudent 
was bakker. Zijn moeder Maria De Schaepmeester was huisvrouw. Waar hij te 
Gentbrugge juist geboren werd is een vraagteken: twee dagen na zijn geboorte 
doet zijn vader twee aangiften bij de gemeenteadministratie, enerzijds de 
geboorte van zijn zoon en anderzijds hun nieuw adres Achterdries 11, dichtbij 
de nu niet meer bestaande Kerkwegel. Zij woonden sinds 1903 in de 
Hongerijstraat 24, nu Emanuel Hielstraat. Werd deze adresverandering slechts 
met enkele dagen vertraging aangegeven, dan zou de Achterdries zijn 
geboorteplaats kunnen zijn. Noch het geboorte- noch het doopregister geven 
daarover duidelijkheid. Vanaf 1 december 1908 woonde men in de Sasstraat, eveneens te 
Gentbrugge, waar zijn ouders een bakkerij uitbaatten. In zijn jeugd woonde Raymond ook enkele 
jaren in de Neerscheldestraat.  
 
In 1933 huwde Raymond Dewaegenaere met Rachel Van Laecken (1910 – 1999). Uit dit huwelijk 
werd een dochter geboren Machteld, gehuwd met Adrien Simoens, nu wonende in de Zwalmstreek. 
Rachel Van Laecken was jarenlang als actrice verbonden aan het toneelgezelschap van 
toneelschrijver en acteur Henri Van Daele. De thuishaven van deze toneelgroep was de 
Minardschouwburg te Gent maar men trad tevens ook als reizend gezelschap op over gans 
Vlaanderen. Raymond Dewaegenaere ontwierp en bouwde er de decors. Na hun huwelijk woonden 
Raymond en zijn echtgenote enkele jaren te Gent in het “Scheldeoord”, in de volksmond 
“Scheldemoord” genoemd. In 1943 verhuisde men terug naar Gentbrugge, Bosstaat 63, nu Boer 
Janssenssstraat.  
 
Voor de plastische kunst ontving Raymond Dewaegenaere een opleiding voor tekenen en 
beeldhouwen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Hij had er als 
bijzonderste leraars Oscar Coddron, Karel Tremerie, Geo Verbanck en Domien Ingels. Voor 
schilderkunst was hij grotendeels autodidact. Hij behaalde meerdere onderscheidingen zoals in 
1974 een Grote onderscheiding in de “schilderwedstrijd van de stad Lokeren”, in 1977 een selectie 
voor de schilderwedstrijd “Gent-Zeehaven” en in 1981 een vermelding in de “Prijs van de stad 
Gent”. In 1982 ontving hij het “Herinneringsplaket voor verdienste” van de stad Gent voor zijn 
inzet voor de plastische kunst. Hij hield talrijke individuele tentoonstellingen over gans Vlaanderen 
en nam veelvuldig deel aan collectieven in binnen en -buitenland. Hij was stichtend lid en leraar 
van de kring “Lust en kunst” in de toenmalige kring in de Koningin Astridstraat, nu Sint-
Simonstraat, te Gentbrugge Van bij het ontstaan in 1954 van de Gentbrugse kunstkring “Het Palet” 
nam hij er jaarlijks deel aan de groepstentoonstelling. Hij was actief lid van de in 1895 gestichte 
kring “Kunst en Kennis” in de Korte Meer te Gent en nam er wekelijks deel aan de schetsavonden. 
Toen in het postgebouw aan de Korenmarkt te Gent een centrum gesticht werd waar het 
postpersoneel een kunstopleiding kon genieten werd hij er leraar voor tekenen en schilderen. In 
1974 was hij medestichter van de “V. T. B. Kunstkring. Gent” en één van de bezielers van schetsen 
naar levend model. In 1986 richtte deze kunstkring in de Jan van Eyckgalerij, aan de Kalandeberg 
te Gent,een huldetentoonstelling in voor hem bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.  
 
Raymond Dewaegenaere is als plastisch kunstenaar steeds bij het figuratieve gebleven. Hij ging 
het nooit in het extreme zoeken maar bracht onderwerpen die aanspraken. Dit waren bv hoekjes 
van Gentbrugge, zoals hoevetjes, beluiken, woonwagens en dergelijke. Meerdere zijn nu reeds 
verdwenen. Hij stond tevens ook open voor zaken buiten de Gentbrugse grenzen zoals 
scheepswerven, vissersboten, afvalbergen (terrils) in de Henegouwse- en Luikse kolenbekkens en 
zoveel onderwerpen meer die hij talentvol vastlegde. De eerste tientallen jaren van zijn loopbaan 
als plastisch kunstenaar kenmerkten zijn schilderijen zich vooral door grijze tinten die het sociale 
van dergelijke onderwerpen benadrukten. Stilaan kwam daar stap voor stap kentering in en ging 



Land van Rode – jaargang 44 nummer 173                 14                                                      maart 2016 
 
 

hij, eerst in landschappen, meer en meer heldere kleuren gebruiken zodat het pessimisme van de 
eerste jaren verdrongen werd door een optimistischer toon.  
 
Benevens zijn reeds vermelde activiteit bij de Minardschouwburg werd Raymond Dewaegenaere 
tevens meermaals gevraagd als decorontwerper en -uitvoerder door het Koninklijk Circus en het 
Colosseum, beide te Gent, waar naast allerlei spektakels ook revues en operettes opgevoerd 
werden. Hij was tevens actief als decorateur, etalagist en uitvoerder van grote 
reclameschilderingen op muren en zijgevels in gans België en het Groothertogdom Luxemburg. 
Dergelijke schilderingen waren enkele tientallen jaren nog op diverse plaatsen te zien en dit ook te 
Gentbrugge o. a. op een zijgevel van een huis in de Kerkstraat, dicht bij de Edmond Blockstraat, in 
de Kapellestraat, nu Tweekapellenstraat, rechtover de zijingang van het Sint-Jozefkliniek en op het 
Koning Albertplein, nu Gentbruggeplein, 
dicht bij de ingang van de begraafplaats. 
Deze laatste was geen publiciteit voor een 
begrafenisonderneming, zoals men zou 
denken, maar wel voor een wasproduct.  
Voor de Belgische Wereldtentoonstellingen 
te Luik in 1935 en Brussel 1958 voerde hij 
meerdere opdrachten uit.  
 
Raymond Dewaegenaere overleed op 22 
december 1996 in de Kliniek Josephine 
Charlotte te Merelbeke-Lemberge. Een 
eucharistieviering greep plaats in de 
parochiekerk Simon en Judas te 
Gentbrugge-Centrum op 28 december. 
Daarna volgde de crematie in het 
crematorium “Westlede” te Lochristi en werd 
de as er uitgestrooid in intimiteit.  
 

 
 

  
De “Drie lindekens” aan de Voordries te Gentbrugge. Dorpszicht aan het Heldenplein, nu Meersendries, te 

Gentbrugge. 

  

Kapelletje aan de Achterdries te Gentbrugge. 
Klokstraat te Gentbrugge. Op de achtergrond links 
Gentbruggehoofdkerk, rechts achter de huizen de 

vroegere Kerkwegel. 
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Eenzame woonwagens te Gentbrugge. Oud hoevetje te Gentbrugge. 

  
Scheepswerf te Gent. Ingangspoort  met doorkijk op de “Kattenheyehoeve” 

te Laarne. 
 

 
 
 
Ten voordele van Vredeseilanden, een organisatie die boeren steunt, zowel in het zuiden, 

als in Vlaanderen. 
 
 

 
 
 
Verdere info vindt u op http://www.vredeseilandenclassics.be/.  
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De natuur is soms van slag, 
door Roger De Moerloose. 

 
Een vondst in de parochieregisters van Sint-Lievens-Esse: 

 
We zijn eind 2015. De maand december is de warmste maand december sinds het begin van de 
waarnemingen in België. De klimaattop in Parijs wil een perk stellen aan de globale opwarming van 
de aarde. In de media spreekt men van bosbranden door extreme droogte, van overstromingen en 
wateroverlast, van tornado’s, van grondverschuivingen, van het smelten van de ijskappen en van 
aardbevingen. 
 
De natuur en het klimaat zijn altijd grillig geweest. Maar als men het “buiten normale” niet 
(schriftelijk) vastlegt is het zo vergeten. En hierover iets vinden is niet vanzelfsprekend. 
 
Zo was ik in de parochieregisters van Sint-Lievens-Esse bezig met zoeken naar mogelijke 
naamgenoten. 
Per toeval vond ik naast de akten dat iemand op een apart blad de “buiten normale” 
weersomstandigheden had genoteerd die zich tussen 1692 en 1732 in onze contreien hadden 
voorgedaan: 
 

 
 
Getranscribeerd luidt deze tekst als volgt: 
 
14 7bri 1692 fuit notabilis hic terrę motus 
8 decembris 1703 hora 7 mane ventus vehementissimus terra marique ingens causavit damnum 
item rursus 30 decembris 1705 
1709 frigus extraordinarium et gelu tam acre, ut omnia grana et multę arbores congelata fuerint 
1719 fuit siccitas tanta ut pleraque vivaria, multa flumina et fontes exsiccata sint. Fons t(ame)n 
S(anc)ti Livini etsi totam fere parochiam illo tempore potaverit, numq(ua)m aqua cessit? 
1725 a maio fere pluit quotidie, tantaque fuit inundantia imbrium et diuturna redundantia 
fluminum, ut talis visa non fuerit ab hominum memoria et multi fructus non maturverint (!) 
1731 fuit continuüm gelu non quidem excessivum a 2da 8bris usque ad 26 maij anni 173(2) 
 
Vertaald luidt deze tekst als volgt: 
 
Op 14 september 1692 was hier een opvallende beving van de aarde. 
Op 8 december 1703 om 7 uur ’s morgens veroorzaakte een zeer krachtige wind zeer grote schade 
aan land en zee. 
Hetzelfde gebeurde opnieuw op 30 december 1705. 
(In) 1709 (was er) een buitengewone koude en een zo bijtende vorst zodat alle granen en vele 
bomen bevroren geweest zijn. 
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(In) 1719 was er een zo grote droogte dat de meeste vijvers, vele stromen en bronnen 
uitgedroogd waren. Nochtans is de bron van de H. Livinus, hoewel bijna de hele parochie er in die 
tijd van dronk, nooit zonder water gevallen. 
Vanaf mei 1725 regende het bijna dagelijks, en was de overvloed van stortregens en de langdurige 
overstromingen van de rivieren zo groot, dat zo iets nog niet gezien is geweest sinds 
mensenheugenis en vele vruchten niet tot rijpheid zijn gekomen. 
(In) 1731 was er een aanhoudende niet eens buitensporige vorst vanaf 2 oktober tot 26 mei van 
het jaar 1732. 
 
Wat mij daarenboven intrigeerde was de identiteit van de persoon die deze observaties had 
neergeschreven. Het kon alleen de toenmalige pastoor zijn. 
 
Na een beetje zoekwerk vond ik dat in de periode 1692-1731 zeer eerwaarde heer Henricus Vander 
Elst pastoor was van Sint-Lievens-Esse. 
 
Hij stierf op 4 juni 1739. Zijn zeer gedetailleerde overlijdensakte volgt hierna: 
 

 
 
Getranscribeerd luidt deze tekst als volgt: 
 
Quarta junii 1739 beato (ut firmiter confidimus) fine 
quievit venerandus admodum dominus Henricus Vander Elst 
oriundus ex Nossegem pago Bruxellas inter et Lovanium: quo studiorum 
causa missus, humanitatis in collegio S(anctissimi) Trinitatis philosophiæ in Lilio 
theologiæ in Malderi collegio egregie incubuit. Theologiæ cursu peracto et 
aliquamdiu procuratoris officio in collegio Malderi administrato vi concursus 
curam de Essche S(anctorum) Martini et Livini obtinuit, quam quinquaginta annis 
cum omni laude et irreprehensibiliter administravit. Raro quippe erat extra 
parochiam, in visitandis consolandis et adhortandis ægrotis continuus, nullo (quod 
scitur) die festo vel dominico, nisi infirmitate impeditus, sermonem omisit (!) ad 
populum quem nimis zelo arguendi improbos, consolandi afflictos, observandi 
et adhortandi dejectos instruendi inscios non raro ultra horam protraxit. 
Erat preterea in verbis circumspectus in cibo et potu moderatus in somnis parcus 
totumq(u)e tempus q(uo)d curæ aerum (?) supererat studio et orationibus insumebat. 
 
Vertaald luidt deze tekst als volgt: 
 
Op 4 juni 1739 met een gelukzalig einde (waarvan we vast van overtuigd zijn) is tot rust gekomen 
de zeer eerbiedwaardige heer Henricus Vander Elst, geboortig van Nossegem, een dorp tussen 
Brussel en Leuven, waar hij om te studeren naartoe gestuurd is. Hij legde zich op uitnemende 
wijze toe op de humaniora in het college van de Heilige Drievuldigheid, de filosofie in de Lelie en de 
theologie in het Malderus college. Na de cursus theologie te hebben voltooid en een tijd lang in het 
Malderus college het ambt van procurator te hebben uitgeoefend, bekwam hij bij wijze van 
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wedstrijd het pastoorschap (de “cure”) van Esse van de heiligen Martinus en Livinus (nota: de 
parochiekerk van Sint Lievens Esse is toegewijd aan de H. Martinus), die hij gedurende vijftig jaar 
met alle lof en op de meest onberispelijke manier heeft bestuurd. Hij was immers zelden buiten de 
parochie, onafgebroken bezig met de zieken te bezoeken, te troosten en hen moed in te spreken. 
Het was geweten dat hij op geen enkele feestdag of zondag, tenzij door ziekte verhinderd, zijn 
preek tot het volk naliet en niet zelden met te veel ijver (de preek) meer dan een uur liet duren om 
de snoodaards hun schuld te doen bekennen, de moedelozen te troosten, te letten op de 
kleinmoedigen en hen aan te sporen en de onwetenden te onderwijzen. Hij was bovendien 
omzichtig in woorden, matig in spijs en drank, hij sliep weinig, en alle tijd die overbleef van de 
besognes (?) van het pastoorschap, besteedde hij aan studie en gebeden. 
 
Nazicht in de parochieregisters van Nossegem leert ons dat Vander Elst Henricus er gedoopt is op 4 
juli 1654 als zoon van Vander Elst Andreas en van Stuckens Catharina. 
 
Vander Elst Henricus werd vanaf april (?) 1731 als pastoor opgevolgd door Arnoldus Van 
Helleputte. Deze was afkomstig uit Elst en stierf in Sint-Lievens-Esse op 10 januari 1742. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van FCE Moortsele werd een boek uitgegeven met de 
geschiedenis van de club, de spelers, anekdoten … 

 
Het boek kost 35 Euro en is te verkrijgen op het e-mailadres 75jaar@fcemoortsele. 

 
Ook is het boek te bekomen bij de voorzitter Hugo Van Hecke op het nummer  09/362.51.46 
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1412 Gijzenzele1, 
door Lucien De Smet. 

 
 
Zwaar vergrijp op de jurisdictie van de abt van Sint-Baafs te Gent. 
 
In 1412 richtte Gillis van Brecht te Gijzenzele “eene justice oft galge” op. De “galghe met tween 
pilaren” liet hij oprichten in “eenen weeh ofte ghebuurstraate geheten Willebrechts strate in de 
prochie van Ghizenzele  gheheeleke begrepen binnen der jurisdictie ende heerlicheitn die den 
vorseuyde religieusen inde prochie van Ghizenzele”2. 
 

Gillis van Brecht was de baljuw of de 
officier van Robrecht van Bar, de heer 
van het Land van Rode. Gillis had een 
woonst te Gent en te Balegem, op het 
kasteel van Esseghem. 
 
Gijzenzele lag binnen het Land van Rode 
maar was een heerlijkheid die 
toebehoorde aan de religieuzen van Sint-
Baafs te Gent en niet aan de heren van 
Rode. 
 
Het recht van de hoge, middel en lage 
justitie hoorde te Gijzenzele toe aan de 
abt van Sint-Baafs “daer zij vermoghen 
hoghe, middel ende nedere justie” en 
niet aan Robrecht van Bar! Trouwens, 
Gijzenzele ressorteerde onder het 
leenhof van Sint-Lievens-Houtem. 
 

 
De heer van Rode was wel voogd. Heel veel moeten wij ons hiervan niet voorstellen, behalve dat 
onder meer een deel van de door de jurisdictie opgelegde boetes hem toekwamen. Taksen of 
lasten waarmede het Land van Rode belast werden waren ook van toepassing op Gijzenzele, 
gelegen binnen het Land van Rode. Tegen de beknotting van het recht van de abt met betrekking 
tot de hoge justitie werd door de abt bij De Raad van Vlaanderen klacht neergelegd. Het is dit 
document dat de heer Willy Stevens terugvond in de Raad van Vlaanderen. 
 
De religieuzen staafden hun recht aan de hand van de ”hopenen letteren”3 [OPEN LETTEREN]  ( …)  
van minen gheduchten heere”. Trouwens de straat waar de baljuw van Rode de galg liet oprichten 
behoorde tot de bevoegdheid van de abt. Onder zijn bevoegdheid werd toezicht gehouden op de 
staat van de weg en waar nodig dienden de aangelanden de nodige herstellingen uit te voeren4, 
“zij ghewoone zijn te done scauwene ende vermaken den ghelanden”. 
 
Meer nog: de religieuzen van Sint-Baafs hadden in het verleden op diezelfde plaats een galg 
opgericht om er een terechtstelling te laten uitvoeren, ”Ende aen die zelve ghalghe ghedaen 
rechten ende justicyeren eene man in verminderheden ende overgripende up huerlieder vorseyde 
herlichede”. 

                                                           
1 Voor deze bijdrage gaat mijn dank naar de heer Willy Stevens uit Knesselare. Tijdens zijn onderzoek vond hij 
dit document in de Raad van Vlaanderen. Van harte dank om ons de transcriptie ervan ter beschikking te 
stellen. 
2 RAG Raad van Vlaanderen Reg 2340 sententies folio 300. 
3 “hopenen letteren” = openbare documenten. 
4 De straat waar in de 15de eeuw een galgpaal zou hebben gestaan hebben wij op een kaart nog niet 
teruggevonden. De toponiem Willebrechts straat is ons niet bekend. 
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Op verzoek van de abt werd de heer Jan van Cryaenbroec, deurwaerder bij de Raad van 
Vlaanderen, verzocht om de rechten van de abt, zoals zij vervat zijn in de “hopenen letteren” ter 
uitvoering te brengen. 
“ghedaecht, Gillis van Brecht, bailliu oft officier, mer Robrecht van Bar van zinen herscepe van 
Oosterzele in tland van Aelst. In zine absencie mids dat hine niet vonden en hadde tzinen woensten 
te Ghend ende te Esseghem, voor hem tzine, up den derden dach van dese jeghenwoordigher 
maendt van Pietmaend (september) te hooghemisse tijde, in de vorseyde Willebrechts strate, 
nevens der vorseyde justicie danof de vorseyde hopenen letteren ghewach maken, over alle ander 
contenaensie ende twisteleke plaetsen, jeghen de vorseyde religieusen ofte haren procureur omme 
aldaer bi den voorseyden executeur te zien ende horen doen, alle de bevele ende verbode die naer 
den inhoudene der vorseyde hopenen letteren hem behoorden ghedaen tzine…. Dewelke daghinghe 
hic ooc hadde ghelaten bliken ter woenste van Janne Scuerman, stedehouder van den voornomden 
Gillis”. 
 
Gillis was niet thuis toen de deurwaarder zich te Gent aanmeldde en hij was ook niet in zijn woonst 
te Esseghem (Balegem). Hij werd gedagvaard om ter plaatse en in aanwezigheid van alle 
betrokkenen, de hem ten laste gelegde inbreuken te aanhoren. Zijn stedehouder Janne Scuerman 
werd hiervan wel van in kennis gesteld. Gillis stuurde zijn kat naar de samenkomst op 3 
september. In zijn afwezigheid, maar in aanwezigheid van de andere partijen, werden ter plaatse 
de inbreuken tegen de “hopenen letteren” vastgesteld. In naam van de abt vroeg Claes Keye de 
bevestiging van het recht waarop de abt zich beriep. Tot slot vroeg de procureur van de abt om 
van deze samenkomst een officiële bevestiging te krijgen. 
 
Gillis van Brecht werd verzocht om in de kamer van de Raad van Vlaanderen te verschijnen om er 
zijn in gebreke stelling te aanhoren. In afwachting van de definitieve uitspraak werd de abt in het 
bezit van zijn rechten gesteld. 
 
Op 20 september 1412 zijn alle partijen aanwezig. De procureur verhaalde uitgebreid de hinder die 
de abt ondervond in gevolge de feiten door Gillis van Brecht gepleegd. 
Omwille van zijn afwezigheid te Gijzenzele kon hij tijdens deze zitting geen inbreng doen tegen de 
inhoud van de “hopenen letteren”. Gillis van Brecht diende nederig de tegen hem neergelegde 
klacht te aanvaarden. De abt werd in zijn rechten hersteld en de zaak verleden. Gillis deed nog 
beroep op zijn recht om 14 dagen over deze zaak te beraden. 
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Uitsnede  van de kaart van Gijzenzele (1638) links de kerk (1), midden het kapittelhof (2) en rechts onderaan 

de molen (3). De galg hebben wij op deze oude kaart niet teruggevonden5. 
 
 
Bedenking: 
 
Wij kennen de feiten waarbij de heren de goederen die toebehoorden aan religieuzen ontfutselden 
en die dan later aan de rechthebbende abdij terug werden gegeven of verkocht. Was dit hier een 
voorbeeld van een poging door de baljuw van het Land van Rode om de justitierechten te 
Gijzenzele voor zijn heer te winnen? 
 
 

 
 

 
Het Erfgoedhuis 

Sint-Antoniusplein, 10 

9860 Moortsele 
 

Openingsuren: Op afspraak 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
5 RAG Kaarten en plans 18 nr. 321. 
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Nieuws uit het Rijksarchief. 
 
Rijksarchief te Gent zoekt vrijwilligers  
 
In 2015 verhuisden de dossiers oorlogsschade Oost-Vlaanderen WO II van Brussel naar het 
Rijksarchief te Gent. Het betreft een collectie van duizenden Oost-Vlaamse dossiers met een 
omvang van bijna 800 meter. Het Rijksarchief te Gent zoekt een tiental vrijwilligers om mee te 
helpen aan de ontsluiting van de dossiers oorlogsschade van private personen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Een aantal vrijwilligers zijn momenteel reeds aan de slag met het opstellen van een 
index op naam van de eigenaar en de adresgegevens van elk onroerend goed dat werd beschadigd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de hoop schadevergoeding te krijgen, hebben de eigenaars 
hun goederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden beschadigd nauwkeurig opgelijst en 
beschreven, met toevoeging van aankoopbewijzen, certificaten, plattegronden, prentkaarten en 
foto’s. De documenten geven een beeld van de toestand van het bebouwd en onbebouwd 
onroerend goed, van de industriële en commerciële uitrustingsgoederen en van het landbouwareaal 
in het hele land. Voor iedere provincie en voor elke stad en elk dorp kan men straat per straat het 
uitzicht van destijds nauwkeurig reconstrueren. De inventaris van de schade aan onroerend en 
roerend bezit bevat ook heel wat details over verloren meubilair, beddengoed, vaatwerk, 
voedingswaren en familiesouvenirs. Het archief biedt ook heel wat nieuwe perspectieven voor de 
studie van de socio-economische en rurale geschiedenis, de krijgsgeschiedenis, de ecologische 
geschiedenis en de geschiedenis van de volksgezondheid, familie- en mentaliteitsgeschiedenis en 
natuurlijk ook voor heemkunde en genealogie. Meer informatie over deze dossiers kan je vinden op 
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2015-01-08-de-
oorlogsschadedossiers-van-de-tweede-wereldoorlog-een-goudmijn-voor-elke-archiefgebruiker 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op via Rijksarchief.Gent@arch.be. 
 
Aanwinsten van archieven van kerkfabrieken en parochies Oost-Vlaanderen 2014. 
 
Sinds een paar jaar werken het bisdom Gent en het Rijksarchief te Gent intensief samen om de 
archieven van kerkfabrieken en parochies uit de 19de en 20e eeuw te ontsluiten en te bewaren. 
Deze archieven worden opgespoord, geselecteerd en geïnventariseerd door Geert, Marc en Julien 
Van Bockstaele. Tientallen archieven vonden op deze manier  hun weg naar het Rijksarchief te 
Gent. In 2015 werden de archieven van onderstaande kerkafbrieken en parochies naar het 
Rijksarchief te Gent overgebracht: Assenede, Bareldonk, Belzele, Berlare,  Doornzele, Elsegem, 
Godveerdegem, Leden, Melsen,, Moregem, Ooike, Oordegem, Opstal, Outer-Herlinckhove, 
Overmere, Petegem-aan-de-Schelde, Sint-Amandsberg, Smetlede,  Lebbeke, Uitbergen, Wanzele, 
Wieze, Wortegem, Zele-Heikant, Zelzate en  Zonnegem.  Dit project resulteerde ook in de 
verwerving van oud archief van de kerkfabrieken en parochies van Deurle, Morgem, Petegem-aan-
de-Schelde, Zelzate en Overmere. Vooral het oud kerkarchief van Deurle bleek omvangrijk, met 
o.a. een status animarum uit 1745. In de leeszaal kan je de inventarissen raadplegen van deze 
archieven (reeks PAR). In het voorjaar van 2016 worden deze inventarissen online geplaatst. Let 
wel: voor het raadplegen van sommige stukken uit deze archieven jonger dan 100 jaar moet je 
over een schriftelijke toestemming van de voorzitter van de kerkfabriek of pastoor beschikken.  
 
Collectie kaarten van onroerende goederen van de parochie Sint-Jacobs (17de-18de eeuw) 
 
In 2015 ontving het Rijksarchief een collectie kaarten afkomstig uit de archieven van de Gentse 
Sint-Jacobskerk. Deze kaarten dateren uit de periode 1652-1784 en brengen het goederenbezit 
van deze instelling in beeld.  In het archief zijn kaarten te vinden van goederen gelegen te 
Bavegem, Belsele, Boekhoute, Drongen, Lovendegem, Moerbeke-Waas, Oostakker, Ronsele, Sint-
Gillis-Waas, Sint-Pieters-Aaigem, Vrasene en Waarschoot . Deze collectie wordt ontsloten door de 
'Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, met inbegrip van de 
parochiale instellingen (schenking 2015)' van Joke Verfaillie (Inventaris PAR 397 in de leeszaal). 
 
Aanwinsten van archieven van notarissen (18de-20ste eeuw) 
 
Notarissen zijn wettelijk verplicht om hun archieven na 75 jaar over te dragen aan het Rijksarchief. 
In 2014 en 2015 werden onderstaande archieven van notarissen overgedragen: August Goeminne 
(Aalter, 1933-1937), Diomède De Coorebijter (Bassevelde, 1860-1900), Leon De Coorebijter 
(Bassevelde, 1900-1946), Petrus Van Leenput (Buggenhout, 1741), Roger Van Biesbrouck (Eeklo, 
1933-1942), André Selschotter (Eeklo, 1942-1944), Jacques Devos (Eeklo, 1946-1952), Thédore 
Verstraten (Gavere, 1886-1888), Henri Verstraeten (1888-1929), Abel Verstraeten (Gavere, 1929-
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1934), René Hoste (Gent, 1953-1966), Georges Libbrecht (Gent, 1905-1921), Jules De Ruyver 
(Geraardsbergen, 1913-1948) Achilles Engels (Kaprijke, 1892-1918), Leon Engels (Kaprijke (1920-
1932), Joannes Desirant (Meerbeke, 1771-1789), Albert Van Huffel (Nazareth, 1924-1956), Paul 
Van Huffel (Nazareth, 1956-1965) Joseph Van der Auwermeulen (Oostakker, 1886-1909), Pierre 
De Vaere (Oostakker, 1909-1924), Carlos Blomme (Oostakker, 1924-1933) en Arnold Vandersloten 
(Sint-Martens-Latem, 1949-1964). Enkel akten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Om 
akten jonger dan 100 jaar te raadplegen is een schriftelijke toelating van een notaris vereist. 
 
Aanwinsten van archieven van de provincie Oost-Vlaanderen (19de-20e eeuw) 
 
In 2015 werd door de provincie Oost-Vlaanderen gestart met de overdracht van archieven ouder 
dan 30 jaar aan het Rijksarchief. Onder de archieven die reeds werden overgedragen aan het 
Rijksarchief te Gent bevinden zich onder meer de archieven van de Oost-Vlaamse 
arrondissementscommissariaten van Aalst (1913-1987), Gent-Eeklo (1870-2006), Oudenaarde 
(1871-1992) en Sint-Niklaas-Dendermonde (1853-1999). Een opmerkelijk archiefbestand is het 
archief van Provinciale Commissie der Nationale Erkentelijkheid (1919-1955). Deze commissie 
behandelde aanvragen voor het verkrijgen van een ereteken voor 'vaderlandslievende daden' 
tijdens WO I en WO II. De inventarissen van deze archieven kan je raadplegen in de leeszaal 
(reeks PV). 
 
Nieuwe toegangen op genealogische verzamelingen in het RA Gent. 
 
In de toegangenreeks VZ (Verzamelingen) van het Rijksarchief te Gent werden recent twee nieuwe 
toevoegingen gerealiseerd. In toegang VZ45 wordt de verzameling doodsbrieven en bidprentjes 
van het voormalig Rijksarchief te Ronse ontsloten. De 31 pakken doodsbrieven 9 pakken 
bidprentjes uit de 19de en 20e eeuw werden alfabetisch geordend.  In toegang VZ44 worden 321 
dossiers beschreven die werden samengesteld door Georges Hooreman (1903-1996). Deze 
dossiers zijn geordend op familienaam en bevatten aantekeningen uit bronnen, publicaties en 
briefwisseling. De collectie is een waardevolle bron voor genealogen met voorouders in zuid-Oost-
Vlaanderen.  
 
Publicaties van het Rijksarchief in de kijker 
 
- Florian Mariage, Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux en enjeux de 

pouvoirs en Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du XVIe siècle. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
2015, 468 p.  
Van de 14de tot de 16de eeuw was het Doornikse slechts een speldenknop op de kaart van het 
Franse Rijk, vanaf 1521 op die van de Nederlanden onder Keizer Karel. De streek van Doornik 
was een kleine, dichtbevolkte (+/- 15.000 inwoners in de 15de eeuw) grensprovincie, 
doorsneden met enclaves. Het Doornikse betekende weinig in de regionale 
machtsverhoudingen, waarin de bisschopszetel van Doornik zelf nochtans een belangrijke rol 
kreeg toebedeeld. De ongeveer zestig landelijke parochies waaruit het Doornikse bestond, 
werden vanaf 1383 ondergebracht in een koninklijk baljuwschap, dat vanaf dan fungeerde als 
bestuurlijk tussenniveau en in de provincie de meeste hoogheidsrechten (regalia) uitoefende. 
Toen het baljuwschap in 1383 werd ingesteld, kwam het in de hiërarchie boven de vroegere 
leen- en laathoven uit het Doornikse te staan. Het baljuwschap werd op zijn beurt overvleugeld 
door de provinciale Staten, die vanaf de 16de eeuw werden opgericht om voor de regering de 
directe belastingen te innen. Op lokaal niveau was de macht uitermate versnipperd over 
verschillende heerlijkheden, die beroep deden op sterk verschillende schepenbanken. De 
schepenbanken stonden in voor de dorpsgemeenschappen, waarvan de vaak summiere 
structuur onder de verantwoordelijkheid en het initiatief van een parochie viel. De 
verwevenheid van de feodale structuren in de Doornikse dorpen, maar ook het enorme 
politieke en economische overwicht van de stad Doornik en de sterke institutionele invloed 
vanuit Vlaanderen zorgden ervoor dat de verscheidenheid in de bestaande structuren werd 
bestendigd. De “moderne” Staat die opkwam vanaf het einde van de middeleeuwen erfde een 
groot deel van die vroegere feodale structuren. In het Doornikse werd de macht niet zozeer 
gecentraliseerd, dan wel gedeeld, en de concurrentie tussen de instellingen situeerde zich 
eerder op horizontaal dan op verticaal vlak. Op alle niveaus heerste een zekere 
dubbelzinnigheid en de instellingen speelden soepel in op die verwarrende omstandigheden. Nu 
eens beantwoordden ze aan de eisen van het centraal gezag. Dan weer trokken ze de kaart 
van plaatselijke machthebbers. 
Deze eerste publicatie in de nieuwe reeks Studies in Belgian History vloeit voort uit de 
‘grensoverschrijdende’ (UCL en universiteit Lille 3) doctoraatsverhandeling van Florian Mariage, 
tussen 2009 en 2013 gerealiseerd in het Rijksarchief te Doornik. De verhandeling werd in 2014 
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bekroond met de prijs Pro Civitate van de Académie royale de Belgique. Deze publicatie kan je 
bestellen of aankopen in het  Rijksarchief te Gent (29,95 euro + verzendings- en 
administratiekosten). 

- Tom Bervoets, Inventaris van het archief van de officialiteit van het aartsbisdom Mechelen in 
het Aartsbisschoppelijke Archief te Mechelen, (1510) 1596-1796. Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, 2015. 
Beschrijving van c. 1300 procesdossiers van geschillen beslecht voor de officialiteit van het 
aartsbisdom Mechelen van de 16de tot 18de eeuw wegens inbreuken op de kerkelijke wetgeving. 
Met index op plaats- en persoonsnamen. Vooral belangrijk voor het deel van Oost-Vlaanderen 
dat tot de Franse tijd deel uitmaakte van het aartsbisdom Mechelen. Het archief wordt bewaard 
in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen. Deze inventaris is gratis te downloaden op 
http://webshop.arch.be/ 

- Arnaud Charon, Inventaire des archives du Ministère de l'Interieur. Dossiers de nomination  
des bourgemestres, 1919-1971. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2015. 
Inventaris van de dossiers van benoemingen van burgemeesters door de Minister van 
Binnenlandse Zaken. De dossiers vormen een zeer waardevolle bron voor de bestudering van 
het lokaal-politieke leven tijdens de 20e eeuw. De dossiers zijn geordend op naam van de 
gemeente. Het archief wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Deze inventaris 
is gratis te downloaden op http://webshop.arch.be/ 

- Hippolye Bailly, Inventaire des archives du Ministère de la Justice. Direction des Cultes et des 
Etablissements de bienfaisance. Bienfaisance, 1831-1881. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
2014. 
Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie belast met het toezicht op openbare 
weldadigheid. Bevat tal van informatie en statistische gegevens over de armenzorg, de burelen 
van weldadigheid en hospitalen in Oost-Vlaanderen. Het archief wordt bewaard in het 
Algemeen Rijksarchief te Brussel. Deze inventaris is gratis te downloaden op 
http://webshop.arch.be/ 

- Valerie Gheysens, Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën : Gewestelijke 
Directie Kadaster Oost-Vlaanderen : Reeks personeelsdossiers,1863-1930. Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, 2015. 
Het archief wordt bewaard in het Rijksarchief te Gent. Deze inventaris is gratis te downloaden 
op http://webshop.arch.be/ 
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Herinneringen aan de weerstand  
in het Land van Rode, 

door Lieve De Cocker. 
 

Kleine voorvallen in september 1944, beleefd  bij de Duitse aftocht, door Remi 
Hofman, weerstander. 
 
Remi Hofman werd geboren te Vurste op 23/07/1922 en is overleden te Gent op 07/10/2011.  
Na zijn studies aan de normaalschool te Sint-Niklaas was hij werkzaam als 
ambtenaar bij de provincie Oost-Vlaanderen. 
Hij woonde met zijn gezin in Melsen, waar hij in zijn vrije tijd kunstschilder 
en verzamelaar was. 
Op 10/03/2006 schonk hij enkele documenten aangaande zijn activiteiten bij 
de weerstand in het schuiloord ‘Le Héron – De Reiger’ in Bottelare  aan het 
archief van het Huys De Cocker te Melsen. 
      

                                                                           Remi Hofman 
  
In ‘Scherven van de oorlog’6 onderzoeken Bruno Benvindo en Evert Peeters de strijd om de 
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, 1945 – 2010 . 
De bevrijding was niet alleen het einde van een oorlog. Het was ook het begin van een pijnlijk 
gevecht om de herinnering, met verbittering en teleurstelling. Verscheidene groepen slachtoffers 
creëerden elk heel uiteenlopende herdenkingsrituelen, in Breendonk, aan de Congreskolom, de 
IJzertoren, de Dossinkazerne ...  
Heel atypisch voor West-Europa verbleekte in Vlaanderen de herinnering aan het verzet en, zeker 
sedert de jaren 1950, herdacht een deel van de Vlamingen juist de collaborateurs als belangrijkste 
slachtoffers van de oorlog, niet van de bezettingsjaren maar van de naoorlogse repressie. ‘In 
Vlaanderen bestaat een manifeste collectieve herinnering aan collaboratie en repressie en werd zó 
voorgesteld dat de Vlaming er zich er mee kon vereenzelvigen, terwijl het verzet nagenoeg werd 
doodgezwegen’7. Het bij de bevrijding triomferend verzet verloor al heel snel zijn impact en de 
verzetsstrijders bleven in de schaduw. 
  
 Het verzet in Bottelare, ‘Le Héron – De Reiger’. 
 

 
Bottelare, september 19448 

 

                                                           
6 BRUNO BENVINDO en EVERT PIETERS, Scherven van de oorlog. De strijd om de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog, 1945 – 2010, De Bezige Bij, 2011. 
7 KOEN AERTS en BRUNO DE WEVER, Het verzet in de publieke herinnering in Vlaanderen, Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste geschiedenis, vol.42, p. 78 – 107, 2012. 
8 Website: http://www.valentin-jamart.be/galerij.html. 
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In de Gentse regio waren meerdere schuiloorden van het Geheim Leger actief, waaronder, voor de 
streek rond Gent, Heusden, Bottelare, Zwijnaarde, ‘Le Héron – De Reiger’ in Bottelare. In de 
maanden voor de bevrijding werd dit schuiloord geïnstalleerd in het landhuis ‘Le Paddock’ van de 
Gentse notaris Ferdinand Nève de Mévergnies9 (‘boer Neve’), gelegen tegenover de Sint-Annakerk, 
onder het commando van Joannes Boogaerts. De ‘Paddock’ werd later het gemeentehuis. 
 

 
  
  
 Kleine voorvallen: 
 

1. Mijn eerste opdracht, in augustus 1944, was de voorbereiding voor een dropping van 
wapens en uniformen (voor de Witte Brigade) door een vliegtuig van de R.A.F., in een mij 
onbekende vlakte, waarschijnlijk in Munte. De nodige dozen werden klaargezet met een 
brandende kaars erin en dan begon voor enkele gewapende weerstanders, waaronder 
ikzelf, het wachten, totdat de taak werd afgeblazen; de dropping was op een andere, 
geheime plaats gebeurd. 

2. De aftocht van de Duitsers moest gecontroleerd worden, om waar nodig te kunnen 
ingrijpen en  krijgsgevangenen te kunnen maken. Mijn taak bestond erin die aftrekkende 
groepjes te signaleren aan klaarstaande gewapende weerstanders in uniform (zo werden ze 
niet beschouwd als burgers maar als militairen). Voor die taak stond ik op de toren van de 
kerk van Bottelare, waar ik gewapend met een sterke verrekijker, de bewegingen van de 
Duitsers in de wijde omtrek kon melden aan de gereedstaande weerstanders die er dan op 
uit trokken om ze gevangen te nemen. En daar boven op die toren heb ik – dank zij mijn 
verrekijker - de Belgische vlag zien “planten” of het Belfort of de Sint-Baafskathedraal te 
Gent. Heuglijk nieuws voor ons: het was het teken dat Gent was bevrijd. 

3. De thuisbasis van de weerstanders was in Bottelare, in een gebouw tegenover de kerk, 
later het gemeentehuis; we verbleven er dag en nacht. Op zeker dag wilde ik mijn 
verloofde in Vurste bezoeken. Alles verliep goed en goedgemutst fietste ik terug naar 
Bottelare, dwars door Makkegembos, langs een wegeltje tussen het struikgewas dat recht 
naar Bottelare, naar de “Qui vive” leidde. Op zeker ogenblik moest ik te midden van dat 
lage struikgewas - dat het zicht belemmerde - een korte draai naar rechts nemen. 
Ongeveer 2 meter van de draai verwijderd kwam een andere fietser die ik niet had zien 
aankomen, recht naar mij toe gereden, zodat we rakelings elkaar kruisten. In die enkele 
seconden had ik het gezien: een Duits soldaat met het geweer op zijn rug. Ik had zelf ook 
mijn “uniform” aan, het geweer over de rug. Vliegensvlug liet ik mij voorbij de draai in het 

                                                           
9 Ferdinand Nève de Mévergnies, geboren te Gent op 9 september 1887 en overleden in het concentratiekamp 
van Blumenthal in Schleswig-Holstein op 22 december 1944. 
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struikgewas vallen, het geweer in de aanslag. Je kon niet weten wat een vluchtende 
Duitser nog zou uitspoken, maar het bleef stil, niets te zien, niets te horen. Na een nogal 
lange tijd raapte ik mijn moed bijeen en gluurde om de hoek. Niemand te zien, de Duitser 
was weg. Was hij gewoon verder gereden? Ik weet het niet, maar ik was danig 
geschrokken. 

4. Drie weerstanders, waaronder ikzelf, werden per auto uitgezonden om in Melsen een 
collaborateur-gestapo te gaan inrekenen. Er moest voorzichtig gehandeld worden want hij 
was gewapend (zoals later bleek, met een pistool). Bij zijn woonst gekomen hadden wij 
nog juist gezien dat hij wegvluchtte naar een bosje achter zijn huis. Tegen 3 gewapende 
mannen had hij evenwel geen kans en geboeid werd hij naar de auto gebracht. En toen 
begonnen de moeilijkheden want ondertussen waren veel geburen opgetrommeld die niets 
liever wilden dan die man af te troeven. Wij hadden alle moeite om de collaborateur te 
beschermen en in de auto te duwen, op de achterbank naast mij. De woedende menigte 
sloeg op de auto en door het venster naar onze gevangene. Ik deelde mee in de klappen. 
Wij zijn gelukkig in Bottelare geraakt waar hij  bij andere gevangenen werd opgesloten in 
de paardenstallen. Bescherm dan eens een vijand als ge in de klappen moet delen…  

5. Op de terugkeer van een patrouilletocht door het bos van Makkegem, schrokken wij, een 
groepje van 3 weerstanders, plots op door kogels die links en rechts en boven onze 
hoofden insloegen. Schuilend achter de bomen en in de grachten  naderden wij de rand 
van het bos. En wie stond daar met een geweer in de aanslag? Geen Duitser(s) zoals we 
eerst dachten, maar een weerstander-vriend die zijn geweer eens uitprobeerde. Nog altijd 
hoor ik die kogels fluiten. 
 

Bibliografie: 
 
- Patrick Duportail, De oorlog tussen heden en verleden, Bottelare in Wereldoorlog Twee, 2011, 
scriptie in eigen beheer, 2011. 
- Jean-Paul Marchal, Le Héron, Een Gents schuiloord van het Geheim leger, Gendtsche Tydinghen 
29ste jrg nummer 5 blz. 206 - 221. 
- Louis Van Brussel, Partizanen in Vlaanderen, Leuven, 1971. 
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Provinciale prijzen voor geschiedkundig 
onderzoek 2015 en 2016. 

 
In 2015 schreef het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in de brede sector van het 
geschiedkundige onderzoek twee prijzen uit, meer precies de jaarlijkse prijs voor geschiedenis en 
de driejaarlijkse prijs voor kunstgeschiedenis en archeologie. Het is nuttig de laureaten even kort 
voor te stellen en meteen een warme oproep te lanceren voor de prijzen die in 2016 worden 
uitgeschreven. 
 
Provinciale prijs voor geschiedenis 2015. 
 
Voor deze editie konden ook doctorale en masterscripties meedingen. In de pare jaren, dus in 
2016, wordt uitsluitend de vrucht van onbezoldigd historisch onderzoek toegelaten. Het 
provinciebestuur wil op die manier het geschiedkundige onderzoek dat vorsers in hun vrije tijd 
verrichten actief stimuleren. Voor de prijs 2015 werden drie inzendingen genoteerd. Die werden 
beoordeeld door de professoren Inge Brinkman, Jos Monballyu, Rik Opsommer, Etienne Rooms en 
Eva Schandevyl.  
 
Op hun unanieme voorstel kende de deputatie de provinciale prijs voor geschiedenis toe aan dr. 
Joke Verfaillie voor haar studie: Au Cœur de la Cour: een analyse van de organisatie en het 
personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795). 
 
Joke Verfaillie is als rijksarchivaris in Gent uitzonderlijk goed geplaatst om door te dringen in het 
reilen en zeilen van het belangrijkste rechtscollege in het Ancien Regime: de Raad van Vlaanderen. 
De aandacht ging uit naar de samenstelling en de werking van de griffie. In een verhelderend 
betoog krijgen we inzicht in de organisatie en werking van de Raad van Vlaanderen en ook in de 
personen die de griffie bemanden. De prosopografie vormt beslist een meerwaarde. De auteur 
bestrijkt in haar onderzoek maar liefst vier eeuwen geschiedenis. Anders dan misschien 
verondersteld wordt, is de studie verbazend toegankelijk en vlot geschreven. Het acribische 
monnikenwerk leidde tot een naslagwerk dat ongetwijfeld vele historici en heemkundigen zal 
helpen in hun onderzoek. 
 

 
 

Voormalig griffiegebouw, Gravensteen, Gent 
 
Provinciale prijzen in 2016: geschiedenis, genealogie en volkskunde. 
 
In 2016 schrijft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen drie prijzen uit voor historisch 
onderzoek: de jaarlijkse prijs voor geschiedenis, de tweejaarlijkse prijs voor genealogie voor 
familiegeschiedenis en de driejaarlijkse prijs voor volkskunde. 
 
Voor de jaarlijkse provinciale prijs voor geschiedenis kunnen wetenschappelijk verantwoorde 
studies over een geschiedkundig onderwerp ingezonden worden. Let wel in deze editie zijn 
gepubliceerde doctorale scripties en door bezoldigde historici geschreven en gepubliceerde werken 
uitgesloten. 
 
De tweejaarlijkse prijs voor genealogie is in 2016 gereserveerd voor genealogische 
bronnenstudies. Familiegeschiedenissen kunnen voor die prijs niet ingezonden worden. 
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Naar de driejaarlijkse prijs voor volkskunde kunnen wetenschappelijk verantwoorde studies over 
een volkskundig onderwerp meedingen. 
 
De in te zenden studies zijn in het Nederlands geschreven. Ook wetenschappelijk verantwoorde 
artikels kunnen meedingen. De werken zijn door één of maximaal twee auteurs geschreven. Wie in 
Oost-Vlaanderen geboren is of vijf jaar in de provincie woonachtig is kan deelnemen. Ook niet-
Oost-Vlamingen kunnen naar de prijs meedingen indien het onderwerp van hun studie handelt over 
een onderwerp dat betrekking heeft op Oost-Vlaanderen, of een deel ervan. Studies die integraal 
online zijn gepubliceerd en door iedereen vrij geconsulteerd kunnen worden, voldoen aan de 
publicatievoorwaarde. 
 
Wie wenst deel te nemen bezorgt uiterlijk op 15 april 2016 zes exemplaren (gedrukt of getypt, ook 
indien de publicatie integraal online raadpleegbaar is) van zijn/haar studie aan de deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen, dienst Erfgoed, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. 
 
De studies worden door een jury beoordeeld. De deputatie beslist over de toekenning van de prijs. 
Aan elk van de prijzen is een bedrag van € 5.000 verbonden. Indien de prijs niet toegekend wordt, 
kan een bijzondere vermelding verleend worden, waarvoor een bedrag van € 1.750 beschikbaar is. 
Het is ook mogelijk dat een prijs niet wordt toegekend. 
 
Voor meer inlichtingen en het reglement kunt u terecht op deze link http://www.oost-
vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/cultuurprijzen/index.cfm of neemt u contact op met 
de provinciale dienst Erfgoed, t.a.v. Ignace Van Driessche, beleidsmedewerker geschiedenis, 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, 09-267 72 62. 

Jozef DAUWE 
Gedeputeerde voor Cultuur 

 
 

 
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 Gevorderden: Genealogisch programma: 
26 maart 2016  12 maart 2016 
23 april 2016 09 april 2016  
21 mei 2016  07 mei 2016 
25 juni 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 7. 

 
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent. 
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode. 
 
RAG 115 
 
Afkortingen: 
SVGB Staat van goed Balegem H. houder 

g

SVGM Staat van goed Moortsele HG. houderigghe 
SVGS Staat van goed Scheldewindeke K. kinderen van 
RAG Rijksarchief  Gent KK.  kleinkinderen van 
  HS hun self / haar self 
x gehuwd met SS syn self 
† overleden MN met name 
fa dochter van TW te weten 
fs zoon van ST sterfhuis 
  VM voogd materneel 
  VP voogd paterneel 
 
571 1688 SVGB † Martyne DE GROOTE † 1 april 1687 

H. Pieter VAN DER HEYDEN 
K. Janneken 8 j., Pieternell 6 j., Catelyne 3 j. 
Pieter DE GROOTE VM 
Adriaen VAN DER HEYDEN VP 
Lande op Velsique Lippenhove 

572  Rek. voogd W. Pieter DE VOS x Livyne DE MOOR 
573  Rek. voogd W. Jan QUENYN x Marie DE ROECK 
574  Rek. voogd W. Lucas DE RAEDT x Janneken VERSMESSEN 
575 1687 SVG † Jan DHANE † 7 april 1687, weduwnaar van † Cathelyne STEVENS † 24 

februari 1687 
3 K. Lieven DHANE 22 j., Joosyne 18 j. en Jan DHANE 15 j. 
Mitsgaders Pieter DHANE zoon uit 1e huwelijk x † Mayken VERSTUYFT 1e 
vrouw 
Pieter DHANE voogd 

576 1687 SVGB † Marie DE VOS † 1683 
H. Frans FELIERS 
K. Pieter FELIERS 6 j., Andries 3 j. 
Frans DE VOS VM 
Woonhuis op 'Bierman' 

577 1689 SVGB † Joos VAN DER BEKEN † 14 februari 1688 
HG. Lievyne STEVENS 
K. Adriaen 5 j. en Jan 4 maend 
Adriaen VAN DER BEKEN VP 

578 1687 SVGB † Marie VAN WETTERE † februari 1685 
H. Jan DE COCK 
K. Pieternelle 18 j. 

579 1689 SVGS † Mattheus VAN DE SYPE † april 1680 
HG. Tanneken SCHOLLAERT 
K. Lieven 6 j. 
Pieter VAN DE SYPE VP 
1e huwelijk † Catelyne STEVENS, 2 K. Josyne en Adriaene 
Huis in de Lange Munte 

580 1687 SVGM † Jan VAN BEVEREN † september 1686 
HG. Marie DE TAEYE 
K. Jan VAN BEVEREN SS, Janneken 26 j., Adriaeneken en Tanneken tweeling 
25 j. en Gillis VAN BEVEREN 22 j. 
Jan VAN BEVEREN VP 
Joos CLAEYS VM 

581 1687 SVGM † Laurens VAN GANSBERGHE † 25 mey 1687 
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1e vrouw † Barbara VAN BOCKSTAELE 
K. Marcus VAN GANSBERGHE 
HG. Driesyne LIPPENS 2e vrouw 
K. Gillis 9 j. en Jaquemyne VAN GANSBERGHE 17 j. 
Marcus VAN GANSBERGHE VP 
Geeraert VAN SLEEAGHEN 2e man 

582 1686 SVGB † Gillis ROUCKOUT † januari 1684 
HG. Adriaene VAN HOECKE 
K. Jan 7 j., Joosyne 4 j. 
1e man † Joos RYCKAERT 
Jan ROUCKOUT VP 

583 1686 SVGM † Pieternelle VAN BENEDEN † 26 februari 1686 
H. Pieter GHYS 
K. Cornelia GHYS 6 j. en Gilleken † na de moeder 
Grond te Hilleghem geërfd van haar moeder † Janneken STEVENS 

584  Rek. voogd W. Jacques DE PAEPE 
585  Rek. voogd W. Janneken VAN BOCKSTAELE 
586  Rek. voogd W. Jan DE COCK x Petronelle WIRICHS 
587  Rekening en liquidatie Simoen DE BOSSCHER mitsgaders Francyne DE MIL 
588 1687 SVGS † Sr Jeronimus VERCAMPT fs Amplinius x Jof. Catharine VOLLAERT 

geseyd RYMBAUT † in de stad Aechen (?) 19 july 1687 SM 
Hoors: Jof. Geerardyne VERCAMPT fa Amplinius, weduwe van Sr Thomas 
DUBOSQUIL, zuster van † ende Jacques, Francois, Abraham en Catharine VAN 
DER BRUGGHEN, K. van Jacques x † Joosyne VERCAMPT en de 2 W. van Elias 
VAN DER BRUGGHEN fs Jacques 
Land te Merelbeke Ysenbroeck, te Oostacker, te Massemen ... 

589 1687 SVGM † Adriaen DE BRUYCKER † 10 augusti 1685 
HG. Lievyne STEVENS 
K. Janneken DE BRUYCKER 22 maend 
Gillis BEKE VP 
Pieter STEVENS VM 
Hofstede en brouwery te Moortsele 

   
  Bundel 217 
   
590 1691 SVGS † Pieternelle STEVENS 15 november 1690 

H. Henderick SCHOCKAERT 
K. Marye 2 j. en Maximiliaen 8 dagen † na de moeder 

591 1691 SVGS † Pieter DE PAUW lesten december 1690 
HG. Adriaene HAUMANS 2e vrouw 
1e vr † Adryaene DE VOS fa Arent 
1 K. Adriaen 10 j. 
Lieven GALLE VP 
Jan DE VOS VM 

592 1691 SVGS † Pieryne CAUS † januari 1691 
H. Frans CROMBE 
geen kinderen 
Hoors: de 3 wezen van † Janneken CAUS x † Lowys VAN DE VYVERE en Marie 
CAUS jonge dochter 

593 1691 SVGS † Cristoffel D'HOYVAERT † 10 september 1691 
HG. Livyne STOCKMANS 
K. Pieter 6 weken. De moeder 'Ghynck groot' bij 't overlijden van haer man. 

594 1691 SVGS † Joos DE VRIESE † december 1690 
HG. Marie DE MEYER 
K. Lowys 6 j., Adryaen 4 j. en Janneken 2 j. 
Adriaen DE VRIESE VP 
Jan DE MEYER VM 
Hofstede in 'Dettingen' 

595 1691 SVGS † Elisabeth CORTIEN † mey 1691 
H. Jacques BOVYN 
K. Jan 12 j., Petronelle 10 j., Lieven 8 j. en Joosyne 6 j. 
Guillaume BOVYN VP 
Jan CORTIEN VM 
Hofstede 'Hautsche straete' 
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596 1691 SVGS † Adriaene MAGHERMAN † 29 july 1691 
H. Adryaen MASSCHELEYN 
K. Adryaeneken 2 j. en Marye 10 maend 
Antoon MASSCHLEYN 

597 1690 SVGS † Gillis REMUE † 14 mey 1689 
HG. Josyne BAELE 
K. Gillis 10 j., Janneken 8 j., Marie 6 j., Adryaen 4 j. en Fanneken 3 j. 
Gheleyn HAESEVELD VP 
Anthon PARDOCHT VM 
Laurereys VERCRUYSSEN 2e man 
Woonhuis van den 'Hauw' 

598 1690 SVGS † Thomas DE GANCK † 2 october 1690 
HG. Margriete VAN DE VYVER 
K. Plone 9 j., Bartholomeus 7 j. en Lieven 6 j. 
Jan DE GAND VP 
Jan VAN DE VYVERE VM 

599 1690 SVGS † Janneke VAN DYCKE † juny 1690 
H. Jan DE MEYER fs Lowys 
K. Jacquemyntgen 2 j. 
Joos DAELE VM 

600 1690 SVGM † Josyne DE CLERCK fa Guilliaem † december 1689 
H. Jacques VAN DEN SYPE 
K. Pieternelle 4 j., Gheeraert 1 1/2 jaar 
Jan VAN DE SYPE VM 
Geeraert DE CLERCK VM 

601 1690 SVGS † Jacquemyne DE LOOS † Augustus 1690 x † Jan MIRO 
K. Joos MIRO 40 j., Niclaes 34 j., Lieven 30 j., Joosyne x Charles VAN DER 
STRAETEN 28 j., Pieter 19 j. en de weze van † Adriaene MIRO getrouwd in St. 
Winox Bergen 

602 1690 SVGS † Jan SCHINCKEL † 30 maert 1690 
HG. Marie THIENPONT 
K. Joannes 10 j., Marie 8 j., Petronelle 6 j., Pieter 4 j. en Francoyse 2 j. 
Lieven SCHINCKEL VP 
Jooris THIENPONT VM 

603 1690 SVGS † Lieven DE CLERCK 19 maert 1687 
HG. Janneken VAN BAMBRUGGHE 
K. Jacquemyne 14 j., Joos 7 j., Francoise 5 j. 
Anthoon DE CLERCK VP 

604 1690 SVGS † Adryaene VAN DEN DURME 10 april 1690 
H. Marcus AELBRECHT fs Marcus 
K. Josyne 33 j., Joanna 30 j., Adryaene 24 j. 
Jan VAN DURME VM 

605 1690 SVGS † Jan PUTSEYS † 4 meye 1690 
HG. Isabelle VAN BENEDEN 
K. Carel 15 j., Jan Baptist 10 j. en Anna PUTSEYS 2 j. 
Philips PUTSEYS VP 
Bartholomeus VAN BENEDEN VM 

606 1690 SVGS † Adriaen ROUCKOUDT † 4 december 1689 
HG. Elisabeth DE MOOR 
K. Pieter 19 j., Marie 10 j., Janneken 8 j., Adriaen 3 j. 
Pieter ROUCKOUT VP 
Lieven DE MOOR VM 

607 1690 SVGS † Amelbergha JOOSKENS † 14 november 1689 
H. Jacques COENE 
K. Olyvia 17 j., Amelbergha 14 j., Baudewyn 12 j., Jacob 10 j., Anthon 8 j., 
Anna Marie 5 j., Janneken 3 j. en Adriaeneken 1 j. 
Jan JOOSKENS VM 
Huis en land te Zele 

608 1690 SVGS † Lowys VAN DE VYVER † 13 november 1689 
1e vrouw † Joosyne DHONT 
K. Jan 17 j. 
HG. Janneken CAUS 
K. Marie 11 j., Petronelle 6 j. en Anna 2 1/2 j. 
Jan VAN DE VYVER VP 
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Pieter DHONT VM 
609 1691 SVGS † Lowys VAN DE SYPE † 27 maert 1691 

HG. Tanneke DE WITTE 
K. Janneke VAN DE SYPE 5 maend 
2e man Lauwereys SEDEYINS 
Pieter VAN DE SYPE VP 

610 1691 SVGS † Cristoffel DHOYVAERT † 10 september 1691 
HG. Lievyne STOCKMANS. De moeder 'ginde groot' bij 't overlijden van haar 
man 
1 K. Pieter 6 maend 
2e man Lauwereys VAN DE SYPE 
Pieter DHOYVAERT VP (dubbel) 

611 1690 SVGS † Marie VAN HECKE † 17 maert 1695 (?) 
H. Gillis ASCOOP 
K. † Jan ASCOOP met 4 kinderen met Joris VAN TRAPPEN als voogd 
Frans HUYCKE x Tanneke ASCOOP, Adriaen en Mathys ASCOOP HS 

612  Rek. venditie wed. Pieter DE MOOR fs Adriaen 
613  Rek. liquidatie kinderen † Pieter DE MOOR † Baleghem juny 1690 
614  SVG † Joos DE MOOR fs Lieven † juny 1690 

HG. Janneke DE PAEPE 
1e vrouw Marie DE KEYSER. K. Janneken 22 j. 
K. 2e bed: Lieven 19 j. en Francoise DE MOOR 6 j. en Adriaen 17 j. 
Mathys DE KEYSER VM 
Jacques DE MOOR VP 

615  Liquidatie kinderen † Pieter BAELE fs Lowys 
616 1691 SVGB † Alexander ROUCKOUT † Maert 1691 

HG. Tanneken VAN HECKE 
K. Petronelle 12 j., Catharina 8 j., Janneken 6 j. en Joosken 4 j. 
2e man Pieter UYTTERHAEGEN 
Jan ROUCKOUT VP 
Pieter DE VOS VM 
Hofstede op 'Pontslagh' 

617 1691 SVGB † Joanna MEULENYSER † juny 1690 wed. † Pieter STEVENS 
K. Anthon STEVENS SS, Jan Baptist 14 j., Joanna 19 j., Adriaen 16 j. 
Lopo STEVENS oudste zoon voogd over zijn broers en zuster 

618 1691 SVGM † Joos WAUTERS † 1691 
HG. Adriaene DE GROOTE 
K. Jooris WAUTERS 4 maend 
Ghuillaeme COLPAERT VP 
Lowys DE GROOTE VM 
3e part in een hofstede te Bottelare 

619 1691 SVGM † Joos DE LARUELLE † january 1691 
HG. Anna VAN TRAPPEN 
K. Pieter DE LARUELLE 7 j. en Jan DE LARUELLE 5 j. 
Joos VERVECKEN VP 
Adriaen VAN TRAPPEN VM 

620  Rek. venditie Pieter DE PAUW 
Compareert Lieven VAN DE PUTTE fs Jacques 
H. † Joanna VAN CANEGHEM 

621 1691 SVGS † Joanna VAN CANEGHEM fa Jacques † september 1691 te Ghent, 
gevlucht zynde 
H. Lieven VAN DE PUTTE 
K Jacobus 8 j., Joannes 7 j., Isabelle 5 j., Frans 2 j. en Jacquemyne VAN DE 
PUTTE 4 maend 
Jan VAN DE PUTTE fs Francoys VP 
Jacques VAN CANEGHEM VM 
Land op Bochaut 

622  Rek. venditie te Moortsele - Pieryne STAUTHAMERs 
623  Rek. voogd W. Joos DE SPIEGELEER 
624  Rek. venditie Marten BOTERBERGH 
625  Rek. Jan MATHYS en zyn huysvrouwe † contagieuse ziekte. Handel van Lieven 

SOUDEYNS 
626  Rek. voogd W. Lowys VAN DE VYVERE 

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

Stelt zich tot doel:
� het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al 

haar facetten en het aanmoedigen;
� helpen uitgeven en verspreiden van studiën betref-

fende alle gemeenten die tot het “Land van Rode” 
worden gerekend;

� Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek 
over onderwerpen uit het “Land van Rode”;

� Het organiseren van uitstappen, bezoeken, info-
avonden e.d. voor leden en niet-leden;

� Verzamelen van alle documentatie betreffende het 
“Land van Rode” en het  openhouden van een docu-
mentatiecentrum in het Erfgoedhuis te Moortsele.
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Eresecretaris : Werner CALLEBOUT
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p/a Erfgoedhuis Sint-Antoniusplein, 10

9860 Oosterzele-Moortsele

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

Verantwoordelijke uitgever + briefwisseling
Françoise Verhoosele, Hundelgemsesteenweg, 101 A301, 9820 Merelbeke. Tel: 09/362.69.95 –

Email: secretaris@landvanrode.be

Redactieraad:
Lucien De Smet, Françoise Verhoosele

Teksten

Indien niet bestemd voor commerciële doeleinden, mogen teksten of fragmenten van teksten uit het tijdschrift 
van het Heemkundig Genootschap Land van Rode worden overgenomen mits correcte vermelding van de 
bron. Indien bedoelde teksten of fragmenten van teksten moeten dienen of bestemd zijn voor commerciële of 
promotionele doeleinden dan mogen die pas worden aangewend na vooraf een schriftelijke toelating van de 
voorzitter van het Heemkundig Genootschap Land van Rode te hebben gevraagd en gekregen. Ook in dit geval 
dient de bron op een correcte manier te worden weergegeven.
Toezending kopij  Françoise Verhoosele Hundelgemsesteenweg, 101 A301, 9820 Merelbeke.
E-mail: secretaris@landvanrode.be

Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
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URL: http://www.landvanrode.be
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Voorwoord 

Beste heemvrienden,

De meesten onder u beginnen straks aan een deugddoende vakantie. Blijft u in eigen 
land of gaat u verder weg, ons tijdschrift zal u misschien aangenaam gezelschap houden.

Wij zijn reeds druk bezig het programma van het najaar voor te bereiden: Open 
Monumentendag van 11 september 2016. Wij hebben maar een zeer korte schets van 
de activiteiten gepubliceerd in dit nummer (blz. 54) maar verdere info vindt u op 
https://sector.openmonumenten.be/. 

Op 24 en 25 september 2016 en op 1 en 2 oktober 2016 is er de tentoonstelling van 
het kerkelijk erfgoed in de Sint-Martinuskerk te Balegem. Onze voorzitter Lucien zal 2 
gidsbeurten voor zijn rekening nemen.

Op 27 oktober 2016 is er ook de zeer interessante lezing ‘Belgen maken bommen’ door 
Dirk Musschoot. Hierbij aansluitend verscheen reeds in ons vorig nummer het verslag 
van de reis naar Elizabethville van enkele nazaten van die Belgen.

Het overlijden van Willy Stevens (blz. 55) brengt 
ons terug naar de realiteit en doet ons andermaal 
beseffen dat niets voor eeuwig is. Toch kunnen 
wij ervoor zorgen dat ons erfgoed, of het nu een 
geschreven document, een kapelletje, een kasteel 
is, voor een hele tijd bewaard wordt zodat ons
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen enz…
onze geschiedenis leren kennen en begrijpen.

Voor degenen die de zon opzoeken, een welverdiende vakantie toegewenst. Voor de 
thuisblijvers ook een prettig verlof toegewenst, met misschien een beetje minder regen
zoals de laatste weken het geval was, maar de regen zal onze vakantieperiode niet 
vergallen.

Françoise Verhoosele
Secretaris
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Wanneer: donderdag, 27 oktober 2016
Waar: In de Kluize, Sportstraat, 3 te 9860 Oosterzele
Aanvang: 20.00 uur
Inkom: 5 Euro
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De start van de wekelijkse en jaarmarkten te 
Oosterzele en Scheldewindeke, 

door Lucien De Smet. 

Oorsprong.

Voor de geschiedenis van de markt en de straathandel gaan wij ver terug in de tijd. Voor West-
Europa lezen wij in de “Gesta Dagoberti regis” (634-635) hoe de Merovingische koning Dagobert I, 
een jaarmarkt toekende aan de abdij van Saint-Denis1

De Grieken hielden hun markt op de AGORA, het centrum van de stad. Het was de openbare 
ontmoetingsplaats waar het volk werd toegesproken en de bestuurders verkozen werden. Hier 
kwam de ecclesia, volksvergadering bijeen

. Jaarmarkten bestonden reeds in de pre-
Romeinse en in de Romaanse periode. Het woord markt is afkomstig van het Latijnse MERCATUS. 
Koper en verkoper ontmoeten elkaar op het zogenoemde FORUM MERCATUM.

2.

Meteen komen wij bij een andere betekenis van de ‘maerct’ als toponiem. De plaatsnaam heeft hier 
de betekenis van het Griekse woord ‘agora’, de centrale plaats van het dorp: de plaats waar de 
bestuurlijke identiteiten gevestigd waren, maar waar niet noodzakelijk goederen verhandeld 
werden.

De agora, “maerct” van Scheldewindeke.

De vroegste vermelding van de toponiem ‘maerct’ te Scheldewindeke gaat terug tot 1280. In de 
costumen van Windeke wordt hiervan melding gemaakt: ‘De waterganc komende van Hemelgem 
en ter maerct dure’3. Meteen weten wij ook waar het toenmalig centrum lag: ten Z-W van de 
huidige kerk aan de Ettingenbeek. In het rentboek uit 1387 van Yolande van Vlaanderen, gravin 
van Bar, vinden wij meermalen deze toponiem terug: ‘Cateline Maluux ov[er] Willem Lamm[er]s up 
zine hofst[ede] ande maerct, Julien van den Vorde up zine hofst[ede] t[er] maerct4, Cateline 
Maluux ov[er] Jan den Brant[e]re up t’ hofstede ande maerct5

1 De Markt Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Stad Gent, Kritak Leuven 1968, blz. 9.

. Willem van d[er] Maerct up zine 

2 Wikipedia.org/wiki/Agora.
3 RAG, fonds Gent nr. 171.
4 RAR, fonds Land van Aalst nr. 14206, folio 26 verso.
5 RAR, fonds Land van Aalst nr. 14206, folio 27 recto.
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hofstede te Windeke ande maerct6’. Deze laatste is een mooi voorbeeld van hoe in de 14de eeuw 
de personen vooral met hun voornaam genoemd werden. Ter verduidelijking voegde men er al 
eens de naam van zijn woonplaats aan toe (van de maerct).

Deze kaart uit het rentboek van de abdij van 
Ninove, anno 1735, toont ons de toponiem ‘maerct’
ten Z-W van de kerk, in de omgeving van de 
voormalige motte7. In deze omgeving bevond zich 
de ‘agora’ van 'Het Land van Windeke'. De dorpen 
Balegem, Scheldewindeke en Moortsele vormden 
reeds in de 13de eeuw ‘Het Land van Windeke’. Tot 
het einde van het ancien regime hadden hun heren 
er hun gezamenlijk leenhof en vierschaar. Ons is 
geen enkele bron bekend die aangeeft dat op deze 
centrale plaats ook goederen verhandeld werden. 
De toponiem ‘maerct’ staat duidelijk in de 
betekenis van de ‘agora’, zijnde een openbare 
plaats.

1686. Een poging tot het inrichten van een landelijke markt te Scheldewindeke.

Het geven van een octrooi, een toestemming, tot het houden van een markt was een bevoegdheid 
van de koning, de graaf of de hertog. In het verzoekschrift van 31-07-1686, aan de privé 
raadgevers van de koning, vraagt de markies van het Land van Rode een octrooi, om ‘de in 
vervalgeraakte markt weer op te richten’. Hierin maakt de markies de allusie dat voorheen hier 
markt werd gehouden. Hij kon dit recht met geen enkel document opeisen. De Raad van 
Vlaanderen gaf op 18-11-1688 een ongunstig advies met als argument, dat dergelijke landelijke 
markten de ondergang van de stedelijke markt zijn8. Hun advies was duidelijk, men wilde ten alle 
prijzen de stedelijke markt beschermen. In de 19de eeuw kennen wij het plein ook onder de 
benaming “de kleine ommeganck van de roozenkrans” en “Place publicke de Scheldewindeke”
(1906).

De landelijke markt in het kielzorg van het industrieel tijdperk.

Tot het begin van de 19de eeuw was de lokale markt voor de landelijke bevolking economisch zeer 
belangrijk. De lokale industrie was toen op zoek naar nieuwe afzetgebieden. Op het platteland 
raakte de landelijke huisnijverheid haar zelfstandig karakter kwijt. De boerenfamilies werden 
afhankelijk van linnenkooplieden. Het was de koopman, die hun producten naar de gewestelijke of 
nationale markten bracht. Deze huisnijverheid, die oorspronkelijk een aanvulling op het landelijke 
werk betekende, gaat midden de 19de eeuw een zware crisis tegemoet. In 1877 floreerde nog 
steeds de tussenhandel. De Gentse burgemeester probeerde het gebruik, om de boeren buiten de 
stadspoorten tegemoet te gaan om er hun waren op te kopen, te verhinderen. Een oud zeer dat 
men ook al in 1647 en 1794 probeerde in te dijken, doorgaans onder bedreiging of geweld9. Een 
logisch antwoord op de vraag van de plattelandsbevolking, die goederen aan te lage prijzen naar 
de markt in de stad brachten, was de organisatie van een plaatselijke markt.

Het KB van 27-04-1822.

Door de afschaffing van de feodaliteit kwamen de rechten op het meten en wegen toe aan de 
plaatselijke overheid. ”Wat betreft de publieke plaatsen en markten daar zal in voorzien worden 
door de municipaleteyten der plaatsen, die onder de autorisatie der administratieve vergaderingen 
zulle bepalen den regtmaetigen en gemodereerden loon der personen tot het meten en wegen 
gebruykt”10

Het KB van 27-04-1822 bepaalde dat de organisatie en het verloop van het marktgebeuren plaats 
had onder het toezicht en op de aanwijzing van het plaatselijk bestuur. Wijzigingen van de 
marktdagen was een bevoegdheid van de voogdijoverheid die hierover het bevoegde ministerie 

.

6 RAR, fonds Land van Aalst nr. 14206, folio 53 verso.
7 RAG, abdij Ninove nr. 712
8 RAG Raad van Vlaanderen, bundel 383, briefwisseling november 1688, brief nr. 116
9 De markt,1988 Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, stad Gent, Kritak Leuven, blz. 99
10 Verzameling van de besluiten der commissarissen van het Frans Gouvernement. Wet op de afschaffing van 
de feodaliteit.
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informeerde en voorstellen deed. Nieuwe week- of jaarmarkten werden niet toegestaan zonder dat 
hierover speciale autorisatie verleend werd11.

1825. De wekelijkse markt te Oosterzele.

De oudste vermelding van een wekelijkse markt te Oosterzele gaat terug tot 1825. De 
gemeenteraad van Oosterzele keurde op 16-05-1825 een reglement goed dat toepasselijk werd op 
de organisatie van de plaatselijke week- en jaarmarkt op haar grondgebied12

De organisatie van de markt werd toegewezen ten overstaan van de burgemeester en bij 
mondelinge aanbesteding aan de meest biedende voor een termijn van 15 maand. In 1830 bracht 
de aanbesteding 74 fr. op

.

13. In 1831 maakte de arrondissementscommissaris de opmerking dat de 
aanbesteding eigenlijk niet volgens de wettelijke procedure verliep. Er werd toen een nieuw 
lastenboek gemaakt, waarbij de weeg- en plaatsingsrechten voortaan openbaar en met 
tussenkomst van een notaris toegewezen werden14

De verpachting van 18-09-1844 bracht 234,50 fr. op. Ze had plaats onder toezicht van 
burgemeester Joannes Angelus Van Innis en schepen Augustin Lenssens. De rechten werden 
toegewezen bij notariële akte aan dezelfde actoren als die van 1838.

. Twee van dergelijke akten zijn bewaard 
gebleven. De aanbesteding van 08-04-1838 werd toegewezen voor: de weegrechten aan Charles 
Jan Baeyens voor de som van 130 fr.; de meetrechten aan Pieter Jan Baeyens: 0,50 fr. per jaar 
boven op de lasten; de plaatsrechten aan Pieter Dobbelaire: 28 fr. boven de lasten; de 
plaatsrechten aan Pieter Jan Baeyens: 35 fr. boven de lasten; de plaatsrechten aan Charles Gillis:
15 fr. boven de lasten en bracht 208,50 fr. op.

De toegepaste tarieven op de weeg-, meet- en plaatsrechten van 1844.

Meet- en weegrechten.

Boter Weging per stuk onder de 3 ponden Nederlands
van 3 pond tot 9 pond
boven de 9 ponden 

2 cent
4 cent
6 cent

Granen Meten van alle soorten granen zonder 
onderscheid per mudden 4 cent

Aardappelen Aardappelen per mudden 4 cent

Plaatsrechten
Kramen Voor elk kraam op schragen onder de 3 ellen lang

Daar boven
Kramen op de grond tot 3 ellen
Daar boven

4 cent
8 cent
2 cent
4 cent

Paarden Voor elk paard of veulen 8 cent
Vee Voor elke koe of kalf 4 cent
Varkens Voor elk varken, onder de 8 stuks van dezelfde 

eigenaar
Daar boven

2 cent
20 cent

De aangeboden plaats op de markt was beperkt en 
de marktkramer diende zicht te houden aan 
afspraken zo niet werd hij beboet. De schragen 
zijn max 3 ellen lang. Houdt hij zich daar niet aan 
dan betaald hij het dubbele 4 cent. Varkens zitten 
in een ren van max. 8 stuks, gaat hij daar boven 
dan werd hij beboet en betaald hij 20 cent.

11 Memoriaal Administratief 1822.
12 RAG, provinciearchief nr. 4425, afschrift uit de notulen van de gemeenteraad.
13 RAG, provinciearchief nr. 4425 brief van 22-09-1830.
14 RAG, provinciearchief nr. 4425 afschrift van de notariële akten van 1838 en 1844.
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Welke goederen werden op de weekmarkt aangeboden?

Het waren hoofdzakelijk landbouwproducten als graan, aardappelen, boter en eieren. Tot midden 
de 19de eeuw werd ook eigen handgesponnen garen verkocht15

In de tweede helft van de 19de eeuw waren de gevolgen van de crisis, hongersnood en grote 
werkloosheid onder de plaatselijke bevolking ook op de boerenmarkt voelbaar. Verschillende 
achtereenvolgende misoogsten dompelden menige gezinnen in de armoede. De rogge en 
aardappelen brachten niet de helft op. Wij zijn in de tijd van “de vier weverkers die ter botermarkt 
gaan en de boter die was er zo diere”. Van 1869 tot 1892 werd nog slechts 48 fr. in de begroting 
ingeschreven, als opbrengst van de verpachting van de boterweegschaal op de markt te 
Oosterzele: “de minder belangrijk geworden markt waarop boter en eieren verkocht werden”

.

16.

Het belang van de 19de-eeuwse markt te Oosterzele voor onze regio?

Niet enkel dat de plaatselijke bevolking er zijn producten aan de man bracht was belangrijk, even 
belangrijk was het bepalen van de broodprijs. Het brood was het basisvoedsel waaraan de lonen 
gekoppeld waren. Grootgrondbezitters hadden er in die tijd alle belang bij dat de graanprijs zo 
hoog mogelijk werd gehouden, in tegenstelling met wat de industriëlen verlangden. Ingevolge de 
heersende crisis werd de invoer van graan vrij en de uitvoer van aardappelen verboden. 
Het succes van de graanoogst lag mee aan de basis van de geldende broodprijs. Onverwachte
weersomstandigheden als bv. een nat zomerseizoen was er al eens de oorzaak van dat de eigen 
graanproductie niet aan de noodzakelijke behoeften kon voldoen. Men kon het graan toen 
onvoldoende gedroogd bewaren met als gevolg een kleine opbrengst en daar aan gekoppeld de 
stijgende broodprijs. De opbrengst van de graanproductie werd dan ook door de overheid op de 
voet gevolgd.

Een besluit van 26-01-1826 en 20-04-1828 bepaalde dat een maximum prijs voor het brood zou 
worden vastgelegd en dat de lokale besturen hierop zouden toezien. Minstens 4 maal per jaar 
zouden hierop onaangekondigde controles plaatsvinden17. Nevele, Sleidinge en Oosterzele waren 
de marktplaatsen binnen het district Gent waar broodzettingen plaatshadden. In 1830 hadden te 
Oosterzele proefbakkingen plaats. Op de markt te Oosterzele werd nagegaan hoeveel pond brood 
er kon gebakken worden uit een mudde graan, afkomstig uit de oogst van 182918. Voor de 
geldende broodprijs koos de gemeente vrij voor een termijn van een jaar de marktplaats uit, 
volgens welke de maximum prijs van het brood werd vastgelegd. In 1828 kozen de gemeenten 
Oosterzele, Balegem, Gijzenzele en Landskouter voor de markt van Oosterzele. Scheldewindeke 
richtte zijn broodprijs op de markt te Gent, waar de prijs voor het graan gemakkelijk 1 gulden 
hoger lag19.

20

15 GAO, Notulen college 1861
16 GAO, Notulen college.
17 Memoriaal Administratief provincie Oost-Vlaanderen nr. 23 blz. 361
18 Memoriaal Administratief provincie Oost-Vlaanderen.
19 Memoriaal Administratief provincie Oost-Vlaanderen.
20 Bijvoegsel tot het staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1830,blz 198.
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De prijzen per mudden van de broodzetting op de markt te21.

Oosterzele Gent

1828 witte tarwe 11 gulden 03 cent
rode tarwe
rogge 5 gulden 70 cent

1829 witte tarwe 10 gulden 50 cent 11 gulden 12 cent
rode tarwe 10 gulden 62 cent
rogge 5 gulden 57 cent 5 gulden 60 cent

09/1830 witte tarwe 9 gulden 05 cent
rode tarwe 9 gulden 05 cent 9 gulden 12 cent
rogge 4 gulden 70 cent 4 gulden 82 cent

12/1831 witte tarwe 10 gulden 25 cent
rode tarwe 9 gulden 77 cent 10 gulden 12 cent
rogge 6 gulden 70 cent 7 gulden 25 cent

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

Prijs rogge/hl. brood/kg rogge/hl. brood/kg

6,85 10 cent 18,67 22 cent

7,83 11 cent 19,65 23 cent

8,82 12 cent 20,64 24 cent

12,76 16 cent 21,62 25 cent

Waar werd de markt te Oosterzele gehouden?

Een document uit 1825 zegt ons dat de markt plaatsvond “binnen de omtrek van de waterloop en 
de straat, vanaf de muur van het kerkhof tot aan de steenweg naar Scheldewindeke”.

Kaart uit 1650 Renteboek Oosterzele Balegem RAR Ename nr. 1855

21 Memoriaal Administratief provincie Oost-Vlaanderen.
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De jaarmarkten te Oosterzele.

1825. Een jaarmarkt op de dinsdag na Pinksteren.

Sinds het in voege treden van het marktreglement te Oosterzele in 1825 werd elk jaar op de 
dinsdag na Pinksteren een jaarmarkt gehouden. In tegenstelling tot de wekelijkse markt, had de 
jaarmarkt meer bijval en dat ondanks de markten die gehouden werden te Bottelare, Sint-Lievens-
Houtem en Zottegem. Op 12 mei 1838 besloot de gemeenteraad om de marktplaats uit te breiden 
met nog eens 5 extra arduinen zuilen met de nodige kettingen om er het vee aan vast te binden22.

Een jaarmarkt in 1824 op de 1ste maandag van oktober!

Een tot op vandaag ongekend document uit 1824, dat bewaard wordt in het archief van de dekenij, 
brengt ons de organisatie van een tot nu toe onbekende jaarmarkt op de eerste maandag van 
oktober aan het licht. Op 4 oktober 1824 verzekeren de burgemeester en de schepenen de 
“kooplieden volle gemak en schoone standplaetsen voor hun koopwaeren”23

De burgemeester, K.J Rodriguez d’Evora y Vega (1812-1836), markies de Rode gaf, ter 
aanmoediging een zilveren eremedaille voor “het schoonste inlandsch peird van dry tot zeven 
jaeren, het zy ruyn ofte merrie.

.

Voor de schoonste hoorn-beeste van dry tot zeven jaere.
Voor het schoonste verken alle ter merkt te koopen gestelt”.

Archief dekenij Oosterzele, nr. 585: affiche paardenmarkt uit 1824. Foto Lucien De Smet.

Was dit een eenmalig gebeuren op initiatief van de markies? Was het een voorsmaakje van de 
jaarmarkt die het jaar daarop op de dinsdag na Sinksen werd ingericht? Bij gebrek aan 
archiefmateriaal moeten wij u als nog het antwoord schuldig blijven.

1841. Oktoberjaarmarkt.

In 1841 nam het gemeentebestuur de beslissing om een tweede jaarmarkt in te richten. Jawel, op 
de 1ste maandag van oktober.

22 RAG provinciearchief 1418 nr. 4418/7.
23 Dekenij archief Oosterzele nr. 585.
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Volgens het verslag van het college in 1876 werden er op die markt paarden, runderen, 
melkkoeien, vaarzen en biggen verkocht.
De paardenmarkt had plaats op het plein waar de “gaeyperse stondde waterloopen de straat naar 
de voordries. nl. van aan de wederzijdsche kerkenuitplanten tot aan de hofstede van wed. 
Benedictus De Bruyker met het plein van de Gaeypersse”.

Tijdens het interbellum werden op beide jaarmarkten enkel ‘viggens’ aangeboden en raakten beide 
markten voor Wereldoorlog II minder en minder succesvol.

Op verzoek van de gouverneur dienden de burgemeesters jaarlijks het aantal verkochte paarden 
en runderen en de verkochte waarde van de dieren te melden. Voor de twee jaarmarkten van 
Oosterzele beschikken wij over de volgende cijfers:
Er werden enkel “viggens” aangeboden.

Jaar Dinsdag na Pinksteren 1ste maandag van oktober Totaal aantal waarde
1930 60 1600 fr.
1931 60 60 120 3000 fr.
1932 60 65 125
1933 60 50 110 3600 fr.
1934 60 45 105 21200 fr.
1935 110 2300 fr.
1936 110 32100 fr.
1937 50 12500 fr.
1938 100 32500 fr.
1939 60 26500 fr.

1955. Een poging om de jaarmarkt een nieuw leven te geven.

In 1955 leest men in het weekblad De Beiaard dat “de van oudsher bekende paardenmarkt 
vervallen is. Dat het de taak is van het nieuwe feestcomité, de markt terug in het leven te roepen.
Het zal moeite kosten maar het moet gaan”24. In 1966 werd op het dorp voor de 3de maal een 
prijskamp voor het warmbloedpaard ingericht. De organisatoren geloven er in, volgens hen “blijft 
het paard het goedkoopste werkmiddel voor de landbouw. Het zijn geen verachterde boeren die 
met paarden hun werk verrichten, ze behoren tot de klassen van diegene die boekhouden en 
nadenken”25

In 1976 werd op initiatief van het Sinksenkermiscomité voor het eerst een avondmarkt 
georganiseerd. Initiatiefnemers waren Julien Lenssens, Wim Magerman en Marnic Vergucht. Tot op 
vandaag is de avondmarkt een gezellige ontmoetingsplaats.

. Maar ook binnen de landbouwsector is de vooruitgang met geen paard tegen te 
houden.

1946. De wekelijkse markt te Scheldewindeke.

Markten werden tegen mogelijke concurrentie beschermd. Zo was er een verbod om in de 
onmiddellijke omgeving van een bestaande markt goederen te verhandelen, zowel in het openbaar 
als in de huizen. De organisatie van een markt te Scheldewindeke kon dus pas nadat die van 
Oosterzele niet meer werd ingericht. De veronderstelling zoals die geopperd werd in de 
geschiedenis van Scheldewindeke door Frans De Potter, “dat de markt van Scheldewindeke aan 
Zottegem werd verkocht”26, lijkt mij verzonnen te zijn.

24 De Beiaard, 01-10-1955.
25 De Beiaard, 17-09-1966.
26 FRANS DE POTTER EN JAN BROECKAERT, De Geschiedenis van Scheldewindeke, blz. 3. Het bestaan van een 
document waaruit de verkoop blijkt hebben wij niet teruggevonden.
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De oorsprong van de huidige marktplaats.

Het centrum van Scheldewindeke27. Foto Lucien De Smet.

Voor de organisatie van de wekelijkse markt, huurde het gemeentebestuur van Scheldewindeke 
van de kerkfabriek het plein gelegen tussen het kerkhof en de steenweg naar Dendermonde. 
Volgens de kadastrale gegevens: Popp sectie A nr. 453b.
Voorheen noemde men de dorpplaats de Kerkdries, en was die de eigendom van de kerk van 
Scheldewindeke. In het kaartenboek van de familie Dons De Lovendegem 1748 lezen wij: ”nr.1 de 
hehuysde hofstede aboterende ten oosten den Kerkdries. Item een behuysde hofstede met nr. 17 
paelende oosten den Kerkdries28”.

In het noorden, onderaan op de kaart, de baan van Oudenaarde naar Dendermonde, in het oosten 
de baan naar Balegem. In het zuiden de huidige Sint-Christoffelbaan met de Ettingenbeek, in het 
westen de Molenbeek.

Op deze oude goed gedocumenteerde kaart staat de kerk als een kruiskerk afgebeeld, en naar het 
oosten gericht. Het ommuurde kerkhof heeft een vierkante vorm. Het plein was met bomen 
beplant. Vooraan op de Dries een calvarie, aan beide zijden geflankeerd door een kapelletje. De 
nog bestaande dorpshoeve vindt u rechts van het plein. In het noorden het kruispunt met de 
Maelcamp Dreef en een torengebouwtje aan het hof van de heer Sonneville. Ten zuiden van de 
kerk de Ettingenbeek die verderop ter hoogte van de baan samenvloeit met de Molenbeek.

27 RAG Familiefonds 7960.
28 RAG Familiefonds 7960.
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Het openbaar karakter van het dorpsplein te Scheldewindeke sinds de 19de 
eeuw.

Het plein: een bron van inkomsten voor de kerkfabriek.

De voormalige Dries, een grasplein beplant met notelaars, was voor de kerkfabriek een bron van 
inkomst waarmee een aantal van de uitgaven kon gelenigd worden.
Zo vroeg op 09-12-1894 de kerkfabriek de toelating om de bomen van hoge ouderdom te mogen 
vellen. Met de opbrengst zouden nieuwe bomen geplant worden, en zou men ook de schade aan de 
kerktoren herstellen als gevolg van een recente orkaan29. De gemeenteraad van 18-12-1894 gaf 
hieraan zijn goedkeuring.

Op 2 mei 1910 had in de herberg van Eugène Cayman een openbare verpachting plaats van “de 
Dorpplaats sectie A nr. 453”. De pacht werd aan Victor Van Caneghem toegewezen voor de som 
van 10 fr. Zijn pachttermijn eindigde op 24-12-1910. Victor Van Caneghem kon er zijn dieren laten 
grazen mits inachtneming van de voorwaarden gesteld door de kerkfabriek. Hij was 
verantwoordelijk voor de mogelijke schade aan de bomen en op verzoek van het kerkbestuur werd 
het plein voorbehouden voor “feestelijkheden als voor ander gebruik en dat zonder vergoeding”30

Het plein kreeg zo langzamerhand een openbare functie toebedeeld!
.

Paardenkeuring.

Sinds de 2de helft van de 19de-begin 20ste eeuw werd de voormalige Kerkdries gebruikt door de 
Oost-Vlaamse paardenverzekering31. Deze organisatie was een “verzekeringskas” tegen het verlies 
van landbouwpaarden. Ze werd opgericht in 1900 en telde van bij de start reeds 311 leden. In het 
bestuur van de afdeling in het kanton Oosterzele zetelden enkel vertegenwoordigers uit de diverse 
gemeentecolleges. Hun voorzitter was de burgemeester van Lemberge, Jules Maenhaut, en voor 
Scheldewindeke zetelde schepen Octaaf Baele. De burgemeester van Landskouter Arthur Van De 
Velde was schatbewaarder.

Een paardenkeuring. Foto Willy Baele Balegem.

29 RAG nr. 37 kerkarchief Scheldewindeke.
30 RAG nr. 37 kerkarchief Scheldewindeke.
31 Het archief van deze organisatie werd door Lucien De Smet in het Rijksarchief gedeponeerd, waar het ook 
kan geraadpleegd worden.
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Om de dieren te kunnen verzekeren werden zij eerst op hun waarde geschat.
Op 28 juni 1906 had de schatting van paarden “opnieuw” plaats te Scheldewindeke.
In een schrijven van 22 juni, op vraag van Jules Maenhaut, vroeg Octaaf Baele aan zijn
burgemeester of hij “ Soo goed willig saudt willen zijn aan eerwaarde heer pastoor te vragen of wij 
de schatting gelijk op andere jaren op de dorpplaats mogen doen of geen twee gendarmen zoude 
willen vragen om de orde onder het publiek. De schatting neemt een aanvang om 8u ½ dus zouden 
de gendarmen als dan moeten tegenwoordig zijn”32.

Het marktplein: de twistappel tussen de overheid en de kerkfabriek.

Wie is eigenaar van het plein?

In 1904 werd de kerkfabriek in kennis gesteld dat de staatsbaan zou worden verbreed. Hiervoor 
zou een deel van het plein worden ingenomen. De kerkraad vroeg hiervoor aan de minister om een 
billijke vergoeding. Met de opbrengst zou men het “ijzeren hekken” bekostigen waarmede het plein 
van de weg zal worden afgesloten.33 De vergoeding bleef uit. De kerkfabriek kon blijkbaar 
onvoldoende aantonen dat zij in het bezit was van de gronden. In het kerkarchief waren deze 
documenten niet meer terug te vinden. Blijkbaar bestond er reeds in 1749 een conflict tussen de 
Markies van Rode en de kerkfabriek over wie de eigenaar was van de Kerkdries. Het geschil werd 
toen in de Raad van Vlaanderen beslecht in het voordeel van de kerkfabriek34

De uitspraak van de vrederechter op 14-02-1906 in de zaak tegenover de Belgische staat bleek dat 
de kerkfabriek wel degelijk de eigenaar was: “Attendu que la seule inscription d’un chemin ou 
d’une place sur l’atlas des chemins vicinau ne peut avoir pour conséquence d’une attribuer la 
propriété aiu la possession à la commune, qu’il faut outre cette inscription la possession légale, 
avec tous les caractères de l’art 2229 du C. Cevoque tel n’est pas le cas, puis qu’il est établi à 
toute évidence que la fabrique d’ Eglise a eu de tout temp la possession plein et entière du terrain 
litigieu”

.

35

Op de bijeenkomst van de kerkfabriek van 07-07-1907 besloot men aan de bestendige deputatie 
de toelating te vragen om de ingenomen grond, voor de verbreding van de staatsbaan, te mogen 
verkopen. Deze beslissing werd op 30-08-1907 mede ondertekend door het gemeentebestuur

.

36.
Tijdens de zitting van 06-01-1917 ging de kerkraad uiteindelijk akkoord met de verkoop van 199 
m2 aan een prijs van 4 fr. per m2.

In 1978 herhalen de feiten zich opnieuw. Het gemeentebestuur wou toen verfraaiingswerken 
uitvoeren aan de markt. Zij was van oordeel dat het marktplein openbaar domein was en steunde 
zich daarvoor op de informatie van de atlas der buurtwegen. De kerkfabriek was van oordeel dat zij 
de eigenaar is op basis van de kadastrale informatie. Op 06-07-1979 liet de gouverneur weten dat 
het gemeentebestuur zonder onteigeningen de markt omwille van het openbaar karakter kan 
herstellen, dat noch de atlas noch het kadaster enige eigendomstitel verlenen, dat voor het 
probleem van het eigendomsrecht enkel de burgerlijke rechtbank bevoegd is.
In 2009 keurde de gemeenteraad van Oosterzele een schenkingsakte van de kerkfabriek aan de 
gemeente goed en is zij vanaf dan de ondubbelzinnige de eigenaar van het markplein37.

1946. De organisatie van de wekelijkse markt te Scheldewindeke.

De wekelijkse markt te Scheldewindeke kwam er op initiatief van burgemeester Dr. De Ganck. De 
markt werd voor het eerst gehouden op 10-07-1946.
Tijdens de gemeenteraad van 15-06-1946 nam men de beslissing om een wekelijkse algemene 
“viggenmarkt” in te richten:
“Er wordt in de gemeente een wekelijkse algemene viggenmarkt ingericht.

- Die markt zal voor het eerst gehouden worden op 10-07-1946 en vervolgens elke 
woensdag doorgaan.

- Hij zal beginnen te 8u des morgens en gesloten zijn te 12uur.

32 RAG nr. 37 kerkarchief Scheldewindeke.
33 RAG nr. 37 kerkarchief Scheldewindeke 8-11-1904
34 RAG nr. 37 kerkarchief Scheldewindeke ontwerp brief aan de aartsbisschop met vraag naar informatie. Uit 
het kerkarchief was het document uit 1748 verdwenen. In mijn recente zoektocht in de van de raad van
Vlaanderen vond ik dienaangaande nog geen enkel document terug.
35 RAG Kerkarchief Scheldewindeke nr. 37 “jugement du 14 février 1906 nr. 750 R.G. nr. 26 Dep. vredegerecht 
Oosterzele.
36 RAG Kerkarchief Scheldewindeke nr. 37 , notulen kerkfabriek zitting 7-07-1907
37 In 2009 Keurde de gemeente Oosterzele de schenkingsakte goed.
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- In geval de vastgestelde dag een feestdag is, zal de markt verschoven worden op de vorige 
dag.

- De markt zal doorgaan op de dorpsplaats.
- Ten einde de rechten en de plichten der kramers wel bepaald vast te leggen en tevens te 

zorgen dat het gemeentebestuur ten allen tijde gewapend wordt om eventuele misbruiken 
te vermijden, zal in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad in zitting een 
marktreglement vastgelegd worden.

- Bovendien zullen kopers en verkopers alle mogelijke bescherming en gemak vanwege het 
gemeentebestuur genieten.

- Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en te dieneinde aanzocht 
daaraan de meest ruchtbaarheid te geven”.

Dr. De Ganck, borstbeeld op zijn graf te Scheldewindeke. Foto Lucien De Smet.

De gezamenlijke huurovereenkomst werd op 15-06-1946 door de kerkfabriek en het 
gemeentebestuur ondertekend.
Art 1. de kerkfabriek verhuurt haar domein voor het houden van een wekelijkse algemene markt
en viggenmarkt.
Art 2. De duur van het contract beloopt 25 jaar te rekenen vanaf 10-07-1946.
Art 3. De huurprijs per jaar bedraagt 1200 fr. te betalen met nieuwjaar.
Art 4. Wordt de markt afgeschaft dan eindigt ook de overeenkomst.
Art 5. Buiten de marktdag mag het kerkplein niet gebruikt worden.
Art 6. De kerkelijke feesten of diensten mogen niet gestoord worden.
Art 7. Betwistingen worden behandeld namens de gemeente door het college, namens de 
kerkfabriek door de voorzitter38.

Het marktreglement van 14-08-1946.

Wanneer werd markt gehouden?

Op woensdag voormiddag van 8u tot 12u indien deze dag een feestdag is wordt de marktdag 
verschoven naar de volgende dag.

Welk koopwaren werden aangeboden?

Art 1. “allerlei koopwaren en viggens op de daartoe aangeduide plaatsen”

38 RAG Kerkarchief Scheldewindeke nr. 37
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Art 6. verbod standen te plaatsen met demonstratieartikelen tussen de “eigenlijke kramen”: Alle 
voedingswaren, weefsels en gebreide artikelen werden geweerd. Wel werd toegelaten de verkoop 
van regenschermen en tafeltapijten. De demonstreerders kregen een plaats toegewezen van 2 m2

met aan beide zijden 1 m2 waar het publiek werd toegelaten.

Wie werd er toegelaten?

Art 8. Voorrang werd gegeven aan Belgische onderdanen.
Art 7. De marktkramer diende in het bezit te zijn van een leurkaart en het betalingsbewijs van 
zijn standplaats.

De kostprijs van de standplaats.

Art 9. De standplaatsen werden verhuurd voor een termijn van 3 maanden.
Art 19. De prijs van de standplaats bedroeg:
voor gewone kramen: 2 fr. per m2

“demonstreerders” betaalden 5 fr. per m2

handelaars en particulieren betaalden per kevie 15 fr. per m2

Voor de verkoop van konijnen en gevogelte werd 20 fr. per m2 gevraagd.

De marktcommissie.

Voor de organisatie van de wekelijkse markt liet het college zich bijstaan door de marktcommissie. 
De commissie was samengesteld uit de leden van het college en 3 afgevaardigden van de 
organisatie der kooplieden aangesloten bij de landelijke bond ter verdediging van het “markt -
straat en foorbedrijf”. De commissie waakte over de strikte uitvoering van het marktreglement. Zij 
formuleerde voorstellen aan het college en kwam hiervoor elke maand samen.

Markttoezicht.

Art 3. het college gaf hiertoe delegatie aan de gemeentesecretaris en aan een lid uit de 
commissie die de gemeente bewoonde.

Veiligheid

Art 5. Het verkeer op het marktplein was verboden van 8u30 tot 11u30. auto’s, karren, 
stootwagens en andere voertuigen dienden plaats te nemen op de daartoe voorziene plaatsen. Er 
was wel parkeerverbod aan beide zijden van de staatsbaan vanaf het hekken van E. Van De Vijver 
tot aan het kruispunt met de buurtweg nr. 3.
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1970. De woensdagmarkt te Scheldewindeke39.

1946. Van oktoberjaarmarkt naar de fokveedag.

Op 05-09-1946 kwam de gemeenteraad van Scheldewindeke samen om deze maal te debatteren 
over het voorstel van burgemeester Dr. De Ganck om ook te Scheldewindeke een jaarmarkt te 
organiseren. De raad nam het voorstel aan om op de dinsdag van de oktoberkermis de jaarmarkt 
in te richten. Aan de organisatie van markt werd tevens een paarden- en veeprijskamp verbonden. 
Hiervoor werd 10.000 fr. in de gemeentebegroting ingeschreven40. Was de start van de jaarmarkt 
niet meteen de aanzet van de succesrijke fokveedagen waarvan de burgemeester Dr. Jozef De 
Ganck de medestichter was? In 1947 werden de fokveeprijskampen georganiseerd. Deze intussen 
uitgegroeide provinciale fokveedag had in 1959 voor de 12de maal plaats op het voetbalterrein van 
VV-Windeke. Op zondag 12-07-1987 werd de fokveedag voor de 40ste maal georganiseerd op de 
weide van de heer Van Hecke aan de Van Thorenburghlaan te Scheldewindeke. Deze 
landbouwhoogdag werd georganiseerd door het gemeentebestuur van Oosterzele met de steun van 
nationale, provinciale en vooral gemeentelijke landbouwverenigingen41. Intussen behoort ook deze 
hoogdag voor Scheldewindeke tot het verleden.

Willen wij aan de markt een toekomst geven?

De wekelijkse markt van 
Scheldewindeke bestaat 
nu 70 jaar. 

Bij haar oprichting beant-
woordde zij aan de lokale 
behoeften. 
Na Wereldoorlog II waren 
de landbouwactiviteiten 
van de lokale bevolking 
nog altijd de belangrijkste 
beroepsbezigheid. Op de 
wekelijkse markt was dit 
dan ook te zien.

De markt 201242.

Tot op vandaag evolu-
eerde de markt zo goed en 
zo kwaad als zij kon aan 
de behoeften van de 
plaatselijke klant. Nu stelt 
meteen zich nu ook de 
vraag: participeert de wekelijks plattelandsmarkt voldoende aan de behoeften van haar klanten? In 
een blad van lokale beleidsmensen uit Oosterzele las ik de volgende bezorgdheid: “Het 
marktgebeuren in Scheldewindeke verdient alle steun en aandacht! Het is immers belangrijk om de 
markt, die bijdraagt tot democratisch winkelen én die tegelijk een volkse ontmoetingsplaats is, als 
sociaal gebeuren te blijven promoten, zelfs al is dit niet eenvoudig. De laatste jaren zagen we 
immers hoe een aantal marktkramers afhaakten (en dat niet enkel door pensioenleeftijd) en hoe 
lege plaatsen niet werden ingevuld”.

Ter overweging, is er op de wekelijkse markt ruimte voor een boerenmarkt? Vele landbouwers en 
telers verkopen op het hof aan particulieren. Zelfs in de grootwarenhuizen kan je vandaag patatten 
kopen van bij de boer.

39 Foto D. De Moor, toerisme Oost-Vlaanderen, tijdschrift 1970, aangename kennismaking met Scheldewindeke
40 GAA Oosterzele notulen gemeenteraad Scheldewindeke 5-09-1946
41 De Beiaard 11-07-1987 een gesprek met medestichter Dr. De Ganck, G.V.G
42 foto uit: Onze gemeente Oosterzele, nr. 11 dec.2012
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Onze eresecretaris gehuldigd, 
door Lucien De Smet. 

15-05-2016: Onze eresecretaris Werner Callebout werd gehuldigd om 25 jaar 
trouwe dienst in het bestuur van het Heemkundig Genootschap Land van 
Rode.

Op 15 mei had te Erpe-Mere de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Oost-Vlaamse heemkundigen 
plaats. In het kader van het Lucien Van Impejaar stelde de plaatselijke heemkring het 
wielererfgoed in de kijker. ‘Van kermiskoers tot Tour de France’ was het thema van deze rijk 
gevulde dag. Wij werden verwelkomd door Dirk De Boeck, voorzitter van de Heemkundige Kring 
van Erpe-Mere en door Luc Van Driessche, voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen. 

In de voormiddag, twee boeiende lezingen: Thomas Ameye, conservator WieMu Roeselare: 
“Wielrennen is erfgoed” en prof. Stijn Knuts: ‘Wielericoon en cultuursjabloon’: over de Leeuw van 
Vlaanderen, Cyriel Van Hauwaert en de Vlaamse wielercultuur. 

Na de lunch konden de deelnemers kennis maken met het cultureel erfgoed van de gemeente. 
Tijdens de slotzitting werd de Reinaertprijs uitgereikt aan Marc Uyttersprot en werden de 
verdienstelijk bestuursleden gehuldigd om hun 25 jaar trouwe dienst. Onder hen Jan Olsen van de 
heemkring De Gonde uit Melle en onze eresecretaris Werner Callebout. 

In 1996 verving Werner onze zwaar zieke secretaris Oscar Van Wittenberghe. Oscar overleed op
12-07-2003. 

In maart 2001 gaf Werner de fakkel door aan 
de huidige secretaris, Françoise Verhoosele. 

Tot op vandaag is Werner binnen ons bestuur 
het aanspreekpunt voor onze Gentbrugse 
vrienden. Te Gentbrugge stond 48 jaar 
geleden de wieg van ons genootschap. 

In deze hulde betrekken wij graag zijn
echtgenote en familie. Werner, namens de 
bestuursleden en de leden van ons 
genootschap, willen wij U om uw 25 jaar 
trouwe inzet in dienst van ons genootschap 
van ganser harte bedanken en sluiten wij ons 
graag aan bij de erkentelijkheid dit u namens 
Heemkunde Oost-Vlaanderen mocht ont-
vangen. Van harte proficiat aan de laureaat 
Reinaertprijs 2016 Marc Uyttersprot en Jan 
Olsen van de heemkring De Gonde.

Uit de handen van Fons Diericks, voorzitter 
Heemkunde Vlaanderen, ontving Werner 
medaille om zijn 25 jaar lange inzet in het 
bestuur van het Heemkundig Genootschap 
Land van Rode. 
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Melsen, dorp rijk aan erfgoed.

- De 100ste geboorteverjaardag van Jozef De Cocker.

- Tentoonstelling over de verdwenen herbergen en 
handelszaken.

11 september 2016 in de Sint-Stefanuskerk, Melsenstraat 
Open van 10 tot 18u.

Ook te bezichtigen tijdens kermis Melsen op 18 september van 10 
tot 18u.

Munte.

- Feest- en cinemazalen in Merelbeke: Tentoonstelling over feest- en cinemazalen in 
Merelbeke. 
Munte, Munteplein 6 9820 Merelbeke 
11 september 2016 tot 25 september 2016 
Open op: maandag - zaterdag van 13.30 tot 17.30u
Zondag van 9.30 tot 17.30u
Organisatie en contact: De Muntenaar jobeka@skynet.be 09 362 70 43

- Waar de klokken luiden: een portret van de 8 kerken in Merelbeke
Tentoonstelling over de acht kerken van Merelbeke. 
Munte, Sint-Bonifatiuskerk - Munteplein 1

- Zo 11 september 2016 van 13:30 tot 17:30
- Zo 18 september 2016 van 13:30 tot 17:30
- Zo 25 september 2016 van 13:30 tot 17:30
- Zo 2 oktober 2016 van 13:30 tot 17:30
- Zo 9 oktober 2016 van 13:30 tot 17:30

Organisatie en contact: De Muntenaar jobeka@skynet.be 09 362 70 43

Oproep.

We zijn op zoek naar informatie/documentatie en personen die iets willen vertellen over de 
cinema’s die er vroeger waren in Merelbeke.

Contact: 
Mieke VAN DAMME
Departement Vrijetijdszaken
Cluster Erfgoed & toerisme
DIENST ERFGOED 
GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE | mieke.van.damme@merelbeke.be
Hundelgemsesteenweg 353 | b 9820 Merelbeke | t. +329210.32.92
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In Memoriam Willy Stevens (1943-2016), 
door Françoise Verhoosele. 

Op 3 april 2016 overleed plots Willy Stevens, voor de heemkundigen een begrip. Een paar weken 
voor zijn overlijden, in februari 2016, ontdekte hij in het Rijksarchief te Gent heel toevallig een 
testament van Maria Pypelinckx, de moeder van … Peter Paul Rubens!

Willy was een vaste bezoeker in het Rijksarchief van Gent: hij transcribeerde op een correcte wijze, 
13de-eeuwse, oud middeleeuwse Vlaamse- en Bourgondische teksten. 
Veertig jaar lang reeds, las Willy, blad voor blad, regel per regel, in het kilometers lange archief 
van de Raad van Vlaanderen. Het ander stokpaardje waarin hij niet te overtreffen was, was zijn 
kennis over de munten en de muntpolitiek. Trouwens hierover heeft hij nog niet zo lang geleden 
een proefschrift neergelegd aan een Nederlandse universiteit.    

Nog over het testament van Maria Pypelinckx, verschenen op de website van het Rijksarchief43:

Onze collega’s van Rijksarchief te Gent gingen met de ontdekking van Willy te rade bij experts van 
het CENTRUM RUBENIANUM, die tot de volgende conclusie kwamen:

� Het testament dateert uit november 1583, maar Maria Pijpelinckx zou nog tot 1608 in 
leven blijven. Het testament werd opgesteld bij ziekte, wat in de 16de eeuw niet 
ongebruikelijk was. Zo konden familiale/juridische kwesties worden geofficialiseerd in geval 
van overlijden.

� Het pas ontdekte testament vormt een mooie aanvulling op de gekende archiefstukken 
over de familie Rubens. Het staaft documenten die aantonen dat Maria Pijpelinckx haar 
contacten in Antwerpen onderhield, omdat de familie nog steeds hoopte op een terugkeer 
(vanuit Keulen). Na de dood van haar echtgenoot Jan Rubens (1587) keerde Maria 
effectief terug naar Antwerpen, van zodra de reconciliatie dit toeliet (1589).

� Het document in het Rijksarchief is verder interessant omdat het ons meer vertelt over de 
oudste zoon Jan Baptist over wie er weinig geweten is. Maria maande haar zoon aan zich 
verder te bekwamen in haar wolhandel ‘om heuren zone te beter couragie te geven om 
hem des te meer daer inne te oeffenen’. Er wordt ook verwezen naar de ‘immeuble als 
meuble utensille soe hier te lande als tot Colen’ (Keulen) waar de familie verbleef sinds 
1578, goederen die zij veilig wilde stellen voor haar kinderen bij een nakend overlijden, 
aangezien Jan Rubens weinig slagkracht had op dat moment.

Een mooie aanvulling op de familiegeschiedenis van Rubens, met dank aan Willy Stevens en aan 
het Centrum Rubenianum!
Het testament zal gerestaureerd worden in het Algemeen Rijksarchief en vervolgens naar het 
Rijksarchief te Antwerpen-Beveren verhuizen, waar het thuis hoort.

Willy Stevens in het Rijksarchief van Gent, waar hij in zijn leven uren en uren doorbracht.
Foto: Matthias Colpaert

Het bestuur van het Heemkundig Genootschap Land van Rode biedt aan zijn familie zijn diepe 
medeleven.

43 http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2016-03-17-onbekend-testament-van-de-moeder-van-rubens-
ontdekt-in-het-rijksarchief-te-gent 
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De Vuurkruisers (einde), 
door Françoise Verhoosele.

Gentbrugge (deel 4): 

� SALENCE Gaston D., Gentbrugge: Majoor 2e Linieregiment, 8 frontstrepen, ridder in de 
Kroonorde met Palm, oorlogskruis 2 Palmen, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 
14-18. Zie foto.

� SALIERES Jozef J., Gentbrugge: Soldaat 1e Grenadiers, 4 frontstrepen, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.

� SAMIJN Amédé, Gentbrugge: 1e Artillerie. Verder geen gegevens.
� SCHEERLINCK Jean P., Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers-Cyclisten, 8 frontstrepen, 

oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� SCHEIRE Léopold, Gentbrugge: Luitenant 17e Linieregiment, 5 frontstrepen, oorlogskruis 

Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie 
foto.

� SCHEPENS Emiel, Gentbrugge: Soldaat 1e Jagers te Paard, 8 frontstrepen, oorlogskruis 2 
Palmen, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� SCHUURMANS Léonard, Gentbrugge: 1er Maréchal des Logis 1e Artillerie, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm bronzen leeuw, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� SEGAERT Fernand Ch. M., Gentbrugge: Soldaat 1e Linieregiment, 2 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, officier in de orde van Leopold II (grote invalide), oorlogskruis Palm, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� SEGHERS Marcel F., Gentbrugge: Korporaal 1e Carabiniers, 3 frontstrepen, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.

� SIERENS Alfons, Gentbrugge: Soldaat 4e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm, 
IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� SIMOENS Maurice, Gentbrugge: Soldaat Pont-Pion-Wielrenner, 2 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, ridder in de Orde van Leopold II met Palm, oorlogskruis Palm, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� SIMOENS Maurice I., Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� SINNAEVE Jules Ph., Gentbrugge: Wachtmeester Artillerie Loopgraven, 3 frontstrepen, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� SMET Hubert M., Gentbrugge: Muzikant 13e Linieregiment, 5 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie 
foto.

� SMET Jules Th., Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 5  frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, 
ridder in de Orde van Leopold II met Palm, oorlogskruis 2 Palmen, IJzerkruis, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� SMET Raphaël, Gentbrugge: Soldaat 19e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis Palm, 
medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� SNOECK Prosper L., Gentbrugge: Soldaat 2e Carabiniers-Cyclisten, 7 frontstrepen, 2 
kwetsuurstrepen, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, militaire medaille 2de klas (art. 4) met 
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� SOUDAN Edmond, Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 7 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� STAELENS Léon A., Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 7 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� STEELS Romain L., Gentbrugge: Soldaat 4e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� STEENBEKE Aloïs, Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie 
foto.
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� STEENBRUGGE Emile, Gentbrugge: 2e Grenadiers. Verder geen gegevens.
� STEENHOUT Arthur C., Gentbrugge: Soldaat 5e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1 

kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm bronzen leeuw, medaille van de strijdervrijwilliger, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� STEENSSENS Alfons, Gentbrugge: Soldaat 15e Artillerie, 3 frontstrepen, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.

� STRUYVE Maurice P. C., Gentbrugge: Adjudant 1e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� STRUYVELT Maurice E., Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers-Cyclisten, 5 frontstrepen, 
officier in de Orde van Leopold II (grote invalide), oorlogskruis Palm, medaille van de 
strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� TACQ Marcel F., Gentbrugge: Soldaat Auto-Kanonnen Rusland, 2 frontstrepen, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� TIRRYN Gaston C., Gentbrugge: Soldaat 6e Genie. Verder geen gegevens.
� TORENS Léon, Gentbrugge: 5e Artillerie. Verder geen gegevens.
� TRANGEZ Léonard, Gentbrugge: 20e Linieregiment. Verder geen gegevens.
� TRONCKAY Michel L., Gentbrugge: Soldaat 5e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis 

Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� TYBAERT Joseph A., Gentbrugge: Brigadier 12e Artillerie, 4 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, 

zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� USE Michel, Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, 

oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� UTEN Florent J., Gentbrugge: Soldaat 9e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, 

ridder in de Orde van Leopold II met Palm (grote gekwetste), oorlogskruis 2 Palmen, 
IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VALLAEYS Arthur, Gentbrugge: Telegrafisten. Verder geen gegevens.
� VAN DE KERCKHOVE Arthur R.J., Gentbrugge: Soldaat Auto-Kanonnen Rusland, 8 

frontstrepen, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VAN ACKER Armand L., Gentbrugge: Soldaat 18e Linieregiment, 6 frontstrepen, 

oorlogskruis 2 Palmen, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VAN ACKER Henri, Gentbrugge: 1e Carabiniers. Verder geen gegevens.
� VAN BELLE Raymond, Gentbrugge: 20e Linieregiment. Verder geen gegevens.
� VAN BELLEGEM Jean M., Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 5 frontstrepen, 1 

kwetsuurstreep, oorlogskruis 2 Palmen (gekwetste) , zegemedaille, herinneringsmedaille 
14-18.

� VANBORM François, Gentbrugge: Sergeant 22e Linieregiment, 8 frontstrepen, 2 
kwetsuurstrepen, oorlogskruis 2 Palmen, IJzerkruis, militaire medaille 2de klas (art. 4) met 
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VAN BRANTEGHEM Medart, Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 
14-18. Zie foto.

� VAN BUYTEN Gustaaf, Gentbrugge: Soldaat 13e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VAN CAUWEBERGE Raymond F., Gentbrugge: Soldaat 11e Artillerie, 8 frontstrepen, 2 
kwetsuurstrepen, oorlogskruis 2 Palmen, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-
18.

� VAN CUTSEM Frans, Gentbrugge: Soldaat 1e Artillerie, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VAN CUYCK René P., Gentbrugge: 3e Linieregiment. Verder geen gegevens.
� VAN DE KERCKHOVE Arthur R.C., Gentbrugge: Soldaat Auto-Kanonnen Rusland, 8 

frontstrepen, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VAN DE KERCKHOVE Arthur R.J., Gentbrugge: Soldaat Auto-Kanonnen Rusland, 8 

frontstrepen, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
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� VAN DE MEIRSSCHE Georges J.B., Gentbrugge: Soldaat 7e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, ridder in de Orde van Leopold II met palm (grote gekwetste), oorlogskruis 
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VANDENABEELE Léon, Gentbrugge: Soldaat 16e Linieregiment, 5 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VAN DEN BORRE Jérôme A., Gentbrugge: Sergeant 1e Linieregiment, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VAN DEN BOSSCH Pierre, Gentbrugge: Sergeant 1e Linieregiment, 7 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VANDEPUTTE Antoine L.C., Gentbrugge: Soldaat Pont-Pion-Cyclisten, 2 frontstrepen, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VANDE PUTTE Michel A., Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, ridder in 
de Orde van Leopold II (invalide), oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VAN DER BEKEN Edmond, Gentbrugge: Soldaat 7e Linieregiment, 2 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VAN DER BEKEN Valère, Gentbrugge: Soldaat 3e Jagers te voet, 4 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VANDER BRUGGEN Georges, Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 6 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VANDERHAEGEN Charles, Gentbrugge: Korporaal 21e Linieregiment, 4 frontstrepen, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VANDER HAEGEN Léon P., Gentbrugge: Soldaat 10e Linieregiment, 6 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VAN DER HEYDEN August G.F., Gentbrugge: Soldaat 11e Linieregiment, 2 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm (gekwetste), militaire medaille 2de klas (art. 4) met 
Palm, , zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VAN DER LINDEN Isidore, Gentbrugge: Soldaat 7e Linieregiment, 1 frontstreep, ridder in 
de Orde van Leopold II met Palm (gekwetste), oorlogskruis Palm, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.

� VAN DER MEYS Joseph J., Gentbrugge: Soldaat 12e Linieregiment, 7 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VANDER STICHEL Prosper, Gentbrugge: Soldaat 1e Linieregiment, 7 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm bronzen leeuw, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VANDERWEGHE Georges, Gentbrugge: 6e Jagers te voet. Verder geen gegevens.
� VAN DE VELDE Arthur, Gentbrugge: Wachtmeester Foerier 4e Linieregiment, 7 

frontstrepen, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� VANDEVELDE Emiel J., Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 8 frontstrepen, oorlogskruis 

Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VANDE VELDE Léon C.E., Gentbrugge: Sergeant 7e Linieregiment, 5 frontstrepen, 

oorlogskruis Palm (ontvlucht), zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VAN DE WALLE Hilloné, Gentbrugge: Soldaat 1e Artillerie, 2 frontstrepen, zegemedaille, 

herinneringsmedaille 14-18.
� VAN DE WIELE Leopold J., Gentbrugge: Soldaat 10e Artillerie, 6 frontstrepen, oorlogskruis 

Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VANDRIESSCHE Georges, Gentbrugge: Soldaat 6e Genie. Verder geen gegevens.
� VAN GEEM Benoit V., Gentbrugge: Korporaal 1e Carabiniers, 6 frontstrepen, 3 

kwetsuurstrepen, oorlogskruis 2 Palmen, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie 
foto.

� VANGIERDEGEM Hierongenus J., Gentbrugge: Soldaat 2e Linieregiment, 5 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VAN HECKE Oscar, Gentbrugge: Soldaat 6e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm vergulde zilveren leeuw, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.
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� VANHEE Georges, Gentbrugge: Soldaat 5e Jagers te voet, 7 frontstrepen, 2 
kwetsuurstrepen, oorlogskruis 2 Palmen, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-
18. Zie foto.

� VAN HEESVELDE Paul, Gentbrugge: Soldaat 3e Carabiniers, 2 frontstrepen, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.

� VAN HELLEPUTTE Jérôme, Gentbrugge: Soldaat 2e Zware Artillerie, 3 frontstrepen, ridder 
in de Orde van Leopold II (grote invalide), zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VAN HOECKE Gustave, Gentbrugge: 7e Linieregiment. Verder geen gegevens.
� VAN HOORDE C. Robert, Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 6 frontstrepen, 

oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� VANHOUTEGHEM Désiré, Gentbrugge: 1e Jagers te voet. Verder geen gegevens.
� VAN HOUVERMEIREN Georges, Gentbrugge: Soldaat 18e Linieregiment, oorlogskruis Palm, 

zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VAN IMSCHOOT Florimond, Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers, 6 frontstrepen, 1 

kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� VAN LAER César, Gentbrugge: Soldaat 6e Jagers te voet, ridder in de Orde van Leopold II 

met Palm, oorlogskruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VAN LAERE Jan Maurice, Gentbrugge: Soldaat 23e Linieregiment, 8 frontstrepen, 1 

kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� VAN LANCKER Maurice, Gentbrugge: Soldaat 2e Grenadiers. Verder geen gegevens.
� VANLANCKER Oscar I., Gentbrugge: Soldaat 18e Linieregiment, 6 frontstrepen, 

oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 
14-18. Zie foto.

� VAN LANDEGHEM Gustave L., Gentbrugge: Sergeant Foerier 24e Linieregiment, 8 
frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.

� VAN LOO Gustave, Gentbrugge: Soldaat 4e Artillerie, 4 frontstrepen, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VAN LOO Theophile E., Gentbrugge: Korporaal 13e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, oorlogskruis Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VAN LOOCKE Alfons P., Gentbrugge: Soldaat 12e Artillerie, 8 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VAN MAERCKE Achiel, Gentbrugge: 4e Carabiniers. Verder geen gegevens.
� VAN MALDEGEM Raoul G.U., Gentbrugge: Soldaat 20e Linieregiment, 5 frontstrepen, 

oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VAN OOSTENDE Victor, Gentbrugge: 6e Jagers te voet. Verder geen gegevens.
� VAN PETEGHEM Adolph J., Gentbrugge: Korporaal 1e Linieregiment, 8 frontstrepen, 

oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
� VAN RESSEGHEM Médard M., Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 7 frontstrepen, 

oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� VAN SCHIL Jan, Gentbrugge: 4e Linieregiment. Verder geen gegevens.
� VAN TROOSTENBERGHE Georges L.E., Gentbrugge: Soldaat 6e Jagers te voet, 7 

frontstrepen, oorlogskruis Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� VAN WICHELEN Alfons S., Gentbrugge: Brigadier 2e Artillerie, 4 frontstrepen, zegemedaille, 

herinneringsmedaille 14-18.
� VENNEMAN Hector, Gentbrugge: 3e Genie. Verder geen gegevens.
� VERBANCK Henri A., Gentbrugge: Soldaat 2e Gidsen, 2 frontstrepen, zegemedaille, 

herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� VERBRUGGE Georges P., Gentbrugge: Soldaat 3e Carabiniers, 4 frontstrepen, 1 

kwetsuurstreep, ridder in de Orde van Leoplod II zilveren leeuw (schitterende feiten), 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VERBRUGGEN Maurice A., Gentbrugge: Soldaat 3e Linieregiment, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.
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� VERBRUGGEN Oscar A., Gentbrugge:  Soldaat 4e Carabiniers, 2 frontstrepen, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.

� VERCOUILLIE Eugène B., Gentbrugge: Militair werkman 1e Artillerie, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VERGOTE Charles V., Gentbrugge: Soldaat 8e Linieregiment, 4 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VERHEYDEN Hubert St., Gentbrugge: Soldaat 4e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VERHEYDEN René A.C., Gentbrugge: Sergeant 6e Genie, 5 frontstrepen, oorlogskruis 2 
Palmen, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VERLOOVE Oscar, Gentbrugge: Soldaat 2e Grenadiers, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep.
� VERMEERSCH Honoré, Gentbrugge: 19e Linieregiment. Verder geen gegevens.
� VERMEIRE Petrus R., Gentbrugge: Soldaat 3e Genie, 5 frontstrepen, oorlogskruis Palm, 

zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
� VERMEIREN Constant, Gentbrugge: 14e Linieregiment. Verder geen gegevens.
� VERMEULEN Richardus, Gentbrugge: Soldaat 1e Linieregiment, 6 frontstrepen, 1 

kwetsuurstreep, officier in de Orde van Leopold II (grote invalide), oorlogskruis Palm, 
zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VERSCHAEVE Laurent, Gentbrugge: Soldaat 21e Linieregiment, 8 frontstrepen, oorlogskruis 
2 Palmen, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VERSCHELDEN Thomas A., Gentbrugge: Brigadier hoefsmid. 15e Artillerie, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VERSTRAETE Oscar A., Gentbrugge: Sergeant 4e Jagers te voet, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VERSTRAETEN Albert, Gentbrugge: Soldaat 6e Jagers te voet, 6 frontstrepen, 1 
kwetsuurstreep, oorlogskruis 2 Palmen, IJzerkruis, militaire medaille 2de klas (art. 4) met 
Palm (gekwetste), zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VERSTUYFT Oscar F., Gentbrugge: Soldaat 6e Genie, 8 frontstrepen, oorlogskruis Palm, 
IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VERVAET Philemon A., Gentbrugge: Eerste sergeant-majoor 22e Linieregiment, 8 
frontstrepen, 2 kwetsuurstrepen, oorlogskruis 2 Palmen, IJzerkruis, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18.

� VERVAET Raymond O., Gentbrugge: Soldaat 4e Artillerie, 4 frontstrepen, oorlogskruis 
zilveren en bronzen leeuw, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� VERVALCKE Edmond, Gentbrugge: Wachtmeester 14e Artillerie, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VERZIN François H., Gentbrugge: Wachtmeester 2e Artillerie, 5 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� VINCKE Jérome, Gentbrugge: Soldaat 1e Carabiniers-Cyclisten, 8 frontstrepen, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, medaille van de strijdervrijwilliger, zegemedaille, 
herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� WALGRAEVE Julien, Gentbrugge: Soldaat 3e Jagers te voet, 6 frontstrepen, oorlogskruis 
Palm, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18.

� WILLEMS Henri, Gentbrugge: Soldaat 13e Artillerie, 8 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, 
oorlogskruis Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.

� WUYTACK Louis, Gentbrugge: Soldaat 2e Linieregiment, 2 frontstrepen + 6 ere, 1 
kwetsuurstreep, ridder in de Orde van Leopold II met Palm (grote gekwetste), oorlogskruis 
Palm, IJzerkruis, zegemedaille, herinneringsmedaille 14-18. Zie foto.
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Gentbrugge

Workshop oud schrift 

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.

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 Gevorderden:
13 augustus 2016

10 september 2016
08 oktober 2016

12 november 2016
10 december 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



Land van Rode – jaargang 44 nummer 174                 64                                                        juni 2016

Verdere info: http://egclandvandendermonde.be/trefdag-inspirerend-erfgoed/

Het Erfgoedhuis
Sint-Antoniusplein, 10

9860 Moortsele

Openingsuren: Op afspraak



 

 

 

 
 

 
 

 
Druk: Greg@l Copy 



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

 
Balegem - Bavegem - Beerlegem - Bottelare - Gentbrugge - Gijzenzele - Gontrode 
- Landskouter - Letterhoutem - Melle - Melsen - Moortsele - Munte - Oosterzele - 

Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele.
 
 

Aangesloten bij het verbond HEEMKUNDE OOST-VLAANDEREN 

 
 
 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 
 

LAND van RODE 
 

Gesticht in 1968 

Overlijden Willy Stevens (1943-2016) 



Driemaandelijks contacttijdschrift  

Jaargang 44 nummer 175                                                September 2016 
Verschijningsdata: maart - juni - september - december 

Verantwoordelijke uitgever: F. Verhoosele, Hundelgemsesteenweg, 101 A301 9820 Merelbeke 

 
In dit nummer: 

 
 

 
 
 
 
 
 
�� Voorwoord                 65 
�� Lezing: Belgen maken bommen             66 
�� Balegem: de Schyvinckmolen      67 
�� 150 jaar Sint-Martinusparochie      72 
�� Kasteel Vilain                73 
�� Van tempel … geldwisselaars … en bankiers (deel 1)          75 
�� Moord te Merelbeke               83 
�� Staten van Goed Land van Rode (deel 8)           86 

 
           

P005094 



 

 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE 
Gesticht 7 juni 1968

 
Stelt zich tot doel: 

� het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al 
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Voorwoord 
 
 
 
 
Beste heemvrienden, 
 
 
Open Monumentendag: de dag erna ! 
 
Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Hét feest 
van het onroerend erfgoed was in 2016 al aan zijn 28ste editie toe en kon dit jaar opnieuw op een 
grote belangstelling rekenen van publiek en media.  
 
Hartelijk dank en onze waardering aan de zoveel vrijwilligers die er elk jaar op nieuw klaar voor 
staan. Zij zorgen ervoor dat die dag het mooie gerestaureerde erfgoed aan het brede publiek 
getoond wordt.  
 
Maar er is veel meer dat bij die gelegenheid onze zorg wegdraagt. Zouden wij de minister van 
cultuur niet vragen om “de dag erna” te organiseren om eens ons bedreigd erfgoed in de kijker te 
plaatsen, je weet wel het erfgoed waarvoor reeds jaren nog geen geld werd gevonden? 
 
Vrienden, wij leven een “kassacultuur”: uitgaven worden van de inkomsten afgetrokken en wat is 
het resultaat? Juist, enkel onkosten: onderwijs kost, ziekenzorg kost, cultuur kost! Weer juist: wat 
niet opbrengt kost geld! Zijn wij niet onbewust bezig een mentaliteit te creëren van: wat we niet 
meer hebben, daarover moeten wij ons nu geen zorgen meer maken?. 
 
Onze gemeenten krijgen er bevoegdheden bij, nu de provincies worden afgeslankt. Maar krijgen de 
gemeenten ook het geld om de door geschoven taken naar behoren uit te voeren? Zal het geld niet 
enkel worden gebruikt om de bestaande putten te vullen? 
 
Wie gaat in de toekomst onze gesloten kerken in onze provincie onderhouden? Wat gaat er 
gebeuren met het kerkelijk erfgoed? Ergens stapelen in een vochtige kerk waarvan de sleutel zoek 
is geraakt en geen geld is om het alarm te herstellen, waar de verwarmingsketel al sinds vorig jaar 
niet meer werkt? Niet voorzien in de begroting, mijnheer! 
 
Wie gaat ons erfgoed levendig houden en er zich verantwoordelijk om voelen?  
Ik hoop echt dat mijn doemdenken niet bewaarheid wordt van een deze keer stille, maar nooit 
eerder gezien “Beeldenstorm”, en dat er voor onze erfgenamen niet meer zal over blijven, dan de 
oude aanzichtkaart van de verdwenen parochiekerk.  
 
Het is goed dat het middenveld af en toe de alarmklok luid. Ook zij hebben de taak om, met de 
middelen waarover zij beschikken, een bijdrage te doen om het behoud van ons erfgoed.  
 
De herinnering aan zijn verleden verliezen is het ergste wat een volk kan overkomen. Ik breng hier 
graag opnieuw de woorden van wijlen minister van Grembergen in herinnering, die trouwens zijn 
“roots” heeft in het Land van Rode: “Ik moet u niet zeggen hoe tragisch het is het geheugen kwijt 
te geraken en zich niet meer te kunnen plaatsen in het verleden noch in de toekomst en als het 
persoonlijk tragisch is, is het even tragisch en even fout wanneer een gemeenschap, een dorp, een 
gemeente, gemeentes, Vlaanderen… zijn geheugen niet schrijft, zijn geheugen niet bijwerkt, geen 
zorg draagt voor zijn erfgoed”.  
 
Dat is dan ook één van de redenen waarom wij ter gelegenheid van 150 jaar Sint-Martinuskerk 
Balegem, u het kerkelijk erfgoed hebben willen laten zien. 
 
Uw voorzitter 
 
Lucien De Smet 
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Wanneer: donderdag, 27 oktober 2016 
Waar: In de Kluize, Sportstraat, 3 te 9860 Oosterzele 
Aanvang: 20.00 uur 
Inkom: 5 Euro 
 
 
 
 
 
 
 



Land van Rode – jaargang 44 nummer 175                 67                                                september 2016 
 
 

Balegem: de Schyvinckmolen 
door Lucien De Smet. 

 
Een verdwenen korenwindmolen. 

 
Benaming en schrijfwijze. 
 
De houten molen ontleende zijn naam aan de plaats waar hij werd opgericht, nl. op de 
Schijvinckkouter. De nu nog gekende volkse benaming is die van zijn 19de-eeuwse eigenaar 
Rogiers: “Rogiers zen molen”. 
 
Ligging. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadasterkaart uit 1820 
 
“moulin de Scheyvinck” 
 
arch. kadaster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kadastrale gegevens zijn: sectie C nr. 53. 
De molen op Schijvinckkouter stond nabij 
de oude verlaten steenputten, aan de oude 
weg van Gent naar Geraardsbergen, aan de 
kruising van de buurtwegen nr. 3-89 en de 
voetweg 42-2.  
De molen staat vermeld op de kaarten als 
die van Ferraris (1775), een kadasterkaart 
uit 1820, bij Vander Maelen (1850) en op 
de Poppkaart (1850).  
Hij is eveneens herkenbaar in een 
afbeelding in het landschap met het 
voormalig kasteel van Bottele.                        
Wat vandaag te zien is, is een kleine 
verhoging in de weide, een restant van de 
voormalige molenberg. 
 
 
 
 

Foto Lucien De Smet 
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De korenwindmolen van de heer of vrouwe van Balegem. 
 
Of de molen die werd opgericht in 1644 op initiatief van familie Van Dale en in pacht gaf aan 
Pieter van den Berghe voor 32 pond groot en twee vette kapoenen per jaar, de Schyvinckmolen 
was, hebben wij nog niet kunnen achterhalen1.  
Wij weten wel dat de Schyvinckmolen op 4 oktober1690 in het bezit was van de markies  van het 
Land van Rode, Lopez Rodriguez de Evora y Vega. 
Ten gevolge van zijn overlijden werd in 1697 het Land van Rode verdeeld. De oudste zoon Don Jan 
Jozef diende 1/3 van zijn erfenis af te staan aan de zes mede erfgenamen.  
De heerlijkheid Balegem, Scheldewindeke en Moortsele werden afzonderlijke heerlijkheden met een 
gezamenlijk leenhof dat in leen werd gehouden van het leenhof te Aalst. 
 
De parochie heerlijkheid Balegem kwam toe aan Anne-Anthonette Rodriguez en aan het 
sterfhuis van Marie-Louise Rodriguez (1663-1689). Zij was gehuwd met Inigo Lamoral de la 
Tour et Tassis. Zij hadden een zoon Ignace, gehuwd met Marie Louise Scolastique Van der 
Haeghen. 

Bij de opgave van hun goederen behoorden 
naast de parochie heerlijkheid en meierij van 
Balegem en een halve tiende van Balegem, 
ook “den coorenwintmeulen staende binnen 
tvoornoemde Baleghem met een dachwandt 
landts daer de selve meulen op staet tsamen 
ghepresen 600 pond groot2”. 
 
In hetzelfde jaar, 1697, werd de molen 
samen met een dagwand land in pacht 
gegeven aan Martinus De Cock fs Jans3. 
Hij is voorlopig de oudste bekende molenaar. 
 

 
Carolus Ignatius de La Tour et Tassis, heer van Balegem (1742-1789). 
 
Op 12-06-1761 verpachte Carolus Ignatius de La Tour et Tassis “den Scyvinckmeulen met de 
meulenberg en het land daer mede gaende, aan de mulder, Baltazar De Snoeck fs Joannes uit 
Destelbergen4”. Hij nam de pacht over van de overleden mulder Frans Van den Berghe. De 
pachtsom bedroeg 48 ponden groot, per jaar samen met de eraan verbonden lasten, het 
onderhoud van de molen en het verplicht bewonen van het molenaarshuis dat op cijnsgrond 
stond5. 
 
In 1765 verpachtte de heer van Balegem Carolus Ignatius de La Tour et Tassis de Shijvinckmeulen 
voor 9 jaar aan Dominicus De Mulder, zoon van Judocus, maalder te Balegem. De afgaande 
pachter was Baltazar De Snoeck. 
De pachttermijn bedroeg 9 jaar onder de zelfde voorwaarden gesteld aan de afgaande pachter6. 
Op 01-07-1788 werd Gillis Baele de nieuwe molenaar in opvolging van Constantius. De pacht 
was in tussentijd aanzienlijk toegenomen. Gillis betaalde toen 74 ponden 6 schellingen en 8 groten 
per jaar7. Charles Ignatius overleed kinderloos te Brussel op 12-05-1789. Kunnen wij hier uit 
concluderen dat na 1765 en voor 1788 er een pachtcontract werd opgemaakt ten voordele van 
Constantius [Baele]? 
 
Marie Madeleine Adrienne de la Tour et Tassis, vrouw van Balegem (1790-
1807). 
 
Door successie kwam de parochie heerlijkheid Balegem en dus ook de molen aan Marie Madeleine 
Adrienne de la Tour Tassis, de zus van Carolus en dus de dochter van Ignace François de la Tour 
Tassis en Maria Louise Scolastique van der Haeghen. 

                                                           
1 De Potter en Broekaert verwijst naar de Raad van Vlaanderen not.akte nr. 273 blz. 461. 
2 SAG De Zwarte doos 
3 SAG De zwarte doos nr. 332-279 farde nr. 30 foto 1110479 
4 RAG Notariaat Joannes Van der Heyden 219/E32 nr. 9 
5 RAG Notariaat Joannes Van der Heyden 219/E32 nr. 9 
6 RAG Notariaat Joannes Van der Heyden 219/E32 nr. 13 en AR13 nr. 397 
7 RAG Notariaat Joannes Van der Heyden 219/E32 nr. 36. 
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Marie Madeleine Adrienne de la Tour et Tassis huwde te Gent op 29-09- 
1758 met Ferdinand Joseph Fidele Coolman. Zij overleed te Gent in 18078. 
Zij was de laatste vrouwe van Balegem. 
Hier raken wij het spoor bijster van de mogelijks pachter na Gillis Baele. 
Feit is wel, dat de molen in die periode werd verkocht.  
 
 
 
 
 

 
De 19de-eeuwse eigenaars en mulders. 
 
In het PV van de afpaling van de gemeente Balegem uit 1822  vernemen wij dat de kinderen van 
Petrus van Bockstaele9 de eigenaars waren. Petrus Van Bockstaele zou wel eens de man kunnen 
zijn geweest die de molen heeft aangekocht. 
 
Petrus Joannes Van Bockstaele10. 
 
Petrus Joannes Van Bockstaele was afkomstig uit Oosterzele: hij werd er geboren in 1749 en was 
gehuwd met Joanna Maria Vandevijver. Petrus overleed te Balegem in de leeftijd van 56 jaar op 8 
messidor jaar 13 (27-06-1805)11. Zijn echtgenote overleed te Balegem op 14-10-1810. Uit dit 
huwelijk kennen wij de kinderen: 

� Maria Theresia Van Boxstaele, ° Balegem 21-09-1771 † Balegem 02-05-1853. 
� Petrus Andreas Van Boxstaele, ° Balegem 16-04-1776 † Balegem 11-01-1851. 

 
Na het overlijden van vader waren moeder en de kinderen eigenaar van de molen. Petrus 
Andreas was de molenaar. Dit was hij in elk geval in 1803 bij de geboorteaangifte van zijn zoon 
Joannes Baptista en bij het overlijden van zijn vader Petrus Joannes in 1805. 
Op 7-07-1800 huwde hij te Balegem met Jacoba Josepha Buyse, geboren te Balegem in 1774 en er 
overleden op 18-06-1854. Petrus Andreas overleed als landbouwer te Balegem op 11-01-1851. 
 
Maria Theresia Van Boxstaele x Petrus Joannes Van Driessche12. 
 
Maria Theresia verwierf de molen in volle eigendom tussen 1805 en 1823. Bij het huwelijk van haar 
dochter Maria Josepha met Franciscus Baeten in 1823 wordt haar moeder als ‘molenaresse’ 
genoemd. 
Maria Theresia Van Boxstaele, geboren te Balegem 30-07-1775, huwde te Balegem op 12-05-1795 
met Petrus Joannes Van Driessche, een landbouwer geboren te Balegem op 31-06-1765. Hij was 
de zoon van Franciscus Van Driessche en Maria De Waele. Petrus Joannes Van Driessche was 43 
toen hij op 09-05-1809 te Balegem overleed. Zijn echtgenote Maria Theresia overleed te Balegem 
in de leeftijd van 81 jaar op 02-05-1853. 
 
Uit hun huwelijk zijn te Balegem geboren: 

� Maria Henrica, ° 26-03-1796 x op 2-04-1825 met de te Bavegem geboren Benedictus 
Brihet op 29-10-1823. Hij overleed te Erondegem op 13-01-1841 Op 27-03-1799 huwde zij 
de broer van haar overleden echtgenoot Corolus Brihet13. 

� Maria Josepha, ° 16-12-1797 x met de te Balegem geboren Franciscus Baeten op 23-06-
1824. 

� Petrus Joannes, ° 8-12-1803.  
� Maria Coleta, ° 20-09-1807 † Balegem op 19-08-1866 in de leeftijd van 58 jaar. 

 
 
                                                           
8 RAG AR13 nr. 419 en 477. 
9 Wij nemen de schrijfwijze aan zoals die in parochieregister of burgerlijk stand vermeld staan. 
10 Medegedeeld op basis van de parochieregisters en burgerlijke stand, door Françoise Verhoosele, waarvoor     
hartelijk dank. (Familysearch.org en Rijksarchief: online BS en PR). 
11 GAO  Balegem registers van overlijden.  
12 Medegedeeld op basis van de parochieregisters en burgerlijke stand, door Françoise Verhoosele, waarvoor     
hartelijk dank. (Familysearch.org en Rijksarchief: online BS en PR). 
13 Medegedeeld door Irène Baele waarvoor hartelijk dank voor de aanvulling. 
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Petrus Joannes Van Driessche14. 
 
Petrus Joannes werd te Balegem geboren op 08-12-1803. Hij was gehuwd met Amelia De Backer, 
dochter van Petrus Amandus De Backer en Maria Theresia Saegaert. 
 
Kinderen uit dit huwelijk, in Balegem geboren, waren: 

� Hilarius, ° 26-07-1829 † Balegem 14-03-1883, ongehuwd. 
� August,  ° 21-11-1831 † Balegem 23-05-1886, ongehuwd. 
� Desireus, ° 02-08-1834 † Balegem  02-04-1860, ongehuwd. 
� Charles Louis, ° 30-12-1836 † Balegem 29-09-1886, ongehuwd. 
� Benedictus, ° 05-08-1839 † Balegem 17-02-1897. Was gehuwd op 27-06-1883 met 

Clementine Vercruyssen. 
� Adolphus, ° 04-04-1841, dienstknecht, † Godveerdegem 24-01-1891, gehuwd met Marie 

Hortance De Ru(i)dder (° Scheldewindeke 06-10-1857 - † 1910). Zij trad opnieuw in het 
huwelijk met Gustaaf Loop op 03-07-189515. 

� Clementina, ° 31-05-1844 † Balegem 23-05-1864, ongehuwd. 
� Camillus, ° 30-06-1847 † Balegem 17-09-1873 
� Edmondus, ° 04-01-1851 † januari 1898. Was gehuwd met Marie Sidonie De                       

Maeseneire16. 
� Marie Coleta, ° 11-01-1854 † Balegem 24-01-1937. Was gehuwd met Charles Louis 

Thienpont, burgemeester van Balegem, ° 20-04-1853 † Balegem 29-10-                       
192217. 

  
Petrus Joannes overleed te Balegem in de leeftijd van 80 jaar op 24-04-1883. Zijn echtgenote 
Amelia overleed te Balegem op 31-08-187118. 
 
Aldolphus Van Driessche19. 
 
Op 07-10-1853 verkocht Petrus Joannes de molen aan zijn zoon Adolpus20, die zelf als 
dienstknecht werkzaam was. Petrus Joannes had Dominicus De Mulder als maalder in dienst21. 
Dominicus werd te Balegem geboren op 03-05-1796 en was gehuwd met Frederica De Backer. Zij 
werd te Balegem geboren op 18-08-1797. Zij hadden als kinderen: Constantin ° maart 1834 en 
Charles Louis ° 18-03-183622. 
 
Aldolphus  huwde met Hortencia De Rudder. 
Onverwacht overleed hij op 17-02-1891 in de Kerkstraat te Godveerdegem in de leeftijd van 49 
jaar waar hij er als dienstknecht werkzaam was. 
Uit zijn huwelijk met Hortencia werden te Balegem geboren: 

� Clementina Van Driessche, °13-05-1844, in de leeftijd van 19 jaar overleden op 23-05-
1864. 

� Camilus Van Driessche ° 30-06-1847. Huwde met Marie Octavie De Moor. 
� Octaaf Anatole ° Balegem 19-04-1888. 
� Maria Clara °29-03-1891 † Balegem 14-04-1967. Was gehuwd met Octaaf De Man.  

 
Hortencia huwde een tweede maal te Balegem op 03-07-1895 met Gustaaf Looper. Uit dit huwelijk 
zijn nog eens 5 kinderen geboren23.  
De erfgenamen verkochten de molen op 15-10-1892 aan Franciscus Rogiers.  
 
 
 
 
                                                           
14 Medegedeeld op basis van de parochieregisters en burgerlijke stand, door Françoise Verhoosele, waarvoor     
hartelijk dank. (Familysearch.org en Rijksarchief: online BS en PR). 
15 Medegedeeld door Irène Baele waarvoor hartelijk dank voor de aanvulling. 
16 Medegedeeld door Irène Baele waarvoor hartelijk dank. 
17 Medegedeeld door Irène Baele waarvoor hartelijk dank. 
18 RAG Register Burgerlijke stand overlijden 1871 akte nr. 21. 
19 Medegedeeld op basis van de parochieregisters en burgerlijke stand, door Françoise Verhoosele, waarvoor     
hartelijk dank. (Familysearch.org en Rijksarchief: online BS en PR). 
20 Notaris De Wilde. 
21 RAG bevolkingsregister Balegem, boek 1, 1870-1880. 
22 RAG bevolkingsregister Balegem, boek 1, 1870-1880. 
23 Medegedeeld door Irène Baele waarvoor hartelijk dank voor de aanvullende info. 
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Franciscus Rogiers-Van Tittelboom-De Schamphelaere. 
 

Franciscus werd te Laarne geboren op 11-02-1859. Hij huwde te 
Balegem op 13-08-1890 met Melanie Van Tittelboom. Zij was 
afkomstig uit Borsbeke (° 04-12-1858). Franciscus was 
gemeenteraadslid te Balegem. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen 
geboren: 

- René Albert gehuwd met De Keukelaere 
- Maria Irena gehuwd met Richard August Janssens 
- Maria Adolphina.   

Na het overlijden van zijn echtgenote op 30-03-1897 trad hij op 
3-05-1899 in het huwelijk met Celina De Schamphelaere. 
Franciscus overleed te Balegem op 05-12-1916. Uit dit huwelijk 
werd geboren: 

- Maria Prudentia Rogiers, overleden in de leeftijd van  
         16 jaar te Balegem op 1-07-1917.  

- Celina werd 85 jaar: overleed te Balegem op 24-05-    
          194824. 
 
Op 20-05-1918 
verdeelde Notaris 
Van der Donckt de 
erfenis onder de 
kinderen: Maria Irena 

en René Albert kregen elk de helft in naakte 
eigendom. Zijn weduwe ontving het vruchtgebruik25. 
 
Op 11-12-1921 verleed notaris Van der Donck de akte 
waarbij de molen in volle eigendom kwam aan Marie 
Irma, landbouwster te Balegem, waarna in 1929 de 
afbraak volgde. 
 
Van de molen beschikken wij enkel over een 
pentekening uit 1937, getekend door Germain Baele, 
en was in het bezit van de weduwe Dr. N. De Pryck uit 
Balegem. 
 
Een dodelijk ongeval. 
 
Maandag 07-12-1903  
In het weekblad De Beiaard lezen wij hierover het 
volgende relaas: “Maandag is hier een droef en 
schrikkelijk ongeluk gebeurd: Rond 9 uren voormiddag ging mulder Francies Roegiers naar zijnen 
molen om zijnen knecht, Alfons. Vande Weghe wat te helpen. Zijn knecht niet ziende riep hij hem 
vruchteloos, doch vond eenen zijner kloefen aan den trap die naar het bovenrad leidt. Hij trok de 
den trap op, en vond daar het vermorzeld lijk van zijnen knecht. 
Ziehier wat er gebeurd was: De ongelukkige, niettegenstaande het verbod van zijnen baas, had de 
as van het bovenrad willen smeren terwijl de molen in gang was; de raders zullen zijne kleederen 
gevat hebben en hem medegesleept langs eene opening van 15 cm, zoodat hij waarlijk 
geraadbraakt was; de beenen waren op verschilleige plaatsen gebroken en vermorzeld, evenals de 
ruggraat, de ingewanden hingen uit het lijf en het hoofd was overdekt met wonden. Droeve 
bijzonderheid: de man was zondag zijn huisgezin gaan bezoeken naar elle, waar hij woont en 
slechts maandag morgend teruggekeerd. Hij laat een weduwe met 6 kleine kinderen”26. 
 
 
 

 
                                                           
24 Medegedeeld door Irène Baele waarvoor hartelijk dank voor de aanvullende info . 
25 In de acte staan 2 kinderen vermeld waaruit wij kunnen concluderen dat Maria Adolphine dan reeds     
    overleden moet zijn geweest. 
26 Weekblad De Beiaard 12-12-1903. Het verhaal is ook te lezen in het weekblad van Maldeghem en Zeeuwch-     
Vlaanderen 13-12-1903 jg 13, nr 50. 
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OPROEP 
 

Wij zoeken alle informatie en documenten in verband met de houtzagerij Sackx 
uit Scheldewindeke evenals alle informatie over de familie Sackx uit Groot-

Oosterzele. 
 

E-mail: secretaris@landvanrode.be 
Tel. 09/362.69.95 
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Kasteel Vilain, 
door Luc Lekens. 

  
Verdwenen parel van de reeks kastelen welke Gentbrugge ooit rijk was. 

 
Het kasteel Vilain, ook gekend als Rattendaele, gaat in oorsprong terug tot de 16de eeuw. 
Gentbrugge werd in deze periode vermeld als verblijfplaats van calvinistische aanhangers. 
Mogelijks verbleven die op wat we later kennen als kasteel Vilain maar het kan ook op het 
Braemkasteel in dezelfde omgeving zijn. Het domein Vilain of Rattendaele is gelegen ten zuiden 
van de autosnelweg E17, tussen het Dienstencentrum van Gentbrugge en het Scholencomplex 
Hazenakker, met ingang aan de Braemkasteelstraat. Over het ontstaan van het kasteel is tot op 
heden niets gekend.  
 
In 1619 is het wel reeds afgebeeld in zijn waarschijnlijk oorspronkelijke vorm op het plan van 
Jacques Horenbault als eigendom van Albinus Vilain. Een tekening van Hendricus Hondius uit 1641 
vermeldt het als “Domus Canonick Vilain” (Woning kanunnik Vilain).  
 

 
 
Kanunnik Vilain was de zoon van Albijn Vilain en vanaf 1622 kanunnik van Sint-Baafskathedraal te 
Gent. Hij overleed op 24 februari 1651.  
Door erfenis kwam het kasteel in het bezit van Anne Vanderbeke, Dame van Rattendaele, gehuwd 
met Charles Triest en wonende op het Braemkasteel. In de volksmond werd van dan af het kasteel 
Vilain “Rattendaele” genoemd.  
 
Het oorspronkelijk gebouw werd meerdere malen verbouwd en vergroot tot het geheel zoals de nu 
oudere Gentbruggenaars het nog gekend hebben. Het had een voorgevel van iets meer dan 22 m. 
en een diepte van 7 m. Het telde zeven traveeën en twee bouwlagen. Tussen de vijfde en zesde 
travee stond een ingewerkt achthoekig, nu nog bestaand, torentje dat boven de dakrand uitstak.  
 
De zijkanten van het gebouw waren bekroond met een trapgevel. Het kasteel werd omringd door 
een park met omwalling. Van aan de straatweg liep een dreef naar het kasteel. Over de wal lag bij 
aanvang een stenen brug afgesloten door een ijzeren hek, nu een stenen brug met bakstenen 
zijwanden.  
 
Het noordelijk deel van de wal werd de Paardewal genoemd. Volgens een overlevering zou er ooit 
een ridder met zijn paard in gesukkeld zijn waarbij het dier verdronk. Een deel van de wal werd in 
1909 gedempt maar het grootse deel bestaat nog en omkranst het park.  
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Na de reeds vernoemde eigenaars telde het kasteel en domein meerdere bezitters en bewoners 
zoals de adellijke families de Lichtervelde, de Thienens en de Limburg Stirum. In de eerste helft 
van de 20ste eeuw was het bewoond door notaris Van Sandvoorde die er overleed op 4 januari 
1944.  
 
Na zijn overlijden werd het eigendom van de Gentse Commissie van Openbare Onderstand, het 
huidig O.C.M.W. Korte tijd werd het gebouw nog bewoond door advocaat Ledouck. Het kasteel was 
toen reeds zeer bouwvallig en wegens instortingsgevaar omheind. De Gentse Commissie weigerde 
echter de hoge onkosten voor eventuele restauratie.  
 
Met de fusie van 1 januari 1977 kwam Gentbrugge onder de stad Gent zelf die wegens de ver 
afgetakelde toestand van het gebouw geen toelage wenste te geven voor herstel. Uiteindelijk werd 
het kasteel, met uitzondering van het torentje dat nog op 18 juli 1980 beschermd werd, volledig 
gesloopt. In 1987 besloot men het domein om te vormen tot een openbaar park onder de naam 
Rattendalepark. Men laat in het vrij groot zeer boomrijk park de natuur zijn gang gaan zodat men 
zelfs van bos spreken kan. 
 
Het torentje kan men bereiken langs de iets verharde weg onmiddellijk rechts van de ingang. Het 
staat er nu eenzaam en verlaten midden het groen dat tot aan zijn voet reikt. Het is het laatste 
overblijfsel van een belangrijk historisch gebouw, eens een sieraad voor zijn omgeving. Een brok 
Gentbrugse geschiedenis behoort nu definitief tot het verleden! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het boek ‘Huys De Cocker’ Melsen van 1775 tot heden is verkrijgbaar bij Lieve De 
Cocker (decocker@telenet.be) en bij het Heemkundig Genootschap Land van Rode 
(secretaris@landvanrode.be) en kost 10 Euro. 
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Van tempel … geldwisselaars … en bankiers, 
Deel 1, door Willy Stevens. 

 
Woord vooraf 
 
Deze bijdrage over de munten bezorgde de heer Willy Stevens uit Knesselare ons een tijdje terug 
als zijn bijdrage in ons tijdschrift, een vriendendienst aan onze heemkring van een collega 
heemkundige. 
 
Op 3 april dit jaar is hij ons plots en totaal onverwacht ontvallen. Wij brengen u nu deze bijdrage 
als eerbetoon aan een goede vriend en geschiedkundige die ons te vroeg ontvallen is. 
 
Dit is zijn verkorte bijdrage over dit onderwerp van zijn intussen verder uitgewerkte studie onder 
de zelfde titel, waarvan wij hopen dat dit eens in boekvorm kan worden uitgegeven. 
 
1. Inleiding. 
 
Als kind droomde ik ervan om later wisselagent te worden. Kwam het omdat ik oude munten 
verzamelde? Mijn kinderlijke verzameling bestond meestal uit koperen munten waarop ik ijverig 
met koperpoets alles schoon maakte. Het enige zilveren muntje was een halve frank uit de tijd van 
Albert I. Een bijzonder stuk, dat al veel geleden had, was een koperen Engelse shilling. Op de 
voorzijde zag men de trekken van een vorst. Wie het was kon niet meer ontdekt worden. Op de 
keerzijde had de Engelse heerseres op zee in de ene hand de drietand en in de andere de drie 
Franse lelies. Na veel schoonmaakwerk konden we de datum 1427 lezen.  
 

In het nieuwe testament lezen we dat Jezus de wisselaars uit 
de tempel verjaagde. Een beeld dat velen onder ons is 
bijgebleven. Het is alsof de geldwisselaars vergeleken worden 
met sjacheraars. De bankiers krijgen van hetzelfde laken een 
broek. Een opvatting die zeker niet strookt met de 
werkelijkheid. De enige fout was dat de plaats van handel 
drijven slecht gekozen was. Maar niets is veranderd … nu nog 
worden er kerken en kapellen gebruikt om allerlei prularia aan 
de man te brengen. 
 
Geld is een koopwaar die onderhevig is aan vraag en aanbod. 
Vóór de blijde komst van de euro waren er in Europa 
verscheidene munten in omloop. We kochten Duitse marken, 
Franse franken, Italiaanse lires en noem maar op. We zagen 
tijdens de vakantiemaanden de koers van deze munten stijgen 
als gevolg van een stijgende vraag. De internationale handel is 
één van de elementen die de koersen doen fluctueren.  
 
De monetaire geschiedenis is nauw verbonden met de politieke, 
commerciële en industriële geschiedenis. De waarde van het 
geld die ons dagelijks leven bepaalt, de economie, de 
overheidsschulden, leningen, kortom alles komt neer op de 

waarde van het geld of toch wat men er aan hecht.27 
 
Al vanaf de vroege middeleeuwen kunnen we die trend volgen. De handel evolueert juist zoals alle 
dingen om ons heen. In het prille begin beperkte de handel zich tot het eigen en de naburige 
dorpen. Al gauw zag men in dat door de uitvoer naar de nabijgelegen steden de levensstandaard 
zou verbeteren. Het platte land zorgde voor het voedsel, de stedelingen namen de nijverheid voor 
hun rekening. Over de grenzen van graafschappen, kasselrijen en landen ontstond de 
internationale handel. Brugge en Antwerpen waren twee steden die bij de Hanze aangesloten 
waren.  

                                                           
27 F. HENAUX: L’Histoire monétaire du Pays de Liége, in Messager des Sciences Historiques de Belgique, tome 
12, Gand, 1844, blz. 381. 
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Met de komst van vreemde kooplui kwamen er vreemde munten ons land binnen. In Brugge kan 
men de Saaihalle, een huis van Italiaanse kooplieden, bewonderen. In de steden werden beurzen 
opgericht waar kopers en verkopers elkaar ontmoetten. De prijzen van de koopwaar moesten 
onderling kunnen vergeleken worden waarbij de onderlinge verhouding van het geld een 
belangrijke rol speelde. Koersen of verhoudingen van de munt werden vastgelegd in tabellen. 
Daarbij werd met alle mogelijke elementen zoals de grootte, het gehalte van edel metaal enz. 
rekening gehouden. Deze waarden worden uitgedrukt in rekenmunt. Hierop komen we verder nog 
terug.  
 
2. Waardebepaling. 
 
De munten hebben een wettelijke of nominale waarde, een intrinsieke of reële metaalwaarde en 
een veranderlijke, we noemen ze de koopkrachtwaarde.  
De extrinsieke waarde of de nominale waarde van de munt is de waarde die door overeenkomst 
eraan gegeven wordt. Een briefje van 10  euro vertegenwoordigt dan ook 10 euro in de omloop. 
Stukken moeten uit een bepaalde legering bestaan (wettelijk afgesproken) om tegen een bepaald 
bedrag erop vermeld in omloop gebracht te worden (voorbeeld twee euro, een euro en minder). 
In het ancien regime werd de nominale waarde niet op de munten vermeld. Aan de hand van de 
grootte, de figuren, het metaal wordt het geld benoemd. Enkele voorbeeldjes illustreren het 
kleurrijk taalgebruik om munten aan te duiden: een engel in de tuin met de wapens van 
Henegouwen, een nobel met een roos later Rozennobel genoemd, een gehelmde leeuw, postulaten 
met hondekins, Portugese kronen met korte of met lange kruisen… een greep uit zoveel. 
 
De intrinsieke waarde is de waarde van het metaal zelf. In vroegere tijden speelde dat een 
belangrijke rol. Nu is de intrinsieke waarde van de munt ver onder de nominale waarde. In de 
goede oude tijd - om het met een cliché te zeggen - de tijd van de goudfrank, is de intrinsieke 
waarde van de gouden of zilveren munten iets lager dan de waarde die erop vermeld staat. In de 
nominale of wettelijke waarde is de kostprijs van het slaan van de munt begrepen. De 
vervaardiging werd op 1% geschat voor het zilveren geld en op 1/5 % (of 0.2 %) voor de gouden 
munten. Voor het slaan van de zilveren munten van 5 fr (periodes van Leopold I en Leopold II) 
werd ook maar 0.2% fabricage gerekend. Die stukken wegen 25 gram bestaande uit 900/1000 
zuiver zilver gerekend tegen 198 fr/kg voor het zilver. Goud en zilver zijn edele metalen dienstig 
tot het slaan van munten omdat het duurzame en homogene metalen zijn. 
 
Het moeilijkst te bepalen is de koopkrachtwaarde van het geld. Ons wordt vaak de vraag gesteld 
de oude muntwaarde om te zetten in de huidige waarde. De vraag is vlugger gesteld dan 
beantwoord. 
 
Kort na de Belgische onafhankelijkheid zijn in ons land geen vreemde munten gangbaar. Die 
vreemde munten worden gewogen en tegen de prijs van het zilver of het goud min de 
fabricagekosten en een kleine provisie verkocht. 
 
Voorbeeld van fabricage:  
Van 1 kg. goud met zuiverheidgehalte van 900/1000 worden 155 stukken van 20 fr. gemaakt 
(geeft in het totaal 3100 fr goudfrank en van 1 kg zilver ook van 900/1000 gehalte werden 40 
stukken van 5 fr of een totale waarde van 200 fr in zilvergeld gemaakt. De vreemde gouden 
munten worden op 9 fr/kg en de zilveren op 3 fr/kg minder getaxeerd. Na 1 juli 1833 wordt dat 
tarief op respectievelijk 6 fr en 2 fr/kg gebracht. 
Om de intrinsieke waarde te bepalen is het nodig en noodzakelijk iets te weten over het gewicht en 
het goud- of zilvergehalte van de munt. 
 
Gewicht en gehalte.  
 
We weten dat de vroeger gebruikte gewichten verschillen van streek tot streek, van land tot land. 
Het invoeren van het decimaal stelsel is voor handel en nijverheid een ontzaglijk groot voordeel. 
Eenheidsmaten zoals het kilogram, de liter, de meter worden dagelijks gebruikt. In sommige 
streken wordt soms nog op dialectisch gebied van pond en half pond gesproken.  
 
Woorden zoals mark, drachme, dukaat, pond, sterling, kroon zijn gewichten die ons vertrouwd in 
de oren klinken. Minder bekend zijn de as, de denier, de korrel, de obool, de ons, de reaal. De 
mark troye is het eenheidsgewicht gebruikt tot het slaan van een bepaalde hoeveelheid goud- 
en/of zilverstukken. Voor het ontstaan van het woord troye moeten we bij onze noorderburen te 
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rade gaan. Het woord is afgeleid van trouw dat geloofwaardig betekent, zoveel mark trouw, last 
trouw. Denk maar aan de uitspraak van het Duitse woord True.  
 
Hierna geven we een klein overzicht van het gewicht in grammen uitgedrukt dat in verscheidene 
landen in zwang was: 

� Amsterdam 246,10 gram. 
� Antwerpen, Brussel, Mechelen volgen het Hollands gewicht. 
� In Luik en Bergen worden respectievelijk 246,00 en 245,90 gram gebruikt.  
� Keulen, Bremen, Hamburg 233,80 gram. 
� Denemarken is het 235,40 gram, maar voor het munten volgen zij de mark van Keulen. 
� Parijs, Lyon 244,75 gram, zijnde 2/3 deel van het pond van Karel de Grote. Dit pond wordt 

engels of sterling genoemd.  
 
De onderverdeling van de mark verschilt ook van streek tot streek, van land tot land. We zullen 
ons beperken tot de omliggende landen: 

� In Engeland vinden we dat gewicht niet terug. 
� In Nederland is de mark onderverdeeld in 8 onzen, 16 loden, 160 engels of sterling, 640 

vierling, 1280 troykens, 2560 deusken, 5120 as. 
� In België wordt de mark onderverdeeld in 8 onzen, 160 engels, 640 vierling, 5120 as. 
� In Frankrijk spreekt men van 8 onzen, 20 schellingen, 240 deniers, 480 obool, 3840 

korrels. 
� In Duitsland wordt ze onderverdeeld in 8 onzen, 16 loth, 64 drachmen (= 67 dukaten) 256 

pfennig (deniers) 512 heller. 
 
Hierna een tabel van de meest voorkomende gewichten m.b.t. de muntslag:  
 
Pond 494,10 gram  Livre 
Mark 246,10 gram  Marc 
Ons 30,76 gram  Once 
Engels 1,538 gram  Esterlin, Sterling 
Denier 1,020 gram  Denier 
Maille  0,7650 gram  Maille 
Obool 0,7648 gram  Obole 
Vierling 0,3845 gram  Félin 
As 0,0481 gram  As 
Korrel 0,0427 gram  Grain 
 
NB. Soms worden de woorden maille en obole gebruikt om een muntstuk aan te duiden. Vb. maille 
du Rhin, obole du Rhin. 
 
Het gehalte van goud wordt uitgedrukt in karaat. Eén karaat is het 24° deel van een mark. Een 
muntstuk met een gehalte van 23 karaat goud, bevat dus 23 delen zuiver goud en een 24° deel 
van een ander metaal of legering. In België zoals in Nederland is de eenheid van zuiver goud 24 
karaat van 12 korrel. 
 
Het gehalte van zuiver zilver wordt uitgedrukt in deniers. Zuiver zilver is 12 deniers van 24 korrel.  
 
NB. In Frankrijk wordt het woord denier nog steeds in de spreektaal gebruikt en wel in de 
algemene betekenis van een hoeveelheid geld. Je n’ai plus de deniers, il l’a acheté de ses propres 
deniers. 
 
3. Overzicht van de munten tijdens de verscheidene tijdvakken. 
 
3.a. Onder de Romeinse periode. 
 
Servius Tullius besteeg in 577 VC de Romeinse troon. Hij is de eerste die koperen munten doet 
slaan. Men noemt deze munt de as. Ze weegt ongeveer 324 gram zijnde het Romeins pond, ofwel 
12 ons Brussels gewicht is 369 gram. Tijdens de eerste Punische oorlog wordt het gewicht van 12 
ons teruggebracht op 2 ons. De triens en quadrans wegen slechts een half ons. Door het gebrek 
aan geld zijn de Romeinen gedwongen hun munt te devalueren. De nog in voorraad zijnde munten 
worden gesmolten en nieuwe geslagen die slechts een zesde wegen van de oorspronkelijke munt 
met dezelfde nominale waarde.  
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Men kan de gevolgen voor de schatkist raden. Uit één miljoen as slaagt men 6 miljoen andere 
stukken. Resultaat: er is 5 miljoen as winst voor de schatkist. 
 

 
 

Onderverdelingen hiervan zijn de Semis of Semissis is de helft van de as, de Triens of de Triunx is het derde 
van de as. De quadrans is het vierde van de as. 

 

 
 

De drie globes op beide zijden van de munt laten zien dat het om een Triunx gaat. 
 

Tijdens de dictatuur van Fabius, de tweede Punische oorlog, wordt het gewicht van de as nogmaals 
verminderd. Ze weegt nog slechts 1 ons (= 30,76 gram). De quadrans en de triunx volgen. Die 
wegen nog maar twee drachmen of twee groot. (3,375 gram). 
 
Vermits de ons een relatief groot gewicht is, wordt enige tijd na de dictatuur van Fabius de as 
nogmaals verminderd tot een half ons.  
 
Van deze methode, een zelfde nominale waarde en een kleinere intrinsieke waarde, wordt in latere 
tijden door de vorsten handig gebruik gemaakt. De schatkist die door de aanhoudende oorlogen 
leeg is kan op die manier een beetje gespijsd worden.28  
 
3.b. Onder het bewind van de Gallische en Merovingische vorsten. 
 
Als we deze munten even onder de loep nemen bemerken we dat de figuren en opschriften niet 
van al te bijster goede kwaliteit zijn. Met moeite kunnen we een paard erop terugvinden. Het paard 
had geen zadel en geen teugels. Het paard is het symbool van kracht en vitaliteit. Om reden van 
zijn snelheid en springvaardigheid promoveerde het tot zonnesymbool als trekdier voor de 
hemelwagen.29 Een ander aspect van het paard wordt belicht door Ghesquiere, die zegt dat het dier 
de vruchtbaarheid van het land belichaamd. Het niet hebben van zadel en tomen bewijst dat het 
volk niet gebonden, vrij is. Het rad of wiel beduidt dat het volk, de Galliërs, van edele oorsprong is.  
 

                                                           
28 GHESQUIERE: Mémoire sur trois points intéressants de l’Histoire des Pays-Bas, Bruxelles, 1786, blz. 6 e.v. 
29 H. BIEDERMANN: Symbolen, Historisch-Culturele Symbolen van A tot Z, Zutphen, 2000, blz. 272. 
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De hier afgebeelde munt heeft een goudgehalte van 19 karaat. 
Op de keerzijde zien we een soort van standaard of wimpel afgebeeld met vier horens. Horens symboliseren de 

kracht en agressiviteit van de stier. 
 

 
 

Uit J. Lelewel - munt geslagen onder de Vandalen. 
 
Zojuist vernemen we dat in Saint-Brieuc, Frankrijk, een team van archeologen een Gallissche 
muntschat van 545 geldstukken heeft ontdekt op een landbouwbedrijf in het departement Côtes-
d’Armor. Het is een vondst van onschatbare waarde. De munten zijn vervaardigd uit een legering 
van goud en zilver en dateren uit de tijd van de Osismii, een Gallische volksstam die leefde in 
Bretagne in de vierde en derde eeuw voor Christus. Waarschijnlijk is de muntschat in de grond 
gestopt tijdens de Gallische Oorlog in de jaren 75 tot 50 B.C.30 
 
Een munt die tot onze verbeelding spreekt is die van Ambiorix aanvoerder van de Eburonen.  
 

 
De letters A en M op de voorzijde en de U en de R op keerzijde vormen een monogram. 

Sommige auteurs zien dit niet als een munt maar eerder als een medaillon.31 

                                                           
30 Aldus meldt het Spoorwegblad de Metro van 19 december 2007. 
31 F. HENAUX: o.c., blz. 387. 
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Een merkwaardig stuk dat tot onze verbeelding spreekt is dat met de beeltenis van Clovis. Op de 
keerzijde wordt onze aandacht getrokken door het opschrift Tornacum. Deze munt werd 
ongetwijfeld te Doornik geslagen.32 
 

 
 
Waarom te Doornik, en waarom wordt er, zoals we later er nog gaan op terugkomen, gesproken 
van de ponden tournaisis, tournesis? 
 
Chlodio, hoofd van de Salische Franken, leeft in 447. Hij wordt aanzien als de voorouder van de 
Merovingers. Zijn nakomelingen, Ragnacker en [C]hilderic – kleinzoon van Chlodio – hebben kleine 
koninkrijken gesticht te Doornik en te Kamerijk. Childeric I begiftigt het kapittel van Onze-Lieve-
Vrouw te Doornik. Meer zelfs, men neemt aan dat hij er begraven ligt uit erkentelijkheid tot de 
inwoners van Doornik. Dat volk heeft hem bijgestaan in de strijd tegen zijn vijanden. In 1655 heeft 
men per toeval zijn graf ontdekt. Onder de gevonden voorwerpen treft men een gouden ring of 
schakel van een keten met zijn beeltenis en volgende inscriptie: Childerici Regis.33 
Zijn zoon Clovis verplaatst de zetel van zijn koninkrijk meer naar het Zuiden maar blijft het recht 
van de muntslag te Doornik behouden.  
 
Tegenstanders nemen aan dat met ponden tournesis een andere stad dan Doornik wordt bedoeld. 
Zij verwijzen o.a. naar Tornacum in Cenomanis - Tornes.34 Een punt van discussie dat we aan de 
specialisten overlaten.  
 
In augustus 1282 eist het kapittel van O.L.V. te Kortrijk van de pastoors van de Sint- Martinuskerk 
ook te Kortrijk een restitutie van 30 pond tournois trigenta libras Turonenses.35 De Latijnse vorm 
van Doornik is Tornacensis, Tornacum.  
  
Nog in tal van andere steden zoals te Kamerijk, Boulogne-sur-mer, Wijk-bij-Duurstede, Utrecht 
worden Merovingische munten geslagen.  
 
In 1846 wordt te Lede een reusachtige archeologische vondst gedaan. Onder de vele voorwerpen 
zijn slechts drie munten aangetroffen. Een zilveren denier uit de tijd van de consuls, een slecht 
nagemaakte gouden Romeinse munt onder het keizerrijk en een triens. Dit is een muntje dat een 
waarde heeft van een derde van een solidus. Op de munt staat de inscriptie Childbertus Rex, Civit 
Ar. Deze munt is te Arles geslagen. Deze vondst is zeer waardevol en belangrijk omdat er slechts 
weinig munten gevonden zijn uit deze periode.36 
 

                                                           
32 GHESQUIERE: o.c., blz. 47. 
33 Les Délices des Pays-Bas, ou Description Géographique et Historique des XVII Provinces Belgiques, tome III, 
Paris, Anvers, 1786, blz. 132 e.v. 
34 V. GAILLARD: Recherches sur Les Monnaies des Comtes de Flandre, depuis les temps les plus reculés, 
jusqu’au règne de Robert de Béthune inclusivement., Gand, 1852, blz. 4. 
35 CH. MUSSELY, E. MOLITOR: Cartulaire de l’ancienne église collégiale de Notre Dame à Courtrai. Gand, 1880, 
blz. 177. 
36 E. JOLY: Antiquités Celto-Germaniques et Gallo-Romaines, trouvées sur le territoire de Renaix et dans les 
communes environnantes in Messager des Sciences Historiques et Archives des Arts de Belgique, Gand, 1848, 
blz. 244. 
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Uit J. Lelewel - Childbertus Rex - Civit Arelato 

 
In de vakliteratuur spreekt men van le triens d’or mérovingien dit in navolging van de oude 
Romeinse munten waar die term ook vermeld wordt. De muntplaatsen vindt men langsheen de 
Maas, nl. te Dinant, Hoei en Maastricht.37 
 
 
3.c. De Karolingische periode. 
 
In deze periode worden buiten de gouden ook zilveren en koperen munten geslagen. Met de 
verordening van 755 zet Pepijn de Korte, zoon van Karel Martel, orde op zaken. Uit één pond zilver 
moeten 22 schellingen geslagen worden. Elke schelling weegt 17,7860 gram. Een denier, dat een 
twaalfde deel is van een schelling, weegt ongeveer 1,481 gram. Eén pond zilver levert 264 deniers. 
Iemand kan met één pond zilver naar de munt gaan en krijgt er 21 solidi (schellingen) voor. De 
rest van het zilver blijft in de munt en dient om de fabricage en heerlijke rechten te dekken. In 
779, elf jaar na de dood van Pepijn de Korte, bepaalt een decreet dat uit één pond zilver nog maar 
20 schellingen of 240 deniers mogen geslagen worden. Het beeld dat 1 pond = 20 schellingen = 
240 deniers komt ons bekend voor. Een zilveren denier weegt voortaan 1,6307 gram.38 
 

 

 
Afbeeldingen uit Ghesquiere. 

                                                           
37 M.WITTEK: La monnaie aux Pays-Bas du VII° au XVI° siècle. Tentoonstellingscatalogus, 1983, blz. 1. 
38 GHESQUIERE: o.c., blz. 64 e.v. 
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Men bemerkt dat de eerste munten geslagen onder Karel de Grote tamelijk rudimentair gemaakt 
zijn. In beide gevallen lezen we de naam CAROLUS op de beeldenaar. Op de keerzijde de naam 
van de stad waar de munt vervaardigd is. Voor de eerste munt lezen we TRIIECT wat Traiectum is 
en op de tweede munt lezen we TUANNA wat Terouaan betekent.39 Let op de vorm en het plaatsen 
van de letters op de tweede munt. We zien eerder TUU of TW boven de middenstreep en onder 
ANNA waarbij de twee letters A elkaars spiegelbeeld zijn om zo een symmetrisch beeld te krijgen.  
Het zou ons te ver leiden om alle mogelijke munten van Karel de Grote te bespreken maar eentje 
verdiend toch onze aandacht.  
 

 
 
De ene zijde van de munt toont ons een kruis geplaatst in een cirkel met er rond Castraloc Mo. Castraloc[us], 

Castriloc[us] is het Latijnse woord voor Mons (Bergen) in Henegouwen. De plaats waar de munt geslagen is. De 
letters MO duiden een afkorting aan van Moneta. Op de keerzijde lezen we rond het monogram van de keizer 
Carolus IPARA. Een fout en/of dichterlijke vrijheid van de etser ligt aan de basis voor dit onbegrijpelijk woord. 

Volgens Ghesquiere moet hier Imp. Avg. gestaan hebben.40 
 
Te Brugge, Kassel, Kortrijk en Gent zijn ook muntateliers. Verscheidene van deze munten worden 
te Parijs in de Nationale Bibliotheek bewaard.41 
 
Karel de Grote sterft en 814 en wordt opgevolgd door zijn zoon Lodewijk, bijgenaamd de Vrome. 
Deze Lodewijk is een zeer rechtschapen man doch zonder wilskracht of invloed. Hij ligt aan de 
basis van het begiftigen van de kerk met onze zo vertrouwde tienden. Zijn regering duurt van 814 
tot 840. Nadien zal het grote Karolingische rijk verdeeld worden onder zijn drie zonen. 
 

  
Beschrijving van de penning: een kerkgebouw met twee pilaren langs beide zijden met midden een kruis. 
Onder de tempel twee treden en boven in de fries een driehoek en boven de fries een kruis. Het omschrift 
XRISTIANA RELIGIO. De keerzijde een Karolingisch kort kruis met telkens tussen de armen een kogel met 
randschrift + HLUDOVVICUS IMP dit alles binnen een geparelde cirkel. Op enkele kleine details na is de munt 
identiek aan de penning geslagen onder Karel de Grote.42 
Wordt vervolgd. 

                                                           
39 GHESQUIERE: o.c., blz. 72-73. 
40 GHESQUIERE: o.c., blz. 75. 
41 V. GAILLARD: o.c., blz. 8 e.v. 
42 Zie figuur penning Karel de Grote bij Dr. R. VAN ROOSBROECK e.a.: Geschiedenis van Vlaanderen, deel I, 
Brussel, 1936, blz. 116 bis. 
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Moord te Merelbeke 
door Françoise Verhoosele. 

 
Wanneer men zijn familiestamboom opmaakt, komt het soms voor dat een niet zo alledaags 
gebeuren in de familie verteld wordt. Zo ook in mijn familie. 
 
Mijn grootmoeder stamt uit een gezin van 11 kinderen waarvan zij het 
tiende en voorlaatste kind was. Eén van haar oudere zussen, Rosalia 
Geenrits, 15 jaar ouder dan mijn grootmoeder, overleed kinderloos op 
50-jarige leeftijd in Gent in 1911. Haar weduwnaar, Augustinus 
Desmet, kwam kort daarna wonen in Merelbeke. 
 
Van het leven van het echtpaar Desmet-Geenrits zijn niet veel 
gegevens tot bij mij gekomen. Rosalia Geenrits was eerst onderwijzeres 
en bij haar overlijden in 1911 hoofdonderwijzeres van de 
gemeentescholen van de stad Gent. Augustinus Desmet, hoewel van 
zeer bescheiden komaf43, was professor in de scheikunde aan de 
brouwerijschool te Gent. Het echtpaar woonde jarenlang op de Sint-
Jansdreef te Gent waar Rosalia ook is overleden. 
Zoals reeds geschreven, verhuisde Augustinus eerst naar de 
Wollestraat, 1 te Gent en dan in 1913 naar de Rotsaertstraat44, 7 te 
Merelbeke.  
 
Daar woonde hij in februari 1918 nog altijd, samen met een 22-jarige 
dienstmeid, afkomstig uit Melle Vogelhoek, toen hij door een 
bloedverwant met een hamer het hoofd werd ingeslagen. 
 
Lees hieronder het verslag gepubliceerd in ‘De Gentenaar - De Landwacht’ van zaterdag, 2 maart 
1918: 
“Schrikkelijke moord te Meirelbeke 
Woensdag namiddag werd de wijk van de Rotschaetstraat, te Meirelbeke, door eenen schrikkelijken 
moord in opschudding gebracht. 

In voornoemde straat woont zekere M. August De Smet, weduwnaar, 
professor aan de brouwerijschool te Gent, met eene meid, wier 
ouders wonen te Melle, wijk Vogelhoek. 
M. De Smet, een man van meer dan 60 jaren oud, kreeg meermaals 
het bezoek van een bloedverwant, wonende Peperstraat te Gent, die 
betrekkingen met de meid wilde aanknoopen. 
Woensdag namiddag rond 2 ure, was de bloedverwant, die daags te 
voren daar ook geweest was, komen aanbellen. De meid moest weg 
voor het aanhalen van levensmiddelen. Toen zij rond 6 ure ’s avonds 
tehuis kwam was zij verwonderd de voordeur alsook de achterdeur 
open te vinden. 
Het meisje een oogslag in de plaats werpende, waar haar meester 
zich gewoonlijk bevindt, zag zij deze levenloos en bebloed in zijnen 
leunstoel zitten. Terzelfder tijd hoorde zij de voordeur open en 
toeslaan. Seffens liep zij om geburen die toesnelden en vaststelden 
dat de professor vermoord was. 
De ongelukkige was met eenen hamer, die ter plaats gevonden word 
en waar bloed aankleefde, het hoofd ingeslagen. Het uurwerk van het 
slachtoffer hing uit de ondervest en zijne kleederen waren losgerukt. 

De policie van Meirelbeke was spoedig ter plaats en deed de noodige vaststellingen. 
De meid werd onderhoord; hare verklaringen waren zoo zondering dat de policie het noodig 
oordeelde haar voorloopig op te sluiten. Later in den avond verhaalde zij dat binst hare afwezigheid 
de bloedverwant van haren meester in huis was geweest. Ook was deze laatste door geburen rond 
6 ure gezien. 

                                                           
43 Zijn vader Petrus Franciscus, dagloner in de Cosynstraet, was ongeletterd. De Cosynstraet is een klein  
straatje dichtbij het zwembad Van Eyck. Met dank aan Adrien Brysse. 
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17529-14527-31?cc=2138513), Gent > Geboorten 1857 > image 
691 of 760. 
44 De Rotsaertstraat is sedert WOII de huidige Koning Boudewijnstraat (toen nog Prins Boudewijnstraat). 
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De policie van de 2de wijk te Gent, werd rond middernacht verwittigd. 
De heer adjunkt policiekommissaris Willems begaf zich naar de 
Peperstraat, waar hij den vermoedelijken plichtige van zijn bed haalde 
en in het gevang deed opsluiten. 
Onder het oorkussen van den verdachte, vond men geld en waardijen, 
zooals akties aan M. De Smet ontstolen. Het schijnt dat de vermoorde 
altijd al zijn geld op zich droeg. 
De vermoedelijke dader is Donderdagnamiddag ter plaats gebracht en 
in tegenwoordigheid van het lijk gesteld, alsook van de getuigen die 
hem de vlucht hebben zien nemen. 
Uit het onderzoek door een geneesheer van Merelbeke gedaan, blijkt 
dat de ongelukkige ouderling den schedel was ingeslagen: de hersenen 
lagen bloot. 
De dood moet oogenblikkelijk zijn geweest. In de kamer waar de 
moord was gepleegd, was het bloed langs alle kanten rondgespat. 
De moordenaar moet, nadat hij zijn slachtoffer van zijn geld had 
beroofd, ook de andere plaatsen der woning hebben afgezocht, want al 
de kassen der meubels waren doorsnuffeld. 
De aangehoudene is zekere Julien Pannecoucke, 20 jaar oud, 
normalist, op logist in een huis der Peperstraat, te Gent. 
Het parket van Gent, vergezeld van een wetsgeneesheer, is Vrijdag namiddag ter plaats geweest 
om de lijkschouwing te doen.” 
 
Ik heb geen familieverband kunnen aantonen tussen Augustin Desmet en Julien Pannecoucke. 
   

 
 

 
Workshop oud schrift 

 
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. 
 
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 Gevorderden: 
 08 oktober 2016 

12 november 2016  
 10 december 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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Vul uw boekenkast aan. 
 
Nieuwe publicatie ‘Te triest om 't al te vertellen. Beeldenstorm in Gent’  
Onze voorzitter had het er al over: de Beeldenstorm. Hij had het over een nieuwe vorm van 
Beeldenstorm. Hieronder is een nieuwe uitgave van de ‘echte’ Beeldenstorm. 

 
Ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van de 
Gentse Beeldenstorm publiceerde het Departement 
Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de stad Gent, in 
samenwerking met de uitgeverij Snoeck Publishers, een 
vertaling in hedendaags Nederlands van Marcus van 
Vaernewijcks verslag over die dramatische gebeurtenis, 
getiteld 'Te triest om 't al te vertellen. Beeldenstorm in 
Gent'. Joris De Zutter, stafmedewerker bij het 
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd stond in voor 
deze vertaling. 
'Te triest om 't al te vertellen. Beeldenstorm in Gent. 
Het ooggetuigenverslag van Marcus van Vaernewijck'. 
In 2016 zal het 450 jaar geleden zijn dat calvinistische 
benden in Gent in nauwelijks twee dagen tijd in kerken, 
kapellen en kloosters het grootste deel van het 
religieuze kunstpatrimonium vernielden. Die 
Beeldenstorm, zoals die destructieve actie naderhand 
werd genoemd, is één van de somberste bladzijden uit 
de geschiedenis van Gent. 

 
De Gentse poorter Marcus van Vaernewijck, een toen gewaardeerd auteur, liet een minutieus 
verslag na over de drie eerste jaren van de godsdiensttroebelen in de Nederlanden, van 1566 tot 
1568. Daarin vormt de Gentse Beeldenstorm de verbijsterende openingsscène. 
Van Marcus van Vaernewijcks verslag, dat hij de titel gaf ‘Van die beroerlijcke tijden in de 
Nederlanden en voornamelijk in Ghendt’ werd in het begin van vorige eeuw een transcriptie 
gepubliceerd. Vaernewijcks 16de-eeuws Nederlands en zijn complexe zinsbouw maken de lectuur 
van zijn verhaal echter bijzonder moeilijk. Het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de 
stad Gent publiceerde daarom, in samenwerking met de uitgeverij Snoeck Publishers, een vertaling 
in hedendaags Nederlands en markeert daarmee een belangrijk moment uit de stadsgeschiedenis. 

� Verkoopprijs: 18 euro 
� Verkooppunten: Stadswinkel en boekhandel 

 
 

Echo’s uit het Land van Rode. 
 
Begraafplaats Moortsele 
  
Nieuw kapelletje  
  
In Moortsele werd in aanwezigheid van een delegatie van het 
schepencollege een nieuw kapelletje ingehuldigd op de 
begraafplaats achter de kerk van Moortsele. Het kapelletje werd 
tegelijk ingezegend door Padre Renaat, pastoor van Moortsele.  
Paul Cottenie (ere-schepen van Oosterzele) schetste de origine 
van het kapelletje. ‘Het kapelletje is ten dele een replica van een 
kapel die te vinden is in de gemeente Anseremme, deelgemeente 
van Dinant. Anseremme bevindt zich op de plaats waar de Lesse in 
de Maas stroomt en is bij vele dagjestoeristen bekend 
(eindbestemming bij afdaling van de Lesse). Marc Goessens, 
werknemer aan de gemeente Melle en in zijn vrije tijd 
beeldhouwer, maakte het kapelletje uit oude arduin en slaagde 
erin een prachtig, sereen bouwwerkje te realiseren. Hij schonk het 
kapelletje aan de gemeente Oosterzele, die van oordeel was dat 
de site achter de kerk van Moortsele – niet in het minst omwille 



Land van Rode – jaargang 44 nummer 175                 86                                                september 2016 
 
 

van de mooie locatie – helemaal geschikt was om het kapelletje op te trekken’, speechte Paul 
Cottenie. In Melle was er blijkbaar geen interesse. Via kennissen van ex-schepen Wilfried 
Verspeeten en de broer van Paul Cottenie kreeg het kapelletje een vaste stek in Moortsele. Marc 
Goessens wil het kapelletje opdragen aan al die mensen die fysisch en psychisch lijden of 
getormenteerd zijn In het kapelletje staat een beeltenis van O.L.Vrouw van Halle. De zwarte Lieve 
Vrouw van Halle werd in 1267 door het graafschap Henegouwen aan de stad Halle geschonken. Het 
originele beeld is 92,5 cm hoog en werd gesneden uit hout. De zwarte kleur wordt verklaard door 
de inwerking van kaarsroet dat zich gedurende eeuwen in het hout wist in te vreten. Het beeld 
werd op 4 oktober 1874 in opdracht van paus Pius IX gekroond.  
Tot slot dankte Paul Cottenie namens de aanwezigen de kunstenaar Marc Goessens, het 
schepencollege van Oosterzele en Padre Renaat voor hun gewaardeerde medewerking aan de 
realisatie van dit mooie initiatief. 
 
Marcel Van de Vijver, foto’s Danny De Lobelle 
 
 

Staten van Goed Land van Rode 
Deel 8 

 
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent. 
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode. 
 
RAG 115 
 
Afkortingen: 
SVGB Staat van goed Balegem H. houder 

g

SVGM Staat van goed Moortsele HG. houderigghe 
SVGS Staat van goed Scheldewindeke K. kinderen van 
RAG Rijksarchief  Gent KK.  kleinkinderen van 
  HS hun self / haar self 
x gehuwd met SS syn self 
† overleden MN met name 
fa dochter van TW te weten 
fs zoon van ST sterfhuis 
  VM voogd materneel 
  VP voogd paterneel 
 
627 1690 SVGB † Pieter STEVENS fs Jan, meyer van Balegem † 12 februari 1690 

HG. Joanna MEULENYSER 
K. Lopo en Anthon HS, Jan Baptist en Joanna en Adriaene alle 3 onderjarig 
Arent DE COCK VP 
Frans MEULENYSER VM 
Huisstede te 'Hesselghem'. Brouwerye beschadigd door oorlogstroubelen 

628 1690 SVGM † Lievine VERBRUGGHE † 29 november 1687 
H. Guillaume DIERENS 
Passchier DIERENS en Lieven THYS voogden 
K. ? (beschadigd) 

629 1690 SVGB † Adriaen VERGART † 1688 
HG. Adriaene VAN DER SCHUEREN fa Pieter 
K. Lievyntge VERGART 8 j. 8 maend 
Lieven VERGAERT VP 
Marten VAN DER SCHUEREN VM 
Hofstede by de kerke 

630 1690 SVGB † Frans CASTEMAN 
HG. Elisabeth PIRYNS 
K. Pieternelle 11 j., Jan Baptista 9 j., Catharine 7 j. en Lievyne 6 j. 
Jan PIRYN VM 

631 1690 SVGM † Driesyne DE BLIECK † 12 april 1690 
1e man † Lieven BECAERT 
K. Marie BECAERT + kinderen Gillynen VAN GANSBERGHE, Jan VAN DE 
KEERE en Pieter VAN GANSBERGHE 
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2e man Frans STEVENS + hoors: Pieternelle, Adriaene en Adriaen, Anthonyne 
en Pieter STEVENS, allen susters en broers van Frans STEVENS † 

632 1690 SVGM † Marie BEECAERT † 1 juny 1689, wed. van Lieven VAN GANSBERGHE 
K. Gillyne VAN GANSBERGHE 20 j. en Pieter 16 j. 
Pieter VAN GANSBERGHE VP 
Pieter STEVENS VM 

633  SVGB † Barbara BAELE 
H. Arent DE COCK fs Lieven 
K. Jan, Lieven en Laureys HS, Adriaen 28 j. verdwenen, en Joos 17 j. 
Pieter BAELE VM 
Hof te 'Reughem' (beschadigd) 

634 1690 SVGB † Marie SCHODT † december 1689 
H. Pieter DE WINNE, geen kinderen 
Hoors: Joos VAN DER HAEGHEN tot Oombergen, Tanneken VAN DER 
HAEGHEN wed. Pieter BAEYENS HS, Marie BEECKAERT 22 j., weze van Marie 
VAN DER HAEGHEN, allen K. en KK. van Marie SCHODT, 's overleden moeye 

635 1692 SVG Melle † Jan DE SMET fs Frans † te Melle februari 1690 
HG. Lievyne VENNEMANS fa Pieter 
K. Betgen 17 j., Pierken 15 j., Tanneken 9 j., Frans 6 j., Pieryne 4 j. 

   
  Bundel 218 
   
636 1693 SVGS † Jan DE MEYER † arpil 1693 x † Cathelyne VAN DE WEGHE † 

september 1693 
K. Janneken DE MEYER 4 j. 
Geeraert DE MEYER VP 
Lieven VAN DEN BERGHE VM 

637 1694 SVGS † Adriaen ISEBAERT † 9 januari 1694 
HG Lievyne VERMEERSCH 
K. Joosyne 27 j., Jan 24 j., Pieter 20 j. 
Joos GYSELINCK VP 
Jan VAN DE VYVERE VM 

638 1694 SVGS † Anthonette VAN TRAPPEN fa Joris † 4 july 1693 x † Mattheus VAN 
BOCKSTAELE fs Pieter † 19 december 1693 
K. Marie 15 j., Joos 7 j., Jan 3 j., Jaquemyne 7 maend en Janneke VAN 
BOCKSTAELE x Adriaen HUYCKE, kind uit 1e huwelijk x † Joosyne CAUWELS 
1e vrouw 
Jooris VAN TRAPPEN VM 

639 1694 SVGS † Joos VAN BOCKSTAELE † 2 maert 1694 
HG. Tanneken VERBIEST 
K. Frans 6 j. en Joannes 6 maend 
Pieter VAN BOCKSTAELE VP 
Jacques VERBIEST VM 

640 1692 SVGS † Margriet DHOYVAERT † 18 september 1692 
H. Chasteleyn PIETER (?) 
K. Jan 34 j., Passchier 28 j., Pieter 25 j., Pierine 23 j. en Joos 17 j. 
Pieter DHOYVAERT VM 

641 1699 SVGS † Jan HENDRICKS † maert 1693 
HG. Janneken VAN HOECKE 
K. Lievyne 10 j., Chateleyne 7 j. en Lieven 3 j. 
Lieven HENDRICKS VP 
Joos VAN HOECKE VM 
Hofstede aan den 'Hauw' 

642 1692 SVGS † Frans DE SMET † 20 october 1692 
HG. Driesyne VAN HECKE 
Eerst wed. † Joos DE VOS 
K. Petronelle 19 j. en Pieter 17 j. 
Niclays DE SMET VP 
Joos VAN HECKE VM 

643 1692 SVGS † Pieryne VLEESHAUWERS † 16 september 1691 
H. Adriaen CHASTELEYN 
K. Anneken 5 j., Janneken 2 1/2 j. 
Frans VLEESHOUWERS VM 

644 1692 SVGS † Jan VERMASSEN † 30 november 1691 
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HG. Tanneken CANEPENNE eerst wed. van † AELDERWEIRDT geen kinderen 
Hoirs: Marten VERMASSEN en de kinderen van Lieven, Janneken en 
Baudewyns VERMASSEN, susters  en broeders der overledene 

645 1694 Vercavelinge Alexander DE CLERCK x Joosyne DE MOOR 
646 1693 SVGB † Janneken DE MOOR fa Passchier † 30 october 1693 

H. Joos DE PAUW 
K. Pieter 29 j., Pieternelleken 27 j. 
Dray halaam, beetels, schoufbant 

647 1693 SVGB † Pieter DE MOOR fs Jacques † 12 augustus 1693 
HG. Anneken STEVENS 
K. Jaspaert DE MOOR 26 j., kind van † Tanneken DE BACKER 1e vrouw 
Verder K. Ignatius DE MOOR, 19 j., kind 2e huwelyk met † Pieternelle 
SCHOCKAERT 2e vrouw 
Gillis DE MOOR 17 j. en Jan DE MOOR 15 j. 

648 1692 SVGB † Jan DE MOOR fs Adriaen † september 1692 
HG. Joosyne DE KEYSER 
K. Pieterken DE MOOR 14 maend † 29 november 1692 
Hoors: Lieven DE MOOR fs Adriaen oom van de weze en Janneken, Jaquemyne, 
Pieternelle en Marie DE SMET, wezen van Janneken DE MOOR fa Adriaen 

649  Rek. voogd W. Pieter DE GROOTE x Elisabeth DE WAELE 
650 1694 SVGB † Adriaen BAELE † Josyne ALLEMAN † 26 december 1693 

Hoors: Abraham BAELE 29 j., Janneken 25 j., Marie x Jan MIROE, Adriaen 22 
j., Elisabeth 20 j., Pietronelle 17 j. 

651 1694 SVGB † Gillis DE MANGHELEER † 17 ocober 1693 
HG. Marie MERSSCHAUT 
K. Marie 18 j., kind van 1e vrouw Janneken SPELIERS 
K. Hendrik DE MANGHELEER † 30 dagen na zyn vader, Barbara 11 j., Isabelle 
6 j. en Charlotte Margriete 4 j. en Cathariene DE MANGHELEER 18 maand 
Baltasaer DE MANGHELEER VP 

652 1694 SVGM † Lieven VAN HOORDE † mey 1694 
Hoors: Marie VAN HOORDE HS x Passchier DIERENS, Loyse HS x Lieven 
PAUWELS, Jan SS, Magdalena 23 j., Clara 20 j. en Lieven 16 j. 
Joos CLAEYS VP 
Pieter SADAN VM 

653 1694 SVGB † Jan VAN DER MERSCH fs Jacques † 2 november 1694 
HG. Janneken DOOLAEGHE 
K. Lenaert 5 j. en Jan 13 maand 
Lauwereys VAN DER MERSCH VP 
Hofstede op den 'Schyvynck 

654 1694 SVGB † Adriaen STANDAERD † 30 july 1694 
HG. Pieternelle HYENGELS 
K. Joos 24 j., Lysebette 21 j. en Pieter 12 j. en Hansken STANDAERT 6 j. 
Cornelis VAN HERWEGHE VP 
Pieter DE COCK VM 

655 1694 SVGB † Adriaen CALLE fs Vincent † 10 februari 1694 
HG. Lievyne TAELMAN fa Marten 2e vrouw 
K. Lieven 25 j. SS, Elisabeth 24 j., Pieter 20 j., Pietronelle 15 j., Marie 12 j., 
Joosyne 9 j. 
Mitsgaders Vincent SS, Jan SS en Catalyne CALLE HS, kinderen van † Lievyne 
GOETHALS 1e vrouw 

656 1694 SVGB † Jan DE COCK 
HG. Barbara BUYENS 4e vrouw 
K. Barbara 6 j., Pieter 3 j., Jan 1 j. 
† Marie VAN WETTERE 3e vrouw 
K. Pieternelle 
† Jaquemyne DE CORTE 1e vrouw 
K. Lieven en Joos DE COCK 
Lieven DE COCK en Pauwel BAAYENS voogden 

657 1693 SVGB † Janneke DHONDT † october 1676 
H. Jan VAN ACKER 
K. Lievyne 18 j., Adriaen 17 j. en Laureynsken 9 j. 
SVG is niet gemaakt door oorlogstroubelen 
Hofstede 'Reughemstraete' 

658 1693 SVGB † Jan VAN BOCKSTAELE † 8 juny 1693 
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H. Pierine VAN HECKE 
K. Willemyne x Joos DE COCK, Janneken x Pieter DE GROOTE en Marie VAN 
BOCKSTAELE 15 j. 
Adryaen VAN BOCKSTAELE VP 

659 1693 SVGB † Elisabeth DE GROOTE † 5 mey 1693 
H. Lieven DE BACKER 
K. Marie DE BACKER 

660 1693 SVGB † Adriaene VERMERSCH † 15 april 1693 
H. Jacques DUCAN (DUKEN, DUCHAN, DUCHAMP?) 
K. Joanna 27 j., Pieternelle 20 j.n Pieter 16 j. 
Adryaen GALLE voogd uit de wet 
Louweys Vermersch VM 

661 1693 SVGB † Francyne VAN ACHTER † april 1693 
H. Marten DE VISSCHER 
K. Janneken 4 j., Nelleken 2 j., Hansken 3 maend 
Jan VAN ACHTER VM 

662 1693 SVGB † Pauwel DE COCK fs Adriaen † november 1692 
HG. Joanne VAN STEENDAM 
K. Gillis 19 j., Pieternelle 11 j., Lievijne 8 j., Pieter 4 j. 
Jan DE COCK VP 
Pieter VAN STEENDAM VM 
2e man Adriaen CORYN 

663 1693 SVGB † Marten BOTERBERGH † 16 april 1693 
HG. Agnes HAESBEYTS 
K. Joos 8 j. en Cattelyn BOTERBERG 5 j. 
Gillis BOTERBERGH VP 
Adriaen DE SMET VM 

664 1693 SVGB † Mattheus DE BLOCK † april 1693 
1e vrouw † Lievyne VAN DE VYVER 
K. Pieter DE BLOCK 23 j. 
HG. Elisabeth DE COCK 
K. Abraham 10 j., Barbara 7 j. en Jan DE BLOCK 2 j. 
Lieven VAN DE VYVER VM 
Pieter DE ROO VP 

665 1693 SVGB † Lieven DE LIE † 16 november 1692 
HG. Magdalena DE LANGHE 
K. Pieternelle 18 j., Joos 11 j., Tanneken 8 j. en Lievyne 6 j. 
Franchoys DE LIE VP 
Franchoys DE LANGHE VM 
Hof op 'Hyshoute' 

666 1693 SVGB † Lievyne HAESEBEYT † 1 april 1693 
H. Nicolaes SCHOOT 
K. Pieter SCHOOT 10 j. en Rochus SCHOOT 4 j. 
Jan STRYMERSCH VP 
Lieven DE COCK VM 

667 1693 SVGM † Joanna SPEELMAN † july 1692, wed. van Adrian DE BACKER 
Hoors: Joos DE BACKER SS en Loys DE BACKER onderjarig 

668 1692 SVGM † Lievyne BALEN † 20 october 1692 
H. Lieven VAN HOORDE 
K. Marie VAN HOORDE x Passchier DIERENS, Lowyse 26 j., Jan 25 j., 
Madelene 21 j., Clara 18 j., Liefken 14 j. 
Pieter SUDAN VM 

669 1693 SVGB † Magdalena DE LANGHE wed. Lieven DE LIE † 16 mey 1693 
H. Marten STAUTHAMER 
K. Pieternelle 19 j., Joos 12 j., Tanneken 9 j. en Lievyne 9 j. 
Francoys DE LANGHE VM 

670 1693 SVG † Tanneken VAN HECKE † november 1693, wed. van † Alexander 
ROUCKOUT 1e man 
H. Pieter UYTTERHAGEN 2e man 
Kinderen volgens SVG december 1691 

671 1694 SVGB † Gillis RYMBAUT † 20 mey 1693 
HG. Janneken MATHYS 
K. Jan Bapt 32 j., Arent 25 j. HS en Joosyne RYMBAUT 18 j. 
Hofstede 'Reughemstraete' 



Land van Rode – jaargang 44 nummer 175                 90                                                september 2016 
 
 

672 1693 SVGM † Gillis DE MEESEL † 15 september 1693, jonckman 
Hoirs: Josyne DE MEESEL, Gheerdine x Michiel VEEKEMAN en de wezen van † 
Passchine DE MESEL x Jaques HOONTKENS 

673 1692 SVGS † Joos VAN PEVENAGE x † Janneke DE COCK, eenige zoon van † Joos 
VAN PEVENAGE, jonckman 
Hoirs: kinderen van † Pieter DE COCK x † Marie VAN PEVENAIGE 
Gronden in de 'Ettyngen' 

674 1693 SVGS † Willemyne STEVENS † 27 december 1692 
H. Jan DE BOSSCHER 
K. Liefken DE BOSSCHER 4 j. en Marieken 2 j. 
Lieven DE BOSSCHER VP 
Jan STEVENS VP 

675  Rek. voogd W. Pieter VAN BOCKSTAELE 
676  Rek. voogd W. Alexander DE CLERCK 
677  Rek. venditie Pieter DE WINNE 
678  Rek. venditie te Moortsele Joos DELARUELLE 
679  Rek. voogd W. Lucas DE RAED x Janneke VERSMESSEN 
680 1692 SVGB † Marie SCHOOT 

H. Pieter DE WINNE (dubbel) 
681 1692 SVGM † Arent STAUTHAMER † 9 januari 1692, jonckman 

Hoors: Jan STAUTHAMER, de wezen van Jan ANNO x Pietronelle 
STAUTHAMER, broer en zuster van de † MN Lievyne ANNO 20 j.,  Janneken 
17 j. 

682 1692 SVGM † Jacques VAN LOKEREN (?) 17 augustus 1691 
HG. Cecilya BOCK 
K. Gillis 21 j., Joos 18 j., Daniël 15 j., Joannes 10 j., Charles 8 j., Janneken 6 j., 
Jan Pieter 5 j. en Jacobus 3 j. 
Lauwereys VAN LOKEREN broer VP 
Marten DE BOCK VM 

683 1692 SVGM † Pieter SCHEPENS † januari 1692 
HG. Anne Cathelyne VAN TRAPPEN 
K. Frans SCHEPENS 3 maend 
Frans SCHEPENS VP 

684 1692 SVGM † Willemyne VAN BOCKSTAELE † 14 november 1691 
H. Pieter WAYTENS 
K. Amandus 4 j. en Judocus 10 maend 
Marten WAYTENS VP 
Adryaen VAN BOCKSTAELE VM 
Huys achter de kercke 

685 1692 SVGM † Lievine DE SUTTER † 26 april 1692 
H. Jacques VERBRUGGHEN 
K. Jan 22 j. 
Jan VAN DE SYPE VM 

686 1692 SVGS † Jan DE MOOR † juny 1692 x † Beatrice VAN BEVERE 
Hoors: K. Adriaen DE MOOR 32 j. SS en Elisaqbeth DE MOOR 23 j. 
Guillaume DE MOOR VP 
Willem GOVAERT VM 

687 1692 SVGM † Joosine VAN HECKE † 15 januari 1691 
H. Adryan VAN BOCKSTAELE 
K. Pieter, Jan, Gillis en Willemyne VAN BOCKSTAELE getrouwd geweest met 
Pieter WAEYTENS 
Joos VAN HECKE VM 

688 1692 SVGB † Pieter ABRAHAMS 
HG. Adriaene BAELE 
K. Pierken ABRAHAMS 1 j. 
Adriaen ABRAHAMS VP 
Marten BAELE VM 

   
   

 
Wordt vervolgd. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
Druk: Greg@l Copy 



 

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

 
Balegem - Bavegem - Beerlegem - Bottelare - Gentbrugge - Gijzenzele - Gontrode 
- Landskouter - Letterhoutem - Melle - Melsen - Moortsele - Munte - Oosterzele - 

Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele. 
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE 
Gesticht 7 juni 1968

 
Stelt zich tot doel: 

� het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al haar 
facetten en het aanmoedigen; 

� helpen uitgeven en verspreiden van studiën betreffende alle 
gemeenten die tot het “Land van Rode” worden gerekend; 

� Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek over 
onderwerpen uit het “Land van Rode”; 

� Het organiseren van uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. 
voor leden en niet-leden; 

� Verzamelen van alle documentatie betreffende het “Land van 
Rode” en het  openhouden van een documentatiecentrum in 
het Erfgoedhuis te Moortsele. 

 
Raad van Beheer: 
Erevoorzitter : Gerard WAEYTENS (†) Stichter 
Eresecretarissen : Oscar VAN WITTENBERGHE (†) Medestichter 
 : Werner CALLEBOUT (†) 
Voorzitter : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester : Françoise VERHOOSELE 
Bestuursleden : Lieve DE COCKER, Danny DE  LOBELLE 

 
Zetel 

p/a Erfgoedhuis Sint-Antoniusplein, 10 
9860 Oosterzele-Moortsele 

 
Ruildienst/zoekdienst 

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

Verantwoordelijke uitgever + briefwisseling 
Françoise Verhoosele, Hundelgemsesteenweg, 101 A301, 9820 Merelbeke. Tel: 09/362.69.95 –  

Email: secretaris@landvanrode.be 
 

Redactieraad:  
Lucien De Smet, Françoise Verhoosele 

 
Teksten 
 
Indien niet bestemd voor commerciële doeleinden, mogen teksten of fragmenten van teksten uit het tijdschrift 
van het Heemkundig Genootschap Land van Rode  worden overgenomen mits correcte vermelding van de 
bron. Indien bedoelde teksten of fragmenten van teksten moeten dienen of bestemd zijn voor commerciële of 
promotionele doeleinden dan mogen die pas worden aangewend na vooraf een schriftelijke toelating van de 
voorzitter van het Heemkundig Genootschap Land van Rode te hebben gevraagd en gekregen. Ook in dit geval 
dient de bron op een correcte manier te worden weergegeven. 
Toezending kopij  Françoise Verhoosele 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 15 € 
Beschermleden 30 € 
Zendingen buitenland +  10 € 

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

  https://www.facebook.com/groups/732298216867773/ 
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Voorwoord 
 
 
 
Beste heemvrienden, 
 
 
Met het nummer 176 van ons tijdschrift is het laatste nummer van het werkjaar. De spontane 
gelukwensen die wij voor ons tijdschrift mochten ontvangen hebben ons veel deugd gedaan.  
 
Het lijkt me dan ook passend deze “complementen” aan al onze medewerkers aan het tijdschrift 
over te maken. Ik dank bij name: Luc Lekens, Willy Stevens †, Françoise Verhoosele, Jozef De 
Schamphelaere, Roger De Moerloose, Lieve De Cocker. Samen met ons plaatsten zij de teller van 
ons tijdschrift op 118 bladzijden lokale geschiedenis.  
Wij koesteren de hoop dat voor de volgende jaargang wij opnieuw op onze medewerkers een 
beroep kunnen doen. Mijn bijzondere dank gaat naar onze secretaris, Françoise Verhoosele die 
instond voor de lay-out en het versturen van het tijdschrift. Het voorbije werkjaar konden wij 
enkele markante sprekers uit nodigen. In het voorjaar was er onze lezing met Johan Op De Beeck 
en in het najaar was Dirk Musschoot onze gast. En er was onze tentoonstelling 150 jaar Sint- 
Martinuskerk te Balegem. Het minder goede nieuws was wel het overlijden van onze eresecretaris 
Werner Callebout en één van onze medewerkers achter de schermen, de heer Willy Stevens uit 
Knesselare. 
 
Mijn dank gaat ook naar de bestuursleden en de helpende handen achter de schermen, om hun 
vrijwillige en de onbezoldigde medewerking het voorbije werkjaar. 
 
Wij danken het gemeentebestuur van Oosterzele, om de gastvrijheid in het erfgoedhuis en de 
toelagen die wij mochten ontvangen, het verbond voor heemkunde Oost-Vlaanderen, de stad Gent. 
Niet onbelangrijk was de financiële steun van onze adverteerders. Zij maakten het mogelijk dat wij 
u 4 maal per jaar het tijdschrift konden toe te sturen. 
 
Beste heemvrienden, er staan grote veranderingen op het stuk van de persoonsgebonden materies 
in de cultuursector voor de deur, waarbij de financiële steun wordt weggesneden. Voor ons 
genootschap betekent dit dat onze toelagen van het verbond (provincie) zullen wegvallen. 
Heemkunde is geen commercieel product en voor onze inkomsten zijn wij aangewezen op de 
toelagen, het lidgeld en een aanvullende steun van uit de privésector. 
 
Wat de toekomst ons brengt is het voorlopig koffiedik kijken. Wij doen ons best om in het komende 
werkjaar uw deelname aan onze activiteiten en het tijdschrift op het huidige niveau te houden. Dit 
lijkt haalbaar zolang wij kunnen rekenen op een toelage van de gemeente, de steun uit de 
privésector, de belangloze inzet van vrijwilligers, en uw ledenbijdrage. 
 
Mag ik u uitnodigen om uw lidmaatschap voor het komende werkjaar te hernieuwen. U kan ons 
helpen door vrijblijvend als steunend lid in te schrijven. Nieuwe leden en bestuursleden zijn van 
harte welkom. Er al eens gedacht uw vrienden of familieleden hiervoor aan te spreken?  
 
Namens het Heemkundig Genootschap wens ik u en uw familie fijne feestdagen en hoop ik u te 
mogen verwelkomen op één van de komende activiteiten. 
 
Lucien De Smet 
Voorzitter 
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Overlijden van onze eresecretaris, 
door Françoise Verhoosele. 

 
Op 6 oktober 2016 overleed aan een slepende ziekte onze eresecretaris Werner Callebout. Hij was 
80 jaar. 
Sedert 1996 maakte hij deel uit van het bestuur van het Heemkundig Genootschap Land van Rode 
en verving hij Oscar Van Wittenberghe als secretaris, tot aan 2001 waar hij de fakkel doorgaf van 
mijzelf. Werner was vele jaren een aanspreekpunt voor de gemeente Gentbrugge. 
 
Op 15 mei 2016 werd hij nog gehuldigd om 25 jaar trouwe dienst in het bestuur van het 
Heemkundig Genootschap Land van Rode1. 
 
Werner werkte als beroepsmilitair met de graad van adjudant-chef op de sportdienst van het leger 
en was ook gedurende een 50-tal jaren internationaal volleybalscheidsrechter. 
 

 

 
 
 
Hij was ook secretaris in het Provinciaal Comité van de Oost-Vlaamse Volleybalbond en later ook 
voorzitter van de scheidsrechterscommissie.  
 
Langs deze weg wil het Heemkundig Genootschap Land van Rode haar  innige deelneming getuigen 
aan zijn echtgenote en kinderen. 
 
 

 
Noteer alvast in uw agenda: op dinsdag 18 april 2017 komt Olivier Van Rode, 
licentiaat geschiedenis, één en ander vertellen over Lamoraal van Egmont, die 
op 5 juni 1568 een triest lot onderging op de Grote Markt te Brussel. Olivier Van 
Rode zal ons de figuur van Lamoraal van Egmont schetsen en zijn betekenis in 
de Habsburgse Nederlanden in het derde kwart van de XVIde eeuw. De lezing 

gaat door in De Kluize te Scheldewindeke om 19.30 uur. 
 

 

                                                           
1 LUCIEN DE SMET, Onze eresecretaris gehuldigd, Heemkundig Genootschap Land van Rode, jaargang 44 nummer 
174, blz. 53. 
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Scheldewindeke, Wereldoorlog I, 
door Lucien De Smet. 

 
Een 100 jaar oud misdrijf op het hof van de familie Richard De Cuyper  

op Hettinge te Scheldewindeke. 
 
Een tijdsbeeld. 
 
Zomer 1916. Het overgroot deel van ons land was toen door de Duitsers bezet. De Belgische 
regering was gevlucht en verbleef in Sainte-Adresse, een kleine badplaats nabij Le Havre. De 
koning en de koningin verbleven achter de IJzer in De Panne. De bevolking in het bezet gebied had 
het die dagen hard te verduren en omdat de bezetter in de bevoorrading eerst zichzelf bediende, 
was er voedseltekort en had de bevolking honger. Een ideale voedingsbodem voor grote en kleine 
criminaliteit2. 
 
De familie De Cuyper - Baele - Niemegeerts3  
 
Op het einde van de Hettingestraat, bijna aan de Hettingenbeek en de aanpalende wal van het 
kasteel Smessenbroek te Oosterzele, woonde de familie Richard De Cuyper, gehuwd met Clara 
Baele. 
Richard Louis August De Cuyper werd te Oosterzele geboren op 08-
12-1883 en huwde in 1914 te Balegem met Maria Clara Baele. Zij 
was te Balegem geboren op 27-09-1877 als de dochter van Eduard 
en Mathilde van den Berghe. 
 
Op het ogenblik van de feiten (25-6-1916) was Marie Zoë 18 
maanden oud en was moeder 3 maanden zwanger. Maria Clara 
beviel op 17-11-1916 van Madeleine. Later, op 08-09-1918, werd 
Gerard Honoré Emiel te Scheldewindeke geboren.  
 
Toen de familie na de oorlog het onaangename bezoek kreeg van 
de bende Van Hoe en Verstuyft, besloten zij het pachthof op 
Hettingen te verlaten en kochten zij een hoeve op de Pontslag te 
Balegem. Zoë Alice werd te Balegem geboren op 09-05-1920.  
 

Verzameling Irène Baele 
 

 
Alsof de tegenslagen in het gezin niet 
voldoende waren, overleed zijn echtgenote 
Maria Clara Baele op 20-06-1923. 
 
Richard huwde een 2de maal met Marie 
Emma Niemegeerts. Zij werd te Schelderode 
geboren op 05-05-1886 en overleed te 
Balegem op 13-03-1971. Richard overleed te 
Balegem op 01-08-1946. 
 
Uit dit het 2de huwelijk werd op 30-05-1926 
Roger André Oscar te Balegem geboren. 
 
Richard De Cuyper en Marie Emma Niemegeerts. 
Foto familie Gerard Honoré De Cuyper. 
 

 
 
 
 

                                                           
2 JACQUES DE VOS, LUCIEN DE SMET, Oosterzele tijdens de wereldoorlogen, Een bevolking onder het 
oorlogsgeweld, 2002, uitgave gemeentebestuur Oosterzele. 
3 Met dank aan Irène Baele voor de genealogische informatie. 
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De kinderen van Richard De Cuyper. 
 

 
 

Foto familie Gerard Honoré De Cuyper 
 

Op de foto van links naar rechts: 
Zoë Alice x Jozef Henri Oscar Lampaert 

°Balegem 09-05-1920 
† Oosterzele 19-01-2013 

 °Balegem 17-04-1917 
† Oosterzele 08-09-1972 

   
Roger André Oscar x Adrienne Marie José Van De Vijver 

Balegem 30-05-1926 
† Oosterzele 27-02-2012 

 Balegem 17-12-1926 
† Gent 10-10-2009 

   
Maria Zoë x André Gerard Clement Van Lancker 

Scheldewindeke 06-01-1915 
† Scheldewindeke 12-03-1998 

 °Scheldewindeke 03-04-1911 
† Scheldewindeke 28-08-1959 

   
Gerard Honoré Emiel x Maria Antoinette Simoens 

°Scheldewindeke 08-09-1918 
†Balegem 13-01-1994 

 °Erwetegem 05-11-1917 

   
Madeleine x Morgan Contreras 

°Scheldewindeke 17-11-1916 
†Gent 29 jan 1999 

 °Dikkelvenne 03-03-1912 
†Zottegem 12-03-1982 

 
Hettinge 25 juni 1916. De moord op de 15-jarige Romanus Gillis4 te Scheldewindeke.  
 
De Landwacht van 28-6-1916. 
 
“Zondagnamiddag werd op eene pachthoeve tijdens de afwezigheid der bewoners, de 15-jarige 
knecht (koeier) vermoord. Diefstal is de drijfveer der misdaad: de dieven waren op de hoeve 
gedrongen terwijl de bewoners op hun land aan den arbeid waren. Het slachtoffer die in dien 
tussentijd naar de hoeve was teruggekeerd en de dieven verraste, werd door de bandieten 
vermoord. Eene som van ongeveer 400 fr. werd gestolen. Men vermoedt dat de moordenaars 
goede bekenden moeten zijn en zij den koeier hebben van kant gemaakt om niet verklikt te 
worden. Het parket van Gent is verwittigd”. 
 
Over de aanhouding van de verdachten in de zaak De Corte schreef de onderpastoor uit Balegem in 
zijn oorlogsdagboek het hierna volgende getuigenis: 
“Op Zondag 25-06 was Richard De Corte, bijgenaamd Brys5, samen met zijn ‘sletie’ op stap en 
vertoefde er in de herbergen op het dorp van Oosterzele. Hij liet niets merken en vermaakte zich 
duidelijk en hij ging dansen waar hij een briefje van 20 mark wisselde. Een ander geluid klonk er 
om 10u30, toen de Duitsers bij hem thuis aanklopten. Ook Gustaaf Beeckmans zoon uit ‘t 
kouterhuis werd aangehouden en in het station van Scheldewindeke vastgehouden. Brys werd door 
de Duitsers in het huis van de slachter Matthijs aan het station te Scheldewindeke opgesloten. 
Tijdens de ondervraging ging het er bijzonder hard aan toe. Slagen en geselen zonder einde die om 

                                                           
4 Dagboek dat tijdens Wereldoorlog I werd bijgehouden door de onderpastoor van Balegem en de krant ‘De 
Gentenaar-De Landwacht’ van 4 november 1916. 
5 De naam Brys is ook als familienaam bekend in Oosterzele. Zie kiezerslijst 1926. Brys Theophiel was 
herbergier op de Capellenberg te Oosterzele. 
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het uur hervat werden. Brys werd bij zijn ‘blesse’ vastgehouden terwijl de ander onderzoeker 
kaakslagen uitdeelde, tot een van hen het geweer lade waarop hij tot tweemaal toe bekende. De 
onderzoekers brachten hem naar de plaats van het misdrijf. Brys, Richard De Corte, woonde 
eveneens op 5 minuten van het hof De Cuyper. Tot een jaar geleden had ook hij er op het hof 
gewerkt, meer nog, hij had er samen met zijn slachtoffer hetzelfde bed en de kamer gedeeld. 
 

 
Scheldewindeke, Hettinge, het pachthof De Cuyper. 

Aquarel van A. Merwede 15-09-1916. 
 
Op dinsdag 27 juni: De Corte verklaarde dat hij door ‘Rietje’, 16 jaar, geholpen werd. Hij was de 
oudste van het gezin wiens vader op dat ogenblik in Frankrijk verbleef. Samen met Brys werden zij 
samen naar de plaats van het delict gebracht. Een speurhond werd ingezet die de speurders naar 
het huis van de ‘sletse’ te Oosterzele bracht. In het ‘gemak’ waar nog 380 fr. weggestoken zat. 
Beiden werden opnieuw samengebonden en naar het station in Scheldewindeke gebracht. Daar 
werd de tweede verdachte op zijn beurt geslagen, zo erg dat zijn arm gezwollen raakte. Hij was 
niet op het hof maar was op het ogenblik van de feiten werkzaam in het hooi op het hof van 
Schelstraete. Dit werd ook door Schelstraete bevestigd waarna de moordenaar uiteindelijk bekende 
alleen gehandeld te hebben. Rietje werd uiteindelijk vrijgelaten. Die avond werd om 20u30 te 
Scheldewindeke geluid voor de begrafenis morgen van Romanus Gillis6”.  
 
Het onderzoek 
 
Op 25-06-1916 vroeg burgemeester Ernest De Witte aan de plaatselijke geneesheer, Arthur De 
Beer, om het overlijden van Romanus Gillis vast te stellen en te oordelen of mogelijks 
gewelddadige opzet de oorzaak van het overlijden kon zijn7.  
 
De lijkschouwing had plaats op 27-06-1916 in aanwezigheid van de onderzoeksrechter Jozef Morel 
de Westgaver, bijgestaan door de procureur des Konings, Jozef De Bie. Het slachtoffer werd door 
zijn schoonbroer De Bruycker Cesar, formeel herkend als Romanus Gillis 8. 
 
Verhoor De Cuyper Richard  
 
Zondag 25-06-1916: “Rond een uur en een kwart ben ik met mijn vrouw, mijn knecht Hector 
Kielemoes en vrouw Gillis aan ons hooi gaan werken op mijn meersch, gelegen op omtrent 2 
minuten van mijn hof. Ik had mijn koeier, Romanus Gillis, aangesteld om gedurende onze 
afwezigheid, op mijn klein kind, dat aan ’t slapen was, te passen en hem gelast om in ’t hooi te 

                                                           
6 Dagboek van de onderpastoor Balegem. 
7 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc. C1. 
8 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc. C4. 
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werken die op mijnen lochting was. Ik had de deur goed vast gemaakt en Gillis had den sleutel in 
zijnen zak gestoken. 
Wat voor twee uur en half zijn wij terug gekomen, allen te samen. Ik zag tegen de gevel van mijn 
woning, onder de venster van den zolder, de ladder staan die gewoonlijk in het karrenkot stond. 
De zoldervenster was open. Met dat te zien kregen wij slechte vermoedens en hadden het gevoel 
dat er dieven in huis moesten geweest zijn. 
Wij riepen naar Gillis maar kregen geen antwoord. Daar de deur vermaakt was ben ik langs het 
venster van den zolder in huis gedrongen. Als ik in de keuken was, hoorde ik roepen in mijnen 
lochting. Ik ben er naar toe gelopen en heb daar mijn koeier Gillis zien liggen aan den gracht, hij 
was levenloos. Vrouw Gillis had haren zoon gevonden in de gracht met zijn aangezicht in ’t water 
en de benen op den meersch. Mijn knecht Kielemoes had hem uit de gracht getrokken. 
Ik heb dan mijn huis rond geweest en heb mijn koeffer in mijn slaapkamer gevonden. Nevens mijn 
koeffer lagen het tuig met welke ik mijn zijsen scherp en mijn hamer. Uit den koeffer was er een 
geldsom verdwenen omtrent vierhonderd franken, in bankbriefjes en stukken . De venster van mijn 
slaapkamer was open. De Corte Richard heeft bij mij gedurende omtrent vijftien maanden gewerkt. 
Hij heeft mijn dienst verlaten op Allerheiligen van verleden jaar. De Bosscher Henri is een 
kameraad van De Corte en is nog al veel op mijn hof gekomen toen De Corte bij mij werkzaam 
was” 9. 
 

 
 
Merk op dat in de verklaring van De Cuyper, 2 mogelijke verdachten worden geciteerd. 
 
Baele Clara. 
 
"Zondag was ik met mijn man en mijn knecht en vrouw Gillis in het hooi gaan werken. Romanus 
Gillis was alleen op ons hof blijven werken als ook ons klein kind die sliep in de kamer. 
Als wij rond 2 u 1/2 ’t huis komen zagen wij de ladder onder de venster van den zolder staan. Wij 
riepen naar Romanus en daar hij niet antwoordde, wierden wij ongerust. Mijn man is langs door de 
zoldervenster in huis gekropen en vrouw Gillis, mijn knecht en ik zijn naar 
Romanus gaan zoeken. 
Ik was in de koestal als ik vrouw Gillis in den lochting hoorde roepen ‘mijn 
arm kind, mijn arm kind’. Ik heb den moed niet gehad van naar het kind te 
gaan zien. Mijn man en mijn knecht zijn naar den lochting gelopen. 
Wat daarna is mijn man in huis gegaan en heeft vastgesteld dat onze 
koeffer opengebroken was? Hij heeft naar mij geroepen, ik heb gezien dat 
de koeffer opengebroken was en dat ons geld, buiten drie en zestig franken 
vijf en zeventig centiemen, gestolen was geweest. Ik schat op omtrent 400 
franken de som die mij ontvreemd is geweest. 
De Corte heeft verleden jaar bij ons gewerkt. De Bosscher was een 
kameraad van De Corte en kwam hem soms bezoeken10." 
 
Kielemoes Hector. 
  
"Zondag laatst, als ik naar het hof terug kwam met De Cuyper zijn vrouw en vrouw Gillis, zagen wij 
de ladder onder de zoldervenster staan. Wij riepen naar Romanus Gillis die alleen op het hof 
gebleven was, maar kregen geen antwoord. De Cuyper is op den zolder gekropen en wij zijn op het 
hof gaan zoeken. Ik was aan de deur van de woning toen ik vrouw Gillis in den lochting hoorde 
roepen ‘Mijn kind, mijn kind’. Ik ben er naartoe gelopen en heb Gillis Romanus met zijn aangezicht 
in ’t water van het klein grachtje, die tusschen den bosch en den lochting ligt, zien liggen. Zijne 
benen waren op den meersch. Ik heb Gillis uit den gracht getrokken maar hij was levenloos. Ik ben 
seffens om de champetter en om de dokter gelopen. Als de dokter hem onderzocht had, hebben 
wij het lijk naar zijn huis gedragen11." 

                                                           
9 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc. C5. 
10 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc. C6. 
11 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc. C7. 
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Schets zoals die de door de Duitse politie werd opgemaakt.12 

 
Aan de straatzijde was het hof afgesloten. Ongeveer halfweg was de toegang. Haaks op de weg 
stond de bescheiden hoevewoning bestaande uit: een achterkeuken met een toegang naar de 
zolder, de eigenlijke keuken, de slaapkamer en de koestal. Evenwijdig met de baan een niet nader 
genoemd dienstgebouw. Rechts daar van haaks aansluitend, het wagenkot. Achter de koestal de 
wal. Uiterst rechts tekende de Duitse politie het slachtoffer met het hoofd in de gracht en de 
voeten op de meers13. 
 
De verklaring van De Corte Richard. 
 
"Ik beken den moord op de persoon van Raymond Gillis gepleegd te hebben zoo ook de diefte 
gepleegd te hebben bij De Cuyper. 
 
Zondag rond een uur en half was ik in den bosch gaan wandelen toen zag ik De Cuyper, zijn 
vrouw, zijnen knecht en vrouw Gillis in eenen meersch in het hooi werken. Met ze daar allen aan ’t 

werk te zien, meen ik dat er niemand meer op het hof was en ik 
kreeg het gedacht van daar te gaan stelen. Ik had geen geld, ten 
zij twaalf franken en ik had een nieuwe kostuum willen kopen 
tegen de aanstaande kermis. Ik ken goed de hofstede van De 
Cuyper, want ik heb daar verscheiden maanden knecht geweest. 
 
Ik ben langs de ingang op het hof gekomen, heb de ladder uit het 
wagenkot genomen, deze tegen den muur van den gevel gesteld 
en aldaar de zoldervenster, die open was, in huis binnen 
gedrongen. Ik ben van den zolder in de achterkeuken gekomen, 
daar heb ik op eene tafel eenen hamer en een tuig vinden liggen. 
Ik heb ze genomen en ben in de slaapkamer van De Cuyper 
gegaan waar ik wist dat het geld in den koeffer zat. 
Ik heb den koeffer met mijn tuigen opengebroken en de twee 

                                                           
12 RAGH.A Oost dossier nr 7832 doc. C10 
13 RAG H.A Oost dossier nr. 7832 doc. C10 
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sigarenkistjes, bankbriefjes en muntstukken der stad Gent14 genomen, hoeveel weet ik niet. Ik heb 
de venster van de slaapkamer geopend en ben langs daar uit het huis vertrokken. 
 
Om niet op de straat te komen ben ik al door de koestal gegaan. Als ik de deur van den stal, 
uitgevend op de lochting open deed, zag ik Raymond Gillis die in de lochting bezig was met hooi te 
keren. Gillis zag mij uit den stal komen en riep naar mij: ”wat heb gij daar in den stal weest doen?” 
Ik ben naar hem gegaan en omdat ik benauwd was dat hij mij zou beklapt hebben, heb ik hem 
zonder een woord te spreken met mijn twee handen bij den hals vastgenomen. Ik heb genepen zo 
veel ik kon. Gillis heeft niet geroepen. Ik heb hem de keel toe genepen gedurig twee of drie 
minuten, de jongen werd blauw. Ik heb hem vast genomen en met zijn hoofd in den gracht 
geduwd. 
 
Ik ben naar Oosterzele gegaan in de herberg van Eugeen Gillis, van daar naar de herberg van 
Valerie Vermeulen en daarna in deze van Verstuyft met wiens dochter Clara ik verkeer. Ik ben op 
den duur van die herberg gegaan en zonder dat iemand het wist of het zag, heb ik het geld 
voortkomende van de diefte ter uitzondering van eenen frank boven het vertrek op ene plank 
weggestoken. 
 
Als ik bij Verstuyft was is Henri De Bosscher daar komen zeggen dat Raymond Gillis vermoord was. 
Ik ben bij De Cuyper gegaan zien, heb in de lochting, waar er veel volk was, naar mijn slachtoffer 
weest zien. Ik deed zulks omdat men mij niet zou vermoed hebben. 
 
Ik ben met mijn lief uitgegaan. Van het gestolen geld heb ik maar twintig centiemen voor een pak 
sigaretten te kopen verteerd. Als ik ’t huis was ben ik door de Duitsche soldaten aangehouden 
geweest. Gisteren morgen heb ik bekend dat ik de plichtige was. Ik heb hun ook gezegd dat de 
Bosscher Henri mij geholpen had, maar dat is niet waar. Ik was alleen. Ik heb gezeid dat Henri De 
Bosscher met mij was omdat ik gedwongen was door de Duitsche soldaten dit te zeggen. Ik ben 
met de Duitsche om het geld geweest bij Verstuyft." 
 

Getekend Richard De Corte15. 
 

 
 
De Corte Richard, 19 jaar oud, werd op 28-06-1916 gearresteerd16.  
 
Het proces. 
Het dagblad Vooruit van woensdag 18-10-1916 kondigde de assisenzaak van Richard De Corte aan 
op 3 en 4 november 1916. “De zaak De Corte R. beschuldigd van diefte met braak en moord te 
Scheldewindeke den 25 juni 1916. Het openbaar ministerie M. Vandermoere. Verdediger R. Raes”. 
 
Het slachtoffer: Romanus Gillis, landbouwwerkman, geboren te Scheldewindeke 28-12-1901, 
zoon van Angelus en van Stephanie Michiels. Overleden te Scheldewindeke 25-06-191617.  
 
De dader: Richard De Corte geboren te Oosterzele 17-01-1897. Zoon van Emiel Frans en van 
Marie Emilie Brackman18. 
 
De getuigen: Mm. Morel de Westgaver Jozef, onderzoeksrechter te Gent. 
Dr. Van Durme Paul, wetsdokter en hoogleraar te Gent. 
Vande putte Emiel, gezworen landmeter, Destelbergen. 
De Cuyper Richard, landbouwer, Scheldewindeke. 
Kielemoes Hector, werkman, Scheldewindeke. 
Michiels Stephanie, echtgenote Angelus Gillis, huishoudster Scheldewindeke. 
Verstuyft Clara, kantwerkster, Oosterzele. 
De Bosscher Henri, werkman, Oosterzele. 
Vermeulen Valerie, weduwe Ghyselinck, herbergierster, Oosterzele19. 
 

                                                           
14 Noodgeld dat werd uitgegeven door de Stad Gent. 
15 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc. C13. 
16 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc. C14. 
17 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 proces doc. nr. 39. 
18 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 Proces doc. nr. 42. 
19 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc. nr. C9. 
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De aanklacht: 
 
Arrest van 9 september 1916. De Corte Richard wordt beschuldigd van: 
A - Ten nadele van De Cuyper Richard ongeveer 400 fr. bedrieglijk bij middel van braak of 
beklimming te hebben ontvreemd. 
B - Ene doodslag te hebben begaan met het inzicht om ter dood te brengen op de persoon van 
Gillis Romanus hetzij om voormelde diefte te vergemakkelijken, hetzij om er de strafloosheid van 
te verzekeren te Scheldewindeke den 25 juni 1916 artikel 467-392-393-475 van het 
strafwetboek20. 
 
Het getuigenverhoor. 
 
Michiels Stephanie, echtgenote van Gillis Angelus  
"Mijn zoontje Romanus was koeier bij De Cuyper sedert het begin van den oorlog.  
Op zondag 25 juni laatstleden is hij komen vragen om zijnen boer te helpen in het hooi. Ik ben er 
gegaan. Terwijl ik met den boer en zijn huisgezin aan het hooien was, is Romanus alleen op het hof 
gebleven. Tusschen twee uur en twee uur en half zijn wij allen te samen op het hof gekomen. 
Wij zagen een ladder staan tegen den gevel van de woning. Wij zijn naar Romanus beginnen 
roepen, daar hij niet antwoordde, werd ik wantrouwig en ging hem zoeken. Gekomen zijnde in den 
lochting zag ik Romanus met zijn aangezicht in den gracht liggen, zijn benen waren op het gras. Ik 
ben beginnen roepen. Knecht Kielemoes is komen afgelopen, hij heeft mijn zoon uit het water 
getrokken, maar hij was levenloos21." 
 
Gillis Angelus, werkman, Scheldewindeke  
"Op de gezegden zondag is mijn vrouw die gaan werken was bij De Cuyper naar huis gekomen al 
wenend en schreeuwend zij zei “dat onzen zoon Raymond versmoord was op het hof van De 
Cuypers”. Ik ben bij deze gelopen, mijn zoontje lag op het gras in den lochting22." 
 
Verstuyft Clara, kantwerkster, Oosterzele. 
"Ik verkeerde met De Corte sedert februari ll. De zondag 25 is De Corte bij ons binnen gekomen 
rond 3u30. Ik was alleen thuis. Hij was niet aangedaan. Rond 4u is De Bosscher binnen gekomen 
en heeft verteld dat Romanus Gillis versmoord was. De Bosscher zei “dat is niet waar, dat kan ik 
niet geloven. ik ga eens zien”. De Corte lag met zijn armen op de leuning van de stove waar ik 
bemerkte dat zijn hand aan ’t beven was. Ik vroeg hem, “waarom beeft gij zo?” Hij antwoorde “gij 
weet wel dat ik dikwijls beef”. Hij is vertrokken en drie kwartiers later is hij terug gekomen en 
heeft gezegd dat het toch waar was. Rond 6 uur en half ben ik met De Corte naar de kermis van de 
Reigerstraat gegaan. Hij heeft geen verteer gedaan. Ik wist niet dat hij het geld bij ons 
weggestoken had23." 
 
Botte Maria, echtgenote Verstuyft Richard, herbergierster, Oosterzele. 
"Dien zondag was ik maar om 6u ‘s avonds thuis. De Corte was in mijn herberg. Ik sprak hem over 
de moord. Hij scheen niet aangedaan te zijn. Ik wist niet dat hij het gestolen geld bij mij 
weggestoken had. Ik heb dat maar geweten toen de Duitsche politiemannen het geld uit mijn 
vertrek gehaald hebben. Mijn man is in Frankrijk. Ik woon met mijn vijf kinderen, waarvan Clara de 
oudste is 24." 
 
Vermeulen Valerie, wed. Ghijselinck, herbergierster. 
"Die zondag was de Corte in mijn herberg. Rond kwart voor drie, hij heeft een glas bier gedronken. 
Over de moord was bij ons toen nog niets bekend 25." 
 
De Bosscher Henri (bijgenaamd Rietje), werkman te Oosterzele. 
"Op 25-06 was ik bij de broers Schelstraete gegaan om in het hooi te werken. Rond 2u30 begon 
het te regen en ben dan naar huis gegaan. Ik hoorde roepen aan het hof De Cuyper: ‘och heere’. 
Ik zag volk naar het hof lopen. Op de meersch van de Cuyper zag ik Romanus levenloos op het 
gras liggen. 
Om 4 u was ik in de herberg van Verstuyft. Daar bevond zich Richard De Corte met zijn Clara. Ik 
vroeg hem of hij het nieuws vernomen had. De Corte werd wit en begon te beven en zei ‘ik kan het 

                                                           
20 ARG H.A. Oost dossier 7832 doc. nr.C 4, nr. C57 
21 ARG H.A. Oost dossier 7832 doc C25 
22 RAG H.A. Oost dossier 7832 doc. C26 
23 RAG H.A. Oost dossier 7832 doc C27 
24 RAG H.A. Oost dossier nr 7832 doc. C28 
25 RAG H.A. Oostdossier nr 7832 doc. C29 
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niet geloven, ik ga zien en indien het niet waar is zult gij slagen krijgen’. Clara vroeg waarom hij zo 
beefde? ‘Ik beef toch altijd’. Rond 6 uur heb ik de Corte gezien in een herberg in de Reigerstraat 
alwaar het kermis was. ‘Ewel het is waar’. Ik heb hem die dag geen verteer zien doen. Daar de 
Corte aan de Duitsche politie gezegd had dat ik medegeholpen had over de moord te begaan, ben 
ik door hen aangehouden geweest naar ik heb verklaard losgelaten geweest26". 
 
Gillis Eugeen, herbergier te Oosterzele. 
"Mijn vrouw is de zus van de vader van De Corte Richard. De dag van de moord is De Corte bij ons 
geweest27". 
 
De uitspraak na de beraadslaging. 
 
Op de vragen die aan de jury werden voorgelegd werd telkenmale ‘Ja’ geantwoord28. De 
beschuldigde werd plichtig verklaard waarna de substituut Procureur Generaal het hof vorderde de 
beschuldigde De Corte Richard te veroordelen tot de straffen door de wet bepaald.  
 
Het arrest van het hof29:  
 
“De Corte Richard verwezen wordt tot eeuwigdurende dwangarbeid en tot de proceskosten ten 
voordele van de staat begroot op 390 fr. 44. Beveelt de teruggave aan de eigenaars van de 
aangeslagen voorwerpen. Verklaart hem voor eeuwig ontzegt van al de rechten in art 31 van het 
strafwetboek met uitzondering van degene van stemmen en kiezen, nu voorzien door de wet van 
12-04-1894 waarvan dus de ontzegging door de rechter niet meer uit te spreken is. Overwegende 
dat de proceskosten 300 fr. overtroffen, maar dat De Corte minderjarig is zegt dat de lijfdwang niet 
mag uitgesproken worden. Ontvangt verder de burgerlijke partij (Angelus Gillis), in hare vraag 
verwijst. De Corte Richard te betalen aan de burgerlijke partij in zaak ten titel van 
schadeloosstelling de som van 1.000 fr. in de kosten.” 
 
De krant De Gentenaar-De Landwacht van 4-11-1916 berichte over de gevoerde assisenzaak en 
deelde mee: “Richard De Corte wordt veroordeeld tot eeuwigdurende dwangarbeid”. De krant 
vergat even wel er aan toe te voegen dat, omwille van zijn minderjarigheid, lijfdwang niet mag 
worden uitgesproken. Welke de alternatieve straf was en wanneer hij in vrijheid werd gesteld is 
ons niet bekend. 
 
Over de rechtspraak en het optreden van de lokale Duitse politie in bezet gebied. 
 
In opdracht van de regering (14-8-1914) zette de Belgisch magistratuur haar werk onder de Duitse 
bezetting gewoon verder. Dit kwam de Duitse bezetting goed uit want het bewaren van de orde 
achter de frontlijn was voor hen van vitaal belang. In de herfst van 1914 moeten de magistraten 
als zij hun loon wilden behouden een loyaliteitsverklaring afleggen waarin zij beloven dat ze in 
overeenstemming met de conventie van Den Haag van 1907 scrupuleus en trouw hun functies 
zullen uitvoeren en niets zullen ondernemen en alles vermijden om het Duitse bestuur in het bezet 
gebied van België te schaden. Minder vlot verliep een rechtszaak als wanneer een verdachte uit het 
kamp van de bezetter kwam. Er zijn voldoende voorbeelden gekend waarbij de rechterlijke functies 
de vrijheid en onafhankelijkheid der magistraten belemmerd werden door de willekeur van de 
Duitse overheid30. 
Over het politioneel optreden van de lokale bezetter merken wij ook hier het hardhandig optreden 
van de politie op. De verdachten werden uren lang geslagen. Een bekentenis kwam er pas na het 
bedreigen met een geladen geweer. Tijdens het proces getuigde de beklaagde dat hij onder dwang 
van “den Duits” ten onrechte een medeplichtige had aangewezen. De zaak Gillis werd dank zij de 
snelle afhandeling van het onderzoek door het Belgisch gerecht op een vrij korte tijd behandeld. 
Het misdrijf werd gepleegd op 25 juni 1916. De uitspraak kwam er op 4 november 1916  
 
De bende Van Hoe en Verstuyft op bezoek bij de familie De Cuyper. 
 
Na de wapenstilstand werd het leven langzaam weer normaal. Maar sommigen waren het gewoon 
om op een ongewone manier snel geld te winnen. Al voor de wapenstilstand van 11 november 
waren de kompanen van de Verstuyfts reeds goed bezig. Hun eerste dodelijke slachtoffers vielen 

                                                           
26 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc C30. 
27 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 doc C31. 
28 RAG H.A. Oost dossier nr. 7832 nr. 13. 
29 RAG H.A. Oost dossier n.r 7832 nr. 11, nr. 12. 
30 Oorlogskranten deel 27: Een wettelijke bezetting? Rechtspraak in bezet België. 
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reeds in december 1918. Hun laatste wapenfeit pleegden zij te Melle in de nacht van 12 en 13 juli 
1920 waarbij politiecommissaris Gentiel De Meyer om het leven kwam. Pas in 1924 stond de bende 
terecht voor het hof van assisen van Oost-Vlaanderen. In die zelfde periode kreeg Richard De 
Cuyper, volgens de nazaten, het bezoek van de bende Van Hoe en Verstuyft31. Ze slaagden er niet 
in het hof te betreden maar lieten er wel hun vernielende sporen na: een boerderij waarvan de 
pannen van het dak geschoten waren. Voor de familie De Cuyper - Baele was de maat vol. Het 
gezin zag de kans om te Balegem op de wijk Pontslag een vrijstaande boerderij aan te kopen. Zoë 
Alice werd er op 9-5-1920 geboren. In de woonkamer te Balegem liet Richard De Cuyper bovenaan 
de schouw het aquarel van het hof te Hettinge schilderen. Het is een blijvende herinnering aan de 
gebeurtenissen van 1916. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 donderdag, 6, 13, 20 en 27 april 2017 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. 
 

                                                           
31 Medegedeeld door Hilde De Cuyper 



Land van Rode – jaargang 44 nummer 176                 102                                               december 2016 
 
 

Einde van een monument, 
door Françoise Verhoosele. 

 
Het weekblad De Beiaard stopt ermee na 114 jaar. 
 
 

 
 
Het Nieuwsblad, Digitale krant 24/12/2016: 
 
Het weekblad De Beiaard kapt ermee. De medewerkers van het druk gelezen weekblad met nieuws 
uit Zuid-Oost-Vlaanderen vernamen het nieuws vrijdag. Daarmee verdwijnt een monument. Vrijdag 
30 december 2016 is het laatste nummer. 
 
De Beiaard stopt om economische redenen. Drie vaste redacteurs verliezen hun job. De andere 
journalisten waren freelancers die berichten schreven als bijverdienste. “Een krant maken is duur, 
en zeker als die niet genoeg meer opbrengt”, legt zaakvoerder Bruno De Clercq uit. “Het is moeilijk 
om nieuwe lezers te overhalen om abonnee te worden, maar dat was niet de belangrijkste reden. 
Doorslaggevend was de plotse en sterke terugval van de advertenties. Terwijl we in 2014 nog een 
topjaar beleefden, vielen de advertentie-inkomsten heel sterk terug in het afgelopen jaar. De crisis 
in de detailhandel zal daar wel mee te maken hebben. Op dit moment kent de krant een oplage 
van 10.000 exemplaren. Ooit waren dat er 20.000. Het einde van De Beiaard staat natuurlijk 
helemaal los van de drukkerij NV Printor. Die blijft gewoon verder werken voor commercieel 
drukwerk.” 
 
Ook voor het Heemkundig Genootschap Land van Rode is de stopzetting van De Beiaard een streep 
door onze rekening. Want hoe gaan wij onze activiteiten aan de wereld meedelen? Er zijn 
verschillende kanalen op internet (Uit in Vlaanderen, onze nieuwsbrief en onze website, de 
Erfgoedcel De Viersprong, de gemeentelijke infobladen) maar De Beiaard liet ons toe van mensen 
te bereiken die geen internet hebben of die niet gewoon zijn om activiteiten online te zoeken. 
En wie zal in de toekomst onze voorbije activiteiten becommentariëren?  
 
Spijtig, niet alleen voor de redacteurs en de freelancers, maar ook voor de lezers die het regionaal 
nieuws en familienieuws uit eigen streek willen vernemen en ook voor alle soorten plaatselijke 
verenigingen die hun activiteiten niet meer naar de mensen kunnen brengen. 
 
 
 

Noteer ook in uw agenda:  
dinsdag 21 maart: Nacht van de Geschiedenis.  

Het thema is muziek. 
Verdere info op de website: http://www.davidsfonds.be/ 
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Hoogtepunten van het najaar. 
  
 

150 jaar Sint-Martinusparochie Balegem (1866 - 2016),  
door Marcel Van de Vijver. 

 
 
Fascinerende expo Kerkelijk Erfgoed  
  
Wie eind september - begin oktober naar de Sint-Martinuskerk in Balegem afzakte, vond er een 
unieke tentoonstelling van het kerkelijk erfgoed. Het Heemkundige Genootschap Land van Rode, 
die in de Kerkfabriek Balegem, de gemeente Oosterzele en de provincie Oost-Vlaanderen, loyale 
partners vond, mag best fier zijn op de tentoonstelling. Het Heemkundig Genootschap Land van 
Rode, met bezieler en voorzitter Lucien De Smet op kop, heeft zich afgesloofd om van de 
tentoonstelling iets heel bijzonders te maken. De reacties waren unaniem lovend.  
Zo’n expo organiseren is een huzarenstuk. Er zijn veel vorserswerk én vaardige handen nodig om 
de expo stevig op poten te krijgen. Op de officiële opening werd met speeches van voorzitter 
Lucien De Smet, gedeputeerde Jozef Dauwe, schepen Christ Meuleman, muzikale intermezzo’s, 
gezangen en een receptie de tentoonstelling ‘150 jaar Sint-Martinusparochie Balegem ‘Ons 
kerkelijk erfgoed’ extra in de kijker gezet. Het mag gezegd, het Heemkundig Genootschap Land 
van Rode maakte een knappe expo. Meesterlijk gebracht. De waarde van deze expo kan niet hoog 
genoeg geschat en gewaardeerd worden. In de Sint-Martinuskerk zijn ook kunstwerken te 
bewonderen van Martine De Cuyper.  
  
Geschiedenis Sint-Martinuskerk. 
  
Voorzitter Lucien De Smet schetste uitvoering de geschiedenis van de Sint-Martinuskerk. Lucien De 
Smet: ‘4 april 1858. De kerkfabriek nam het besluit om de parochiekerk af te breken en te 

vervangen door een nieuw te 
bouwen kerk. Bouwmeester 
Edmond de Perre Montigny (Gent) 
werd gevraagd een ontwerp en 
raming op te maken. Het voorstel 
werd door de gemeente Balegem 
aanvaard. Bouwkundige Cambier 
zei dat men voor de nieuwe kerk 
best naar een ander terrein zou 
uitkijken. Zijn keuze ging naar een 
terrein aan de overkant van de 
straat. De kerkfabriek bleef bij 
haar standpunt. ‘De kerk zou best 
op dezelfde plaats gebouwd 
worden’. De nieuwe kerk werd 
opgetrokken met het koor naar het 
westen, 180° gedraaid in 
vergelijking met de oorspronkelijke 

kerk. Op 13 oktober 1860 werd het licht op groen geplaatst. Alexander Maes (Dendermonde) werd 
met de uitvoering belast. De kosten werden geraamd op 58.800 Belgische frank, gefinancierd met 
24.000 Bfr. aan toelagen van de staat en provincie. De kerkfabriek moest geld lenen voor de 
resterende kosten en er waren opbrengsten uit de verkoop van onroerende goederen, giften, en 
het vrijwilligerswerk. De lokale bevolking én ambachtslieden staken de handen uit de mouwen voor 
het graven van funderingen, ophalen bouwmaterialen,... ‘Een bewonderenswaardige inspanning, de 
bevolking had net een economische en landbouwcrisis achter de rug, hoge sterftecijfers, 
werkloosheid en hongersnood achter de rug’, speechte Lucien De Smet. Stel je nu voor, de 
veldwachter ging rond om vast te stellen of er geen mensen van de honger waren omgekomen. 
1861. De aannemer werd ziek en overlijdt. Het resterende werk werd in regie uitgevoerd. De 
nieuwe kerk, met uitzondering van de toren, kwam klaar einde 1865. Pastoor De Baerdemaeker 
kondigt aan ‘Beste parochianen, op 17 september 1866 om 7 u in de morgen komt onze bisschop 
Henri Bracq naar Balegem. Hij komt onze schonen nieuwe kerk inzegenen. Gelieve de huizen te 
bevlaggen’. De kerktoren werd afgewerkt door Libert Mertens in 1868. Bij de inventarisatie van het 
kerkmeubilair deed het Heemkundig Genootschap Land van Rode de kerkfabriek het voorstel om 
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de 150 ste verjaardag met een tentoonstelling in de kijker te zetten en de bezoekers te laten 
kennismaken met het kerkelijk erfgoed. ‘We willen tonen wat onze grootouders aan de kerk 
schonken’, zei Lucien De Smet. De plaasteren pilaarheiligen verhalen het sociale leven van de 
Balegemnaren uit een periode waarin de mensen opzoek waren naar een houvast die ze uiteindelijk 
vonden in hun geloof. We schrijven opnieuw geschiedenis nu onze kerkprovincie herschikt werd. 
Welke toekomst heeft deze parochiekerk? Pardon kerk. De beslissing van het centraal kerkbestuur 
speelt een cruciale rol in het voortbestaan van deze parochiekerk, hopelijk vinden ze voor deze 
mooi gerestorneerde kerk een zinvolle invulling. Ik hoop dat mijn doemdenken niet bewaarheid 
wordt van een, deze keer stille, maar nooit eerder geziene ‘Beeldenstorm’ waardoor er voor onze 
erfgenamen uiteindelijk niets meer zal overblijven, dan een door een verzamelaar bijgehouden 
oude aanzichtkaart van de verdwenen of onherkenbare geworden Sint-Martinuskerk. Mag ik hopen 
dat de gemeente Oosterzele de onlangs gerestaureerde Sint-Martinuskerk niet zal sluiten of 
verkopen. Dat er beleidsmensen mogen gevonden worden die ons kerkelijk erfgoed niet gaan 
ervaren als een vergiftigd geschenk, te kostelijk, maar levendig zullen houden om het dan op hun 
beurt ongeschonden aan onze erfgenamen door te geven. Ik wens de kerkfabriek van de Sint-
Martinuskerk Balegem en haar gelovige gemeenschap proficiat met de 150 ste verjaardag en wens 
hun oprecht een hoopvolle toekomst toe. Dat de Sint-Martinusklok van Balegem de 
geloofsgemeenschap nog lang mag uitnodigen’, besloot Lucien De Smet zijn opmerkelijke 
toespraak.  
 
Gedeputeerde Jozef Dauwe: ‘De inventarisatie van een parochiekerk is 
geen gemakkelijke klus. Maar het is nodig. De ervaring leert dat tal van 
kerkfabrieken wel ergens een inventaris hebben, maar beperkt tot 
strikt liturgische voorwerpen en objecten die als artistiek of historisch 
waardevol worden gezien. De kerkfabriek beheert meer voorwerpen, 
als daar zijn consoles, velums, sokkels. Ze verdienen een plaats in de 
inventaris. Een hele uitdaging, waar Lucien De Smet kan van 
meespreken. Datering, vervaardiger, plaats van creatie, exacte 
afmetingen, materialen, actuele staat,...Het lijkt eenvoudig, het is het 
niet. Ik twijfel er niet aan dat bij de inventarisatie onbekende, vergeten 
voorwerpen zijn opgeduikeld. De meeste ornamenten in de kerk van 
Balegem spreken voor zich. Balegem staat bekend voor zijn steen 
waarmee tal van monumenten zijn gebouwd (kathedraal, kasteel van 
Laarne,...). Het is merkwaardig dat zo weinig van die winsten hier zijn 
geïnvesteerd. Het verhindert niet dat deze kerk toch een aantal fraaie 
en merkwaardige kunstschatten herbergt. Ik refereer aan de mooie 
koperen offerschotel met de afbeelding van Adam en Eva, kelk 1751 en aan de pixis die herinnert 
aan het bezoek van paus Johannes Paulus de Tweede in 1985, de confrériekruisjes. Vergeten 
verhalen krijgen opnieuw aandacht en zonderlinge voorwerpen vragen om verduidelijking. Het is 
vanuit die ervaring dat de tentoonstelling ‘Ons kerkelijk erfgoed’ is samengesteld. De expo draait 
rond verwondering en is op zijn plaats in de Sint-Martinuskerk. In het licht van de grote 
uitdagingen waarvoor de katholieke kerk staat is een inventaris een uitzonderlijk historisch 
document. Bepaalde kerken zullen afgestoten worden. Herbestemmingen van kerken is geen verre 
toekomst meer, maar een actuele oefening. Een kerk kan als tentoonstellingsruimte een nieuwe 
invulling krijgen. Wat moet er met de kerkelijke voorwerpen gebeuren? Om ons religieus erfgoed 
op een juiste en verantwoorde 
manier te kunnen bewaren en het 
voor wetenschappelijk onderzoek 
te ontsluiten, zijn correcte, goed 
gedocumenteerde kerkinventa-
rissen nodig. Tot slot, ik heb veel 
bewondering voor de vrijwilligers 
die zich daarvoor inzetten. Ik 
feliciteer het hele team dat de 
Sint-Martinuskerk van Balegem 
heeft onderzocht, gedraaid en 
gekeerd, en gerepertorieerd. Deze 
tentoonstelling is van dat kolossale 
werk een afleiding. Het echte 
werk, de totale inventaris, zal 
binnenkort volledig afgewerkt en 
ontsloten worden. Ik kijk er naar 
uit, net als naar de resultaten van 



Land van Rode – jaargang 44 nummer 176                 105                                               december 2016 
 
 

diverse andere vrijwilligersploegen die een gelijkaardige uitdaging zijn aangegaan’, besloot 
gedeputeerde Jozef Dauwe. 
 
Toekomst. 
  
Schepen Christ Meuleman: ‘Bij deze gelegenheid wil ik even herinneren en stil staan bij het recente 
verleden van de kerk. Het gemeentebestuur heeft steeds oog gehad voor de noden van de 
verschillende kerkfabrieken met het oog op het in goede staat houden van het kerkelijk 
patrimonium. Voor de Sint-Martinuskerk heeft de gemeente in de jaren 2002-2005 een belangrijke 
financiële bijdrage geleverd voor de re-make van de buitenzijde van de kerk. In 2008 werd een 
financiële inspanning opgebracht voor schilderwerken, aanpassingswerken aan de elektrische 
installaties en meubilair. Er is steeds een goede samenwerking geweest met Kerkfabriek Balegem. 
‘De uitnodiging voor deze avond is op weg om erfgoed te worden. Misschien wordt dit wel de 
laatste uitnodiging van de Sint-Martinusparochie. De hervorming binnen het bisdom van dekenijen 
en parochies zal de komende maanden en jaren hierover duidelijkheid brengen. In zoverre mij 
bekend zal de Sint-Martinuskerk in de toekomst niet meer open gesteld worden voor de wekelijkse 
eucharistieviering. De kerkfabriek, in overleg met haar collega’s, met parochieploeg en 
verantwoordelijken binnen het bisdom, staan voor de moeilijke opdracht om na te denken over de 
nieuwe zinvolle of aanvullende functie voor de Sint-Martinuskerk. De uitgevoerde werken kunnen 
er toe bijdragen meer kansen te bieden om deze taak tot een goed einde te brengen. Ik wens de 
kerkfabriek alle succes. Het college van burgemeester en schepenen zal niet nalaten om een 
helpende hand te bieden. Ik verklaar de tentoonstelling voor geopend en feliciteer de organisatoren 
met het initiatief’, speechte Christ Meuleman. 
 

 
 

Kunst Martine De Cuyper.  
  
In de Sint-Martinuskerk zijn ook kunstwerken in acryl en pastel van 
Martine De Cuyper te bezichtigen. De religieus geïnspireerde werken 
geven een eigentijdse meerwaarde aan het tentoongestelde 
kerkinterieur. Op 1 juli 2015 ging Martine De Cuyper met pensioen om 
ruimer creatief aan de slag te kunnen. Ze volgde een cursus Vedic Art. 
‘Vedic Art leert je niet hoe je moet schilderen, het is een methode die je 
helpt te herinneringen hoe je schildert’, weet Martine. ‘Ik kwam tot de 
vaststelling dat ik onbewust, intuïtief, al heel lang deze manier van 
schilderen zelf beoefende, alleen gaf ik er geen woorden aan, ik deed 
het gewoon. Blij dat ik mijn werk nu voor een ruimer publiek kan 
voorstellen. Mijn werken hebben ruimte gevonden in de Sint-
Martinuskerk, waardoor ze tot hun recht komen. Ik voel me dankbaar 
dat dit mogelijk was dankzij het initiatief van het Heemkundig 
Genootschap Land van Rode in samenwerking met de kerkfabriek 
Balegem, gemeente Oosterzele en provincie Oost-Vlaanderen.  
 
Foto’s Danny De Lobelle  
  
De Beiaard 30 september 2016. 
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Henri De Cocker in dialoog met zijn collectie 
Kindertekeningen uit de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw,  

door Lieve De Cocker. 
  
Op 30 september ll startte in De Pastorie van Munte een reeks van 6 ‘Recht uit het hart’ 
tentoonstellingen, in de sfeer van de ‘Art Brut’ of ‘Outsider Art’, georganiseerd door de dienst 
cultuur van de gemeente Merelbeke. 
 
De getoonde werken zijn hedendaagse en spontane werken ‘recht uit het hart’ ontstaan buiten het 
professionele kunstcircuit en gemaakt door personen uit instellingen, personen met een handicap 
of autodidacten, die onbedwingbaar hun eigen weg gaan: Christoforusgemeenschap, OC Br. 
Ebergiste Borgwal, De Wadi Verzorgingstehuis PC Caritas, De Klik Ontmoetingstehuis PC Caritas, 
Erwin Claeys. 
  
Als voorlaatste tentoonstelling in deze reeks werden van 26 november tot 4 december een 70-tal 
tekeningen ‘Recht uit het hart van kinderen’ getoond uit de verzameling van kunstschilder Henri De 
Cocker, waar mogelijk getoetst aan enkele van zijn eigen kunstwerken.  
  

              
Kindertekening                                                   Henri De Cocker 1976 

Foto’s Huys De Cocker. 
 
Henri De Cocker (1908 – 1978) en zijn verzameling kindertekeningen. 
 
Op een tentoonstelling van kindertekeningen maakte de reeds oudere Picasso de opmerking ‘Toen 
ik even oud was kon ik tekenen als Rafaël, maar het kostte mij mijn hele leven om te tekenen 
zoals zij’. Ook Paul Klee en de Cobrakunstenaars waren beïnvloed door kindertekeningen. 
 
In de loop der jaren werd heel wat onderzoek verricht naar kindertekeningen, er valt heel veel uit 
af te leiden. Een kind volgt immers zijn spontaan levensgevoel en drukt dit ongekunsteld en 
authentiek uit met kinderlijke fantasie waar alles kan en alles mag. Het tekent zijn wereld zoals het 
die wereld beleeft. De tekeningen weerspiegelen de eigen innerlijke en uiterlijke wereld van het 
kind en tonen zijn mogelijkheden en beperkingen. 
 
Ook Henri De Cocker was gefascineerd door kindertekeningen. 
 
Tijdens de jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw begeleidde hij vele honderden kinderen in de lagere 
scholen in zijn geboortedorp Vurste en in Puurs in Klein-Brabant, waar zijn tweede thuis was. 
Duizenden werkjes zag hij zo tot stand komen. Geregeld bezocht hij ook grote en kleine 
tentoonstellingen van kindertekeningen en waar mogelijk kocht hij werkjes voor zijn verzameling. 
Bij zijn dood in 1978 liet hij een omvangrijke hoeveelheid van deze met zorg bewaarde tekeningen 
na, waaruit nu voor het eerst enkele thema’s werden geselecteerd voor een tentoonstelling in de 
Pastorie van Munte. Naast enkele schitterende spontane tekeningen wordt, in wellicht op school 
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opgelegde onderwerpen in overeenstemming met de tijd van het jaar, een beeld geschetst van wat 
er omging in het toenmalig dagelijks kinderleven: bloemen voor Moederdag, huwelijk en bruid, nog 
veel aandacht voor Bijbelse verhalen en gebeurtenissen (Driekoningen, Goede Vrijdag met 
Golgotha, Emmaüs) , Sint-Niklaas met een nog zwarte Piet, cowboy en Indiaantje spelen, enkele 
jeugdtelevisieprogramma’s, de eerste maanlanding …. 
 

 
Toespraak Bertrand Vrijens, schepen van Cultuur van Merelbeke. Foto Danny De Lobelle. 

 
Sommige tekeningen worden getoond in confrontatie met een 
werk van Henri De Cocker zoals ‘Het Spaanse Huwelijk’ uit 
1952-1953, of met een Tachistisch doek voor de nagenoeg 
abstracte werken met onderwatertaferelen; in andere 
tekeningen is vooral in de uitsparingen en omlijningen iets van 
zijn eigen werkwijze terug te vinden. 

 
Van meerdere werkjes maakte Henri De Cocker door een soms 
kleine ingreep, zoals het figuurtje op ‘De Palmbomen’, echte 
kunstwerkjes waarop hij nu en dan een onleesbare krabbel als 
signatuur achterliet.  
Niet alleen werden kinderen door hem geïnspireerd, ook hij 
werd door de kindertekeningen geïnspireerd, waardoor in zijn 
eigen werk elementen en onderwerpen in zijn heel eigen vorm 
en techniek tot nieuwe werken leidden zoals in ‘Golgotha’ en 
‘Bloemen voor moeder’ uit 1976 . 
  
Henri De Cocker: ‘Het Spaanse Huwelijk’ uit 1952-1953. 
Foto Danny De Lobelle. 

 
 

ooooOOOOoooo 
 

Lezing 27 oktober 2016: Belgen maken bommen,  
door Marcel Van de Vijver. 

 
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode wist journalist en auteur Dirk Musschoot te strikken 
voor een voordracht over het onbekende verhaal van 6.000 Belgische vluchtelingen in de Eerste 
Wereldoorlog: 'Belgen maken Bommen'. 
De vluchtelingen verbleven in Birtley (Engeland). Dirk 
Musschoot reconstrueerde een bewogen stukje 
geschiedenis uit WO I. 
 
Om het munitietekort van het Britse leger te helpen 
oplossen, maakten vierduizend Belgen tussen 1916 
en 1919 granaten in een fabriek in Birtley. Het waren 
haast allemaal afgekeurde soldaten en vluchtelingen. 
Met hun gezinnen erbij waren ze met zesduizend. 
Voor hen werd naast de fabriek een compleet 
Belgisch barakkendorp gebouwd: Elisabethville. 
De straatnamen waren er Belgisch, net als het 
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ziekenhuis, de kerk, de begraafplaats en de school. Er waren ook Belgische winkels, 
muziekverenigingen, toneelkringen en sportclubs. Na de oorlog verdwenen de Belgen uit Birtley 
even snel als ze waren gekomen. 

 
Dirk Musschoot bracht in het Gemeenschapscentrum 
De Kluize in Scheldewindeke op een vlotte en 
indringende wijze het verhaal van Birtley-Elisabethville 
en de Birltey Belgians. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                             Voedingswinkel in het Belgische dorp 

 
 
 
Woonkamer in één van de huizen van Elisabethville 
 
 
Prijs geschiedenis: Dirk Musschoot won dit jaar de 
prijs voor historisch onderzoek voor geschiedenis. 
Zijn boek 'Belgen maken Bommen' is een bijzonder 
goed gedocumenteerd verhaal over bijna allemaal 
afgekeurde soldaten en vluchtelingen, die tussen 
1916 en 1919 granaten maakten.  
 
We citeren uit het juryverslag: 'De auteur slaagt erin 
een vlot leesbaar verhaal te brengen. Hij combineert 
een vlotte journalistieke pen met ernstige historiek. 

Hij geeft blijk van een grondige bronnenkennis en interpreteert die bronnen kritisch en spit de 
gegevens verder uit. Ook verzamelde hij uniek fotografisch bronnenmateriaal, samengebracht in 
een fraai uitgegeven boek, waarbij tekst en beeld elkaar versterken. De intelligente en logische 
opbouw van de studie, de heldere introductie bij het begin van elk hoofdstuk de informatieve 
kaderteksten de mooi geselecteerde en goed ingepaste citaten, de schat aan illustratiemateriaal en 
de verzorgde taal vormen, samen met de rijke inhoud van dit werk, een pronkstuk in het geheel 
van publicaties die in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog recent zijn tot stand 
gekomen’. De vakjury bestond uit prof. dr. Bruno De Wever, prof. em. dr. Etienne Rooms, prof. dr. 
Eva Schandevyl, prof. em. dr. Helma De Smedt en prof. dr. Maximiliaan Martens. Voorzitter was Jo 
Rombouts, diensthoofd Erfgoed. 
 
Archieffoto's: collectie Dirk Musschoot 
 
De Beiaard 4 november 2016. 
 

 
Hernieuwing abonnement 
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Balegem  ‘Verkleed lopen’  
of Driekoningen zingen, door Lucien De Smet. 

 
Het is een intussen ter ziele gaand gebruik om op driekoningenavond verkleed te lopen of ster te 
zingen. Vandaag rest in onze contreien de Driekoningenstoet te Zottegem. Het gebruik zou 
ontstaan zijn in de 16-17de eeuw. Getroffen door oorlogen en rampen werden kinderen gedwongen 
te bedelen om voedsel en hout voor de verwarming. Einde de 19de eeuw begonnen kinderen voor 
zichzelf te bedelen32.  
 
Persoonlijk herinner ik me nog toen we als koningen verkleed met een door vader gemaakte 
draaiende ster er op uit trokken. Wij zongen het typische koningslied: ‘Driekoningen, Driekoningen 
geef mij nen nieuwen hoed, mijnen oude is versleten mijn moeder mag het nie weten mijn vader 
heeft het geld op den rooster geteld.’ Om de hoek wachtte ons opgemerkt een volwassene die ons 
in deze donkere dagen vergezelde. Aan de zwaarte van onze spaarpot wisten wij op het einde van 
onze tocht of onze rondgang lonend was geweest. Het openmaken van de spaarpot en het vinden 
van een samen gevouwen briefje maakte de avond goed. 
 
Daarnaast bestond bij ons het gebruik dat ook volwassenen verkleed liepen. De kunst bestond er in 
u zo goed mogelijk te vermommen. Wij gingen bij de buren en vrienden. De  gelegenheid om on 
gekend  het meisje op wie we een oogje hadden thuis op te zoeken. Het plezante was niet enkel 
het drankje dat werd aangeboden maar,  het laten raden ‘wie zou da kunnen zijn’? Wij werden van 
kop tot teen gekeurd: is het man of vrouw, herkennen ze de schoenen? Voor ons was er de pret te 
horen hoe ver ze in het raden er naast waren, moesten ze nu eens weten zij eens weten wie we 
zijn! Als afsluiter zagen we elkaar terug in den Molendam. 
 
Een foto van deze verkleedpartijen vond ik niet. Maar verassend vond ik tussen de foto’s van mijn 
ouders deze unieke foto van een Driekoningenstoet te Balegem! Vermoedelijk had die plaats in de 
jaren 1950-55, ter gelegenheid van de nieuw gekasseide baan. Merk op, rechts van de baan staan 
nog de houten telefoonpalen en het voetpad is niet verhard. Vooraan een Driekoningen groep met 
ster, één van hen was zwart. Ze werden in de optocht gevolgd door een met paard getrokken 
praalwagen. 
 
 

Oproep. 
 
Wij wensen de herinnering aan dit 
oud volksgebruik bewaren. U kan 
ons helpen. Weet u wanneer en bij 
welke gelegenheid deze stoet 
uitging? Uw herinnering aan het 
‘verkleed lopen’, verhalen liederen 
en hopelijk een foto zijn welkom. 
Geef een seintje aan: 
desmet.lucien@skynet.be  
 
 
 
 
 
 
1950-55   
Driekoningenstoet Balegem 

Foto Lucien De Smet 
 
 
 
Wilt u het laatste nieuws over onze activiteiten weten, schrijf u dan in op 

onze nieuwsbrief: http://www.landvanrode.be/nieuwsbrief.htm. 
 
                                                           
32 Jan Bouckaert, Driekoningen en het sterrenzingen, Van mensen en dingen, 14de jaargang nr 4, 2016 
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Oud schrift lezen, 
door Françoise Verhoosele. 

 
Velen onder u maken hun stamboom op en het is niet altijd gemakkelijk om het schrift van de 
voorgaande eeuwen te lezen of zelfs te verstaan: iedereen heeft een verschillend handschrift, men 
gebruikte afkortingen, men gebruikte woorden die wij niet meer kennen enz… Dan is er nog het 
Latijn in de parochieregisters: zelfs iemand die Latijn gestudeerd heeft begrijpt sommige 
uitdrukkingen maar na lang opzoeken. 
 
En met de online akten van de burgerlijke stand33 en de parochieregisters34 is het voor de 
genealoog, die thuis de akten wil lezen, soms niet eenvoudig en hij/zij kan geen raad vragen aan 
zijn/haar buur in het archief.  
 
Het internet biedt soelaas, maar slechts gedeeltelijk: men moet zelf ook regelmatig oefenen want 
oefening baart kunst. En daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.  
 
Eén ervan is de Nederlandse website https://watstaatdaer.nl/: Het is een online oefentool voor het 
lezen van oude handschriften. 
 

 
 
Van beginner tot gevorderde zijn er verschillende soorten oefeningen: letters & cijfers (voor 
beginners),  woorden & afkortingen (voor beginners en licht gevorderden) met na het invullen een 
directe feedback. En dan voor gevorderden complete teksten die men kan nazien met de juiste 
transcriptie. Echt een aanrader. 
 
Ook kan u op Familysearch.org oefenen in oud schrift door mee te helpen de akten te indexeren. Er 
zijn 3 gradaties: gemakkelijk (burgerlijke stand 19de eeuw), iets moeilijker (burgerlijke stand 
Franse tijd) en moeilijk (de parochieregisters). U krijgt van Familysearch een akte om te lezen uit 
de provincie van uw keuze en u vult in hetgeen zij vragen (naam, voornaam, beroep, soort akte, 
gemeente enz…). U moet de tekst niet letterlijk vertalen. 
Diezelfde akte wordt aan iemand anders gegeven om te lezen en als er een verschil is, gaat een 
expert van de Mormonen dat allemaal uitpluizen. 
 
Daarnaast kan u zich inschrijven op het Rijksarchief35 om mee te helpen de miljoenen akten met 
genealogische gegevens te ontcijferen. U kan daar ook kiezen welke provincie u de akten wilt 
lezen. Of u kan de moeilijkheid kan kiezen is ons niet bekend. 
 
U zal merken dat het lezen van oud schrift, bij het regelmatig oefenen, mettertijd gemakkelijker 
wordt omdat u de afkortingen onder de knie hebt en omdat uw woordenschat zal verrijkt worden 
met ‘nieuwe’ woorden. 
 
Maar als u werkelijk niets voelt om oud schrift te leren lezen, zijn er de verschillende fora, waar 
men een moeilijk te lezen tekst of woord kan aanbieden. Maar dan weet u niet of de persoon die 
antwoordt een kenner is in de materie. 
 
Als laatste redmiddel is de akte naar ons opsturen, waarna wij die samen lezen in de lessen oud 
schrift voor beginnelingen of gevorderden. Zie voor verdere inlichtingen onze website: 
(http://www.landvanrode.be/oudschrift.htm). 
 
 
 
 
 

                                                           
33 De burgerlijke stand van België is online te raadplegen op de website: http://www.zoekakten.nl en op de 
website van het Rijksarchief (http://arch.arch.be/). 
34 De parochieregisters zijn online te raadplegen op de website van het Rijksarchief. Niet elke parochie is 
volledig online te raadplegen maar dat komt. Geduld is een mooie zaak. 
35 http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=genealoog&r=demogen 
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Van tempel … geldwisselaars … en bankiers, 
Deel 2, door Willy Stevens. 

 
D. Onder de graven van Vlaanderen. 
 
Volgens de kroniekschrijver Nicolaas Despars, laat graaf Robrecht de Fries in 1084 gouden en 
zilveren munten slaan. Op één zijde van die munt zijn de wapens van de graaf afgebeeld. Niemand 
van zijn grafelijke voorgangers heeft dat gedaan.36 
Of onze kroniekschrijver bedoelt dat de wapens van de graaf erop afgebeeld staan of dat Robrecht 
de eerste is die gouden en zilveren munten laat slaan kunnen we niet achterhalen. Wel is zeker dat 
Boudewijn IV graaf van Vlaanderen tussen 989 en 1036 en de graven van Brunswick van 1040 af, 
al munten laten slaan.37  
 
Met zekerheid kunnen we schrijven dat Brugge en Aalst van onheuglijke tijden munten slaan. In de 
12de eeuw krijgt Douai de toelating om ook munten te slaan.38 
Enkele merkwaardige deniers onder de regering van Arnot van Denemarken zijn in een artikel door 
de heer C.A.S. besproken. Die munten zijn te Aalst geslagen – in de periode 1127 en 1138. Deze 
Arnot of Arnold is een neef van Karel de Goede, die na diens moord ook aanspraak maakt op het 
graafschap Vlaanderen.  
 
Door het afbreken van de grondvesten van een muur op de vismarkt te Leuven, ontdekken 
arbeiders een zilveren muntschat. Verscheidene dagbladen maken in augustus 1840 deze vondst 
kenbaar. Echter te laat, want de arbeiders hebben de schat onder hen verdeeld en hun buit 
verkocht aan zilversmeden. Een deel van deze munten bestaat nog. Het schijnt dat er ongeveer 
5000 stuks waren, maar na berekening is men tot de vaststelling gekomen dat het zeker het 
dubbele was. Het handelt hier om munten uit de 13de eeuw zowel geslagen in Brabant, in 
Vlaanderen, in Henegouwen, in Luik, in Utrecht en in Engeland. Door het eeuwenlang in de grond 
zitten en de invloed van de vochtigheid zijn de stukken in zo’n slechte toestand dat het moeilijk is 
ze te determineren. Enkele Vlaamse stukken vermelden de woordjes Gant, Ipra, Dixm. wat wellicht 
bevestigt dat te Gent, Ieper en Diksmuide muntateliers waren.39 
 

 
 
Het is één van de meest merkwaardige munten van de muntschat. Aan de ene zijde draagt zij een driehoekig 
wapenschild omringd door de letters H D LOVAN. De vorm van het schild duidt op een 13de eeuws gebruik. 

Op de keerzijde ziet men het kruis met de letters BAST. Dit laatste is duidelijk een verwijzing naar een 
Brabantse munt. Meer discussie is er over het toewijzen van de munt aan Hendrik heer van Leuven en van 

Perwez. Op de vraag of deze heer gemachtigd is munten te slaan of niet, kunnen we niet antwoorden.40 
 

                                                           
36 N. DESPARS: Cronijcke van den Lande ende graefscepe van Vlaenderen van de jaeren 405 tot 1492, deel I, 
Brugge, 1837, blz. 220. 
37 M. WITTEK: o.c., blz. 3. 
38 LAMBIN: Fabrication de monnaie à Ypres in Messager des sciences et des Arts de la Belgique, Tome I, Gand, 
1833, blz. 53.  
De theorie van de heer Lambin, geschreven in 1833, is door andere latere auteurs achterhaald. 
39 C. PIOT: Notice sur une trouvaille numismatique faite à Louvain, in Messager des sciences et des Arts de la 
Belgique, Gand, 1840, blz. 453. 
40 Bij Eug. De Seyn in zijn werk over de gemeenten van België lezen we in deel 2 blz. 1073 volgende 
opmerking: Beweerd wordt dat de heeren van Perwez munt sloegen; die meening is verkeerd. We laten zijn 
opmerking voor wat het waard is. 
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Tot nog toe is er geen duidelijkheid over de figuur met staf. Is het een abt die enkel geestelijke macht heeft in 
zijn abdij, wat door het plaatsen van de staf wordt bevestigd? Op de keerzijde leest men DIXM wat wijst op de 

stad Diksmuide. 
 
Niklaas de Dekin, muntmeester van Brugge, wordt door Margareta van Constantinopel in 1275 
naar Valenciennes gestuurd om er gedurende drie jaren zilveren munten te slaan. Die stukken 
wegen 2,80 gram en zijn van een zeer goede kwaliteit. Hun waarde komt overeen met 2/3de van 
een groot tournois. Men vindt ze in grote hoeveelheden in Oost-Vlaanderen. De stukken in Aalst 
gemaakt zijn van een iets latere datum.41 
 
Een niet courante munt die we in archivalische bronnen tegenkomen is de Vlaamse mark. We 
hebben er u hoger op gewezen dat de mark een munt is en ook een gewicht. Uit dokumenten van 
voor de 13de eeuw kunnen we moeilijk opmaken of het gaat om mark-gewicht of mark-munt.  
Begin 13de eeuw wordt het onderscheid gemaakt in onze documenten. Zo vinden we in het 
cartularium van O.L.V. van Kortrijk in 1228 de bewoordingen ducentarum marcarum 
Flandrensium42 en in een ander charter sub pena centum marcarum sterlingorum.43  
 
Ook het Vlaamse pond duikt op in de bronnen als muntstuk, dus als betaalmiddel. Einde 12de eeuw 
begin 13de eeuw is er sprake van quadraginta sex libre, decem librarum, quadriginta libras ad 
minus Flandrie montet valeret of nog vigenti libras Flandrensis monete. In 1209 spreekt men van 
libras Flandrensis moneta maar in de maand mei en oktober van dat zelfde jaar schrijft men viginti 
libras nove Flandrensis monete.44 
 
Het gebeurt wel meermaals dat men de gouden Rijnse gulden, florins d’or du Rhin of maille d’or du 
Rhin, verwart met de gewone gouden gulden. De Rijnse gulden wordt uitgegeven door de Keizer – 
daarom soms keizers gulden genoemd - of het Keizerrijk. In 1253 wordt in Rome voor 4 keizers 3 
dukaten gegeven.45  
 
In 1282 maant de koning van Frankrijk onze graaf aan om zijn bevel, dat enige tijd geleden was 
gegeven, stipt uit te voeren. De munten, Baudekins of Valenciennois moeten onklaar gemaakt 
worden d.m.v. doorboring. Of de munten nu een hoog of laag zilvergehalte hebben maakt niet uit. 
De niet doorboorde munten worden verbeurd verklaard. Enkel de sterlings blijven gespaard van 
deze maatregel. De waarde van de sterlings komt overeen met 1/3 groot.  
 
Om het geheel nog wat ingewikkelder te maken worden in het graafschap Namen ook nagemaakte 
munten geslagen. Gewijde van Dampierre graaf van Vlaanderen en markies van Namen geeft in 
1283 opdracht aan Ubiert Alion, munter, om munten te slaan. Het gewicht en legering komt 
overeen met de munten van de hertog van Brabant. De Naamse munten zullen ook gangbaar zijn 
in het hertogdom Brabant. Indien de hertog dit zou verhinderen zal Gewijde de gepaste 
maatregelen treffen.46 

                                                           
41 R. CHALON: o.c., 1837, blz. 202. 
42 CH. MUSSELY, E. MOLITOR: Cartulaire de l’ancienne église collégiale de Notre Dame à Courtrai, Gand, 1880, 
blz. 62 
43 CH. MUSSELY: o.c., blz. 94 en 96. 
44 CH. MUSSELY, E. MOLITOR: o.c., blz. 1, 22, 25, 26, 35, 37, en 41. 
45 P. SIMONON: Traité de la Réduction des Rentes, Liège, 1751, blz. 31-32. 
46 R. CHALON: o.c., 1837, blz. 205. 
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De te Namen geslagen munten vertonen de figuur van de graaf met de legende NAMURC[ensis] MARCHIO en 
aan keerzijde een kruis met in elk kwartier drie bolletjes. De legende luidt hier G[uido] COMES FLANDR[i]E.47 

 
Het belang van een eenheidsmunt om handel en nijverheid te stimuleren is dus niet van onze tijd 
alleen. Het opzet van die eenheidsmunt is prima maar de uitvoering is van korte duur geweest. 
 
Robrecht van Bethune, oudste zoon van de graaf, sluit in 1299 een overeenkomst met Jan II, 
hertog van Brabant. Hierin is bedongen dat beide partijen de winst die uit de muntateliers 
voortkomt, eerlijk zullen verdelen. Enkel die munten zijn gangbaar in beide vorstendommen. Nog is 
overeengekomen dat in beide landen drie muntateliers opgericht worden. Het eerste werk is 
nieuwe zilveren deniers slaan. Het gehalte zilver is 6 deniers en 18 korrels. Uitgerekend bevatten 
de munten ongeveer 1,154 gram fijn zilver. De nieuwe munt komt overeen met 6 deniers parisis. 
De prijs van één mark zilver Keuls gewicht bedraagt 100 schellingen tournois of 5 pond tournois.  
 
Bekijken we de winst die de munt maakt met de verwerking van 1 mark zilver Keuls gewicht. De 
prijs van het niet gemunt zilver is 5 pond tournois voor 1 mark. De verkoper van een mark zilver 
krijgt dus 5 pond tournois in klinkende munt. Uit 1 mark wordt voor 6 pond 6 schell 3 deniers 
tournois klinkende munt geslagen. Zuivere winst op het metaal, zonder rekening te houden met de 
loon- en fabricage kosten, is 26,25%. 
 
Een paar maanden later, op 2 april 1300 (n.s.) wordt deze overeenkomst al herzien. Er zouden 
slechts 2 muntateliers in elk land komen i.p.v. de vooropgezette 3. Er wordt een tot in detail 
uitgewerkt schema van de te slaan munten uitgewerkt.48  
 

 
 

Op de afbeelding zien we een sterling uit een Brussels muntatelier. Volgens de nieuwe overeenkomst werden ze 
ook in Vlaanderen gemaakt. Ze zijn 1/3 van een Vlaamse groot. 

 
 

                                                           
47 GHESQUIERE: o.c., blz. 159. Ghesquiere meldt in zijn werk dat die munten al in 1264 werden geslagen, 
daarentegen meldt Chalon pas in 1283. 
48 R. CHALON: Observations sur quelques Chartes et anciens Documents relatifs à l’Histoire des Monnoies des 
comtes de Hainaut et de Flandre, in Messager des sciences et des Arts de la Belgique, Gand, 1837, blz. 210 – 
211. In hetzelfde artikel wordt de problematiek aangekaart i.v.m. het gewicht Troye en Cologne. Feit is dat 
deze twee gewichten ongeveer een 12, 23 gram verschil geven. Bij gebruik van edele metalen die een hoog 
prijskaartje met zich meedragen kan dat van groot belang zijn. Het zou ons te ver leiden hierop dieper in te 
gaan, maar de geïnteresseerde lezer kan het hogervernoemd werk zelf raadplegen. 
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De groot tournois geslagen onder Philips de Schone -1285/1314. 
In 1299 hebben 3 Engelse sterling dezelfde waarde als de groot tournois.49 

 
De groot tournois ziet het levenslicht in 1266 onder Lodewijk IX. Het is een zilveren stuk waarvan 
er 64 uit een mark zilver worden geslagen of weegt 3,84 gram. Niettegenstaande de munt als een 
Franse munt wordt beschouwd, is ze in onze streken in omloop. Daardoor wordt het systeem een 
iets ingewikkelder daar we de groten Vlaams en tevens de groten tournois en de groten parisis in 
onze geldbeugel vinden. Men spreekt van oude groten van de slag van de koning van Frankrijk of 
de konings groten. Zijn gehalte is 11 ½ deniers koningszilver, later 12 deniers 50  
In een arrest van 1319 uitgesproken door Lodewijk van Nevers tegen Wautier Maisière van Kortrijk 
wegens de slechte behandeling door Wautier van zijn vrouw, wordt aan haar een schadevergoeding 
verleend van Lx livres de parisis, compter le groz tournois pour douze deniers.. Het gehalte van de 
groot tournois is degelijk 12 deniers.51 
 
In 1336-1337 sluiten Willem I, graaf van Henegouwen en Jan III, hertog van Brabant een 
overeenkomst m.b.t. het slaan van een gemeenschappelijke munt. Economische belangen vormen 
de grondslag van die overeenkomst. Op zijn beurt gaat Lodewijk van Male een zelfde 
overeenkomst aan met de hertog. Zijn deze overeenkomsten enkel op papier gebleven of is het 
ook effectief uitgevoerd? Op die vraag kunnen we tot nu toe (zegge 1836) geen antwoord geven. 
Op 7 juni 1337, enkele maanden na de overeenkomst, sterft de graaf van Henegouwen.52  
 
Het verminderen van het gewicht en legering van munten brengt slechts een tijdelijk voordeel op 
voor de schatkist. Na enige tijd verdrijft de slechte munt de goede. Goederen worden duurder, de 
handel verslapt. Door gebrek aan muntstukken moeten algauw nieuwe geslagen worden. 
 

    
 

De Leeuwengroot van 1337-1338 geslagen te Gent onder de regering van Lodewijk van Nevers. 
 
Van 1334 tot 1337 bevatten de zilveren munten geslagen onder Lodewijk van Nevers een gehalte 
van 10 deniers 6 korrel. In 1343 vermindert het gehalte tot 8 deniers om in 1346 te zakken tot 7 
deniers 16 korrel. 
 

                                                           
49 J. NICOLAS: L’Argent des Principautés Belges pendant le Moyen-Age et la Période Moderne, Namur, 1933, 
Tome II, blz. 36. 
50 J. NICOLAS: o.c., blz. 48 
51 CH. MUSSELY: o.c., blz. 97. 
52 R. CHALON: Observations sur un Traité fait entre Guillaume I, comte de Hainaut, et Jean III, duc de Brabant, 
le dimanche Gras 1336-1337, pour la fabrication d’une monnaie commune, in Messager des Sciences et des 
Arts de la Belgique, tome IV, Gand, 1836, blz. 257. 
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Zijn opvolger Lodewijk van Male zet die trend verder. Zijn eerste stukken die hij laat slaan 
bevatten nog slechts 6 deniers 23 korrel aan zuiver zilver. Het gaat van kwaad naar erger want in 
1383 is het gehalte aan zilver nog maar 5 deniers 18 korrel.53 
 

    
De dubbele groot of botdrager geslagen te Gent in 1346 onder Lodewijk II van Male. Op de ene zijde ziet men 

de gehelmde leeuw van Vlaanderen geplaatst tussen twee vleugels. De legende: Ludovicus Dei Gratia Comes et 
Dominus Flandrie. Op de keerzijde is een versierd kruis met volgende tekst: Moneta de Flandria met daarrond 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Het muntstuk heeft een legering van 9 deniers 4 korrels en weegt 4,23 

gram.54 
 
Op 16 april 1352 n.s. geeft Lodewijk van Male opdracht aan Percheval dou Porche 
gouden Vlaamse schilden te slaan. Deze munt heeft een gehalte van 24 karaat en er 
moeten 54 stuks uit één mark fijn goud gemaakt worden eenvoudiger 4,5574 gram.55 
Twee jaar later, op 20 december 1354, geeft hij een nieuwe opdracht maar dan aan 
Robers dou Porche om Vlaamse schilden, halve en vierden te slaan. Hun goudgehalte 
wordt op 22 karaat ¼ bepaald. Uit één mark goud worden 54 1/3 stukken geslagen of 
het gewicht van het schild is 4,53 gram. De halve en de vierde delen naar gelang. De 
koers van het schild is 24 groot. De vorstelijke rechten belopen 12 groot per mark goud. 
De munten worden geslagen in het gravensteen te Gent. Ze worden bijgevolg ook de 
Gentse schilden genoemd.56 Tevens wordt opdracht gegeven een zilveren denier van 6 
den. 1/6 zilvergehalte uit te geven. De koers van onze Vlaamse denier wordt op 12 
deniers parisis bepaald.57 
 
Voor de twee gouden munten kan je in onze rubriek intrinsieke waarde het verschil in 
waarde zien. 
 
Rond 1380 gaat Brabant het monetair systeem van Vlaanderen aannemen. Eén van de 
oorzaken is de economische crisis die niet alleen in Vlaanderen maar ook elders heeft 
toegeslagen. In 1337 bevat de Vlaamse groot 3,59 gram zilver, in 1386 slechts 1,02 
gram. Dit komt neer op een intrinsieke devaluatie van meer dan 66%.58 
In 1383 laat Wenceslaus, gehuwd met Johanna van Brabant, moutons ook mottoenen 
genoemd slaan met een waarde van 54 groot Brabants of 45 groot Vlaams.59 
 
Wordt vervolgd. 
 
 

 
Volg ook onze activiteiten op Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/732298216867773/ 

                                                           
53 M. GERARD: Recherches sur les monnoies frappées dans les provinces des Pays-Bas au nom et armes des 
Ducs de la maison de Bourgogne, comtes de Flandre, in Messager des Sciences et des Arts de la Belgique, tome 
VI, Gent, 1838, blz. 271. 
54 GHESQUIERE: o.c., blz. 165, figuur plaat nr. 4 afbeelding 9. 
55 T. DE LIMBURG-STIRUM: Cartulaire de Louis de Male comte de Flandre 1348-1358, tome II, blz. 121. 
56 T. DE LIMBURG-STIRUM: o.c., blz. 131. 
57 T. DE LIMBURG-STIRUM: o.c., blz. 133. 
58 R. VAN BERCHEM:La terre et seigneurie de Ranst en Brabant, Geneve, 1971, blz. 83. 
59 A. HOLLESTELLE: Het schild en de daarmede in verband staande Pondenstelsels, Tholen, 1892, blz 147. 
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Staten van Goed Land van Rode 
Deel 9 

 
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent. 
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode. 
 
RAG 115 
 
Afkortingen: 
SVGB Staat van goed Balegem H. houder 

g

SVGM Staat van goed Moortsele HG. houderigghe 
SVGS Staat van goed Scheldewindeke K. kinderen van 
RAG Rijksarchief  Gent KK.  kleinkinderen van 
  HS hun self / haar self 
x gehuwd met SS syn self 
† overleden MN met name 
fa dochter van TW te weten 
fs zoon van ST sterfhuis 
  VM voogd materneel 
  VP voogd paterneel 
 
  Bundel 219 
   
689 1695 SVGM † Frans STAES † 12 december 1694 

HG. Adriaene VAN DE SYPE 
K. Janneken STAES 7 j., Joosken 3 j. 
Guille STAES VP 
Jan VAN DE SYPE VM 

690  Rek. venditie Jacques VAN DE PUTTE 
691  Liquidatie sterfhuis Jacques VAN DE SYPE 
692 1694 SVGM † Jacques VAN DE SYPE † 12 december 1684 

HG. Adriaene VAN DE PUTTE 
K. 2 kinderen: Petronelle, Geert 5 j. 
Geert DE CLERCK voogd 
K. uit 1e huwelijk † Josyne DE CLERCK 1e vrouw 

693 1695 SVGB † Jan PIEN † 7 meye 1694 
HG. Janneken VERNIERS 
K. Pieter PIEN 21 j., Josyne 18 j., Lieven 14 j., Joanna 12 j., Elisabeth 8 j. en 
Jan PIEN 4 j. 
Jacques PIEN VP 
Lieven FERNIERS VM 

694 1695 SVG † Pieter DE MOOR † 2 april 1695 
HG. Janneken DE COCK 
K. Josyne 24 j., Pieternelle 22 j., Jan DE MOOR 18 j. en Lauwereyne DE MOOR 
14 j. 
Arent DE COCK VM 
Jan DE MOOR VP 

695 1694 SVGM † Pieter STAUTHAMER † februari 1691 
HG. Joanna DUYTSCHAVER 
K. Catalyne 9 maend 
Gillis DE BRUYCKER VM 

696 1694 SVGM † Gillis SCHOLLAERT † januari 1694 
HG. Marie VAN BENEDEN 
K. Cornelius 8 j., Nelleken 11 j., Johanne 7 j., Jan 5 j., Marie 1 jaar 4 maend 
Joos DE SUTTER VP 
Lieven VAN AELBROECK VM 

697 1694 SVGB † Joos DE COOCK † 15 november 1693 
HG. Pieternelle HELOODT 
K. Lysebette 8 j., Janneken 6 j., Lyviene 4 j. en Jacquemyne 2 j. 
Jan DE COOCK VP 
Philips ELOODT VM 
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Land in St. Lievens Houtem 
698  Rek. voogd W. Joos DE SPIEGELEER 
699  Liquidatie † Joos VAN PEVENAIGE 
700  Rek. venditie weduwe Pieter DE MOOR 
701  Rek. venditie st. Pieter STAUTHAMER 
702  Rek. venditie te Balegem st. Pieter UYTTERHAGEN 
703  Rek. voogd W. Alexander ROUCKOUT x Tanneken VAN HECKE 
704  Rek. venditie st. Jaques HAENTGENS 
705  Rek. venditie st. Marie BOTERBERGH 
706  Rek. venditie te Moortsele st. Jan VAN DE KEERE 
707 1692 SVGM † Joosyne MOREELS fa Charles † 12 maert 1692 

H. Cornelis DE BRUYCKER fs Pieter 
K. Pieter 10 j., Joanna 8 j., Cathelyne 2 j. en Pieternelle DE BRUYCKER 7 j. 
Jan MOREELS VM 
Pieter DE BRUYCKER VP 

708 1695 SVGM † Tanneken DE SMET † 19 januari 1695 
Jacques CAUS 1e man 
K. Jan SS, Adriaen CAUS 18 j. 
Cornelis GAUBLOMME voogd 
H. Joos VERMEULEN 
Huuzeken op Cheyns 

709 1695 SVGB Joosyne DE GROOTE † 11 februari 1694 
H. Jan DE BACKER fs Lieven 
K. Janneken 4 j. en Adriaene DE BACKER 3 j. 

710 1695 SVGB † Jaspaert DE COOCK † 1 october 1694 
Pieternelle HANSELAER 
K. Elisabeth 12 j., Marie 9 j. en Joanna DE COCK 10 maend 
Bartholomeus DE COCK VP 

711 
 

1695 SVGB † Pauwel DE COCK fs Adriaen † november 1694 
HG. Joanna VAN STEENDAMME 
K. Gillis DE COCK 19 j., Pieternelle 11 j., Livyne 8 j., Pieter 4 j. 

712 1695 SVGB † Janneken VAN DER SCHUEREN † 7 november 1694 
H. Jan DE COCK fs Marten 
K. Pieter 11 j., Jan 8 j., Elisabeth DE COCK 6 j. 
Jan DE MOOR zwager VM 

713 1695 SVGM † Jan ASCOOP † november 1694 
HG. Adriaene VAN TRAPPEN 
K. Marye 12 j., Pietronelle 10 j., Jacquemyne 6 j. en Lowys 2 j. 
Gillis ASCOOP VP 
Jooris VAN TRAPPEN VM 

714  Rek. venditie Matheus VAN BOCKSTAELE x Anthonette VAN TRAPPEN 
715  Rek. voogd W. Lieven DE LIE x Magdalena DE LANGHE 
716  Rek. voogd W. Louwys VAN DE VYVERE 
717  Rek. venditie st. Adriaen VAN BOCKSTAEL 
718  Rek. vercoopinge st. Lieven VAN DER BEKEN 
719 1696 SVGM † Adriaen VAN BOCKSTAELE † 14 maert 1696 

HG. Josyne VAN HECKE † 1691 
Hoors: Jan en Gillis VAN BOCKSTAEL HS en de wezen van † Willemyne VAN 
BOCKSTAELE x Pieter WAEYTENS vader en voogd 
Huysstede aan de Plaetse te Moortsele 

720 1695 SVGM † Livijne BEKAERT † 12 januari 1695 
H. Lauwys DE GROOTE 
K. Elisabeth DE GROOTE 23 j., Joos 21 j., Livyne 17 j., Jan 14 j., Cattelyne 12 
j., Barbel 9 j., Joanna Marie 7 j. 
Daneel BEKAERT VM 
Huysstede op de Plaetse te Moortsele 

721 1694 SVGS † Jan DE RIECK † juny 1694 
HG. Cornelia BAUDEWYNS 
K. Catelyne DE RIECK 13 j. en Jantien DE RIECK 4 j. 
Lieven VAN BOCKSTAELE burgemeester voogd uit de wet 
Baudewyn BAUDEWYNS VM 

722 1694 SVGS † Lievine COOLBRANDT † 15 december 1693 
H. Jan DE COCK 
K. Maria 18 j., Lysebette 16 j. en Joannes DE COCK 14 j. 
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Philips DE WEWEIRE VM 
723 1694 SVGS † Chatelyne VEEKMANS † juny 1693 

H. Lieven VAN CANEGHEM 
K. Jan 12 j., Francoyse 10 j., Gillis 8 j., Pieter 6 j. en Lieven 4 j. 
Baudewyn VEEKMAN VP 

724 1695 SVGS † Janneke DE PAEPE † 6 juny 1694 
H. Jan DE CLERCQ 
K. Anne Marie DE CLERQ 
Joos VAN DER CRUYSSEN VM 

725 1695 SVGS † Joos HEBBELINCK † november 1694 
† Marie SPRUYKE 1e vrouw 
K. de 2 wezen van † Martyne HEBBELINCK x Lieven BAESSELIER, Betgen 
HEBBELINCK x Gillis DE RAET en Janneken HEBBELINCK 22 j., Jan 19 j. 
HG. Mayken DEROYELLE 2e vrouw 
K. Marten 12 j. 
Marten HEBBELINCK VP 
Gillis DE RAET VM 

726 1695 SVGS † Guilliam LAMBRECHT x † Catelyne KEYMEULEN 2e vrouw 
† Guilliam 7 september 1694 en Catelyne † te Oosterzele 13 januari 1695 
K. Adriaen LAMBRECHT SS, en de weze van † Joos LAMBRECHT, kinderen 
van † Catherine STALPAERT 1e vrouw en Livinus LAMBRECHT 2 j. uit 2e bed 

727 1695 SVGS † Lieven DE NOYETTE † 13 februari 1695 
HG. Marie DE BOSSCHERE 
K. Catelyne wed. Jan DE COCK, Janneken x Guilliam LIPPENS, Adriaen, 
mitsgaders Elisabeth 27 j., Nicolaus 23 j., Lievyne 19 j. en Pauwels 16 j. 
Adrian DE NOYETTE VP 
Baudewyn DE BOSSCHER VM 

   
  Bundel 220 
   
728  Rek. venditie st. wed. Jan PIEN 
729  Rek. voogd W. Matheus VAN BOCKSTAELE 
  Rek. venditie st. Jacques DE LOORE † 6 mey 1698 

HG. Cathelyne DE MOOR 
730  Liquidatie Lieven GALLE x Margerite DE PAUW 
731  Rek. voogd Pieter DE BOSSCHER (onleesbaar) 
732 1698 SVGB † Cristoffel DE COCK † october 1698 

Hoors: Marie DE COCK en Elisabeth fa van † Jaspaert DE COCK x Pieryne 
HANSELAER HG. wed. Jaspaert DE COCK 
Wezen erven van hun grootvader 

733  Rek. venditie Jan VAN ACHTER 
734 1698 SVGB † Claerken HAEGHEMAN † 28 july 1697 

H. Pauwel BOUSAERT 
K. Marie 14 j., Anneken 8 j., Pieternelle 10 j. en Cateryne BOUSAERT 4 j. 
Frans HAEGHEMAN VM 
Jacques BOUSAERT VP 
Waeghemakers winkel, halm, hout gesaegd 
Dries te Balegem 

735 1698 SVGB † Jan PIRRYN † 24 februari 1698 
1e vrouw Anna SMESMAN 
HG. Barbara VAN BEVERSLUYS 2e vrouw 
K. Josyne HS, Lievyne x Adrian PLATTEELS, Joannes 23 j. K. uit 1e bed 
Lieven DE COCK VP 
Bartholomeus VAN HOEKE VM 
Hof op 'Bracht' 

736 1698 SVGM † Gillis DHIERENS † 14 meye 1698 x wed. † Lievyne VERBRUGGHEN 
K. Passchier SS, Lievyne x Joos VAN DHOORSELAERE, Elisabeth HS en 
Petronelle DHIERENS 23 j. 
Anthonis DHIERENS VP 

 
Wordt vervolgd. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
Druk: Greg@l Copy 



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

 
Balegem - Bavegem - Beerlegem - Bottelare - Gentbrugge - Gijzenzele - Gontrode 
- Landskouter - Letterhoutem - Melle - Melsen - Moortsele - Munte - Oosterzele - 

Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele.
 
 

Aangesloten bij het verbond HEEMKUNDE OOST-VLAANDEREN 
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Gesticht in 1968 

Opening van de tentoonstelling 150 jaar  
Sint-Martinusparochie te Balegem 


