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Voorwoord
Beste heemvrienden,

U hebt het eerste nummer van de 45ste jaargang in de hand. Er eens bij stil gestaan dat al die
jaren samen meer dan 4500 bladzijden geschiedenis uit onze regio werden neergeschreven? De
inhoudstafel van 45 jaar bijdragen over onze dorpen uit het Land van Rode verdient onze oprechte
waardering. Een oprechte dank vanwege de redactie aan het adres van al onze onbezoldigde
auteurs, medewerkers en sponsors is hier zeker op zijn plaats.
Het moet u zijn opgevallen dat wij voor deze gelegenheid het voorblad van het tijdschrift hebben
aangepast. Het is een kaart van het Land van Rode anno 1644, genomen uit de gekleurde kaart
van A. Sanderus, Flandria Illustrata “Het Land van Aalst”. Met dank hiervoor aan onze vrienden van
de Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst.
Vrienden, in dit nummer gedenken wij, door de publicatie van het dagboek van een politiek
gevangene, Wereldoorlog 2, ook al 70 jaar geleden. Ons lid Freddy De Ghouy brengt ons de
aangrijpende belevenissen, die zijn oom Marcel gedurende de oorlogsjaren in mensonterende
kampen heeft doorgemaakt. Hij bezorgde ons zijn dagboek opdat wij en onze kinderen het nooit
zouden vergeten!
In het tijdschrift vindt u de aankondiging en de uitnodiging naar twee interessante lezingen: op
dinsdag 18 april 2017 spreekt in De Kluize Olivier Van Rode over Lamoraal van Egmont, die op 5
juni 1568 een triest lot onderging op de Grote Markt te Brussel.
En op dinsdag 24 oktober 2017 hebben wij Dirk Musschoot uitgenodigd. Hij brengt het ontroerende
verhaal van mensen op zoek naar een beterleven in een nieuwe wereld: tussen 1850 en 1930
maakten zowat 150.000 landgenoten de oversteek naar Amerika, in de hoop daar een beter leven
te vinden. Vaak spendeerden ze hun allerlaatste centen aan het goedkoopste ticket in derde klasse.
Want in ons land was voor hen geen toekomst meer: oogsten mislukten, mensen leden honger, de
lakenindustrie zakte in elkaar, er heerste werkloosheid. Sommigen hadden zich de aankomst in
New York anders voorgesteld: ze mochten het land niet in, of werden bestolen en bedrogen en
kwamen van de regen in de drop. In zijn uitvoerig geïllustreerde boek vertelt Dirk Musschoot op
meeslepende wijze over de wederwaardigheden van die Belgische landverhuizers. Wie waren zij?
Waar gingen ze naartoe? Hoe verliep hun reis? De auteur interviewde tientallen nabestaanden van
Belgische emigranten, dook onder in archieven en las tientallen brieven en dagboeken. Het
resultaat is een ontroerend document over een stukje vaderlandse geschiedenis.
Vrienden, hartelijk dank om de hernieuwing van uw lidmaatschap. Had u het nog niet gedaan dan
vragen wij u het als nog te doen door 10 euro te storten op het nr. BE87 97996505 2294 o.n.v.
Land van Rode, Hundelgemsesteenweg 101 A301, 9820 Merelbeke.
Langs deze weg heten wij nieuwe leden bij deze van harte welkom in onze kring.
De voorzitter
Lucien De Smet
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Lezing op 18 april 2017
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De graven van Egmont en Horne.
Egmont en Horne, twee belangrijke edelen uit de XVIde-eeuwse Nederlanden, met vooraanstaande
functies in het Habsburgse Staatsbestel, die in de aanloop naar de Nederlandse Opstand op 5 juni
1568 terechtgesteld werden in opdracht van koning Filips II. Er is door de eeuwen heen al heel wat
inkt gevloeid over die twee onfortuinlijke figuren. Toch blijken zij, vooral buiten het Nederlands- en
Franstalige onderzoeksveld, feitelijk illustere onbekenden. Vooral in het Angelsaksische onderzoek
contrasteert de onderbelichting van die twee graven enorm met de grote bekendheid van Willem
van Oranje.
Ondanks de veelheid aan bijdragen die aan de beide heren gewijd zijn, blijkt er dus toch nood aan
een overzichtelijk naslagwerk dat hun levensloop beschrijft en hun betekenis voor de geschiedenis
van de woelige XVIde eeuw schetst. Daarom sloegen de vereniging Cultuurwerking Sotteghem uit
het Oost-Vlaamse Zottegem en stichting De Aldenborgh uit het Limburgse Weert de handen in
elkaar om een dergelijke studie over de in hun respectievelijke gemeenten begraven heren te
realiseren.
Onder de coördinatie van Cultuurwerking-voorzitter Olivier Van Rode werden reeds tal van
belanghebbende verenigingen en individuen aangeschreven met de uitnodiging om aan het
publicatieproject deel te nemen.
Op 18 april 2017 spreek Olivier Van Rode in De Kluize te Oosterzele
over Lamoraal van Egmont, over de familie Luxemburg, en haar banden met het Noord-Franse
Armentières, over de familie Egmont, het stamslot van Egmond-aan-den-Hoef en de abdij van
Egmond, over de jeugdjaren, het slot van La Hamaide, het Egmontpaleis in Brussel en de kastelen
van Gaasbeek en Zottegem, over de relatie tussen Lamoraal en Karel V (1538-1555), een bijdrage
over de oorlog tussen Habsburg en Valois, een bijdrage over de politieke carrière, als gouverneurgeneraal van Vlaanderen en Artesië en raadslid in de Raad van State, en een finale bijdrage over
Sabina van Beieren en de kinderen.
Over de Orde van het Gulden Vlies, de rol van de beide graven in de Nederlandse oppositie tegen
Filips II, de Beeldenstorm van 1566, de aanhouding, procesvoering en terechtstelling van de
graven, en hun stoffelijke resten in Zottegem respectievelijk Weert.

Workshop oud schrift.
Ten behoeve van de heemkundige/genealoog organiseren wij workshops in Merelbeke.
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, minstens 1 week 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 aanwezig zult zijn of niet. U
kunt ten allen tijde inschrijven op een nieuwsbrief voor de workshops.
Data en plaats: Al de workshops gaan door in de residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101
Blok A 302 te 9820 Merelbeke (3de verdiep, lift en trap links), telkens van 14 tot 16 uur.
Oud schrift beginnelingen: elke 2de zaterdag van de onpare maanden, behalve in juli, dus 5x
per jaar.
Data: 13 mei & 9 september 2017
Oud schrift gevorderden: elke 2de zaterdag van de pare maand, behalve in december, dus 5x
per jaar.
Data: 22 april 2017 (in plaats van 8 april); 10 juni; 12 augustus
Als documentatie bij de workshop oud schrift, is er mogelijkheid om een cursus aan te kopen. Deze
cursus kost 8,50 Euro BTW incl.
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ERFGOEDDAG – zondag 23 APRIL 2017 – Thema Zorg
Erfgoeddag met als thema ‘Zorg’ is het momentum om de bruggen tussen de erfgoed- en
zorgsector te versterken, verder uit te bouwen of de fundering voor samenwerking te
leggen.
Ook de geschiedenis van de zorg zelf komt op deze Erfgoeddag aan bod. Hoe zag de
zorgsector er in het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de zorg
die we vandaag kennen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in collecties en
archieven.
Duik mee in ons verleden en ontdek ‘zorg’ in al haar facetten.
Het volledige programma vind je op www.erfgoedcelviersprong.be.

Oosterzele: OC De Beweging
Tentoonstelling: Geschiedenis in (de) Beweging
i.s.m. Heemkundig Genootschap Land van Rode en het Gijzels Genootschap van de
Kerkuil.
Een tentoonstelling laat je kennis maken met de opvallende geschiedenis van de statige
kloostergebouwen. Je start bij het kloosterleven van de zusters Apostolinnen om na een
tocht doorheen de geschiedenis te eindigen in het huidige ortho-agogisch centrum De
Beweging.
In de charmante binnentuin ontmoet je levensgrote beelden van toen en kan je genieten
van een drankje.

Locatie
OC De Beweging
Brielstraat 46
9860 Oosterzele
Openingsuren
Doorlopend van 10 uur tot 18
uur.

(Foto Dirk De Ganck, collectie Dirk De Ganck)
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Het dagboek van Marcel De Ghouy,
gewapend weerstander van het Onafhankelijkheidsfront en
oud-politiekgevangene van Natzweiler en Dachau.
Bijgewerkt door Françoise Verhoosele aan de hand van het familiearchief van Freddy De
Ghouy, neef van Marcel De Ghouy.
Marcel August De Ghouy werd geboren in Gentbrugge op 21 oktober 1912 als zoon van Polydoor
De Ghouy (° Gentbrugge 24/12/1885) en Flavie Hortense Marie Vande Voorde (Melle 09/12/1885 Gentbrugge 15/11/1931).
Zijn vader liet al vroeg het
gezin, Michel (1909-1989),
moesten al op jonge leeftijd
en zij begonnen alle drie
Puntfabriek1.

gezin in de steek en de drie zonen van het
Maurice (1910-1994) en de jongste Marcel
uit werken gaan om hun moeder bij te staan
op 14-jarige leeftijd hun loopbaan in de

Marcel werd na de scheiding van zijn ouders opgevoegd door zijn moeder
Flavie Vande Voorde. Hij had geen sterke gezondheid. Na de lagere
school in Gentbrugge, trad hij op 3 december 1926 in dienst van de
‘Clouterie et Tréfilerie des Flanders’ te Gentbrugge.
Marcel op 14-jarige leeftijd bij zijn tewerkstelling in de Puntfabriek.

Werkboekje van Marcel

Flavie Vande Voorde en v.l.n.r. haar 3 zonen
Maurice, Michel en Marcel De Ghouy.

Hij werd opgeleid in de fijne draadtrekkerij waar hij als een zeer bekwame en secure stielman werd
aanzien.
Omdat hij de jongste van drie broers was, werd hij werd ontheven van dienstplicht.
Hij huwde een eerste maal op 26 augustus 1936 te Gentbrugge met Simonna Helena Juliana
Catrysse (Gentbrugge 30/05/1915) en woonde achtereenvolgens te Ledeberg en daarna in
Gentbrugge in de Kerstraat, 118. Op 2 augustus 1950 werd de echtscheiding tussen hen beiden
uitgesproken te Gent.

1
De Puntfabriek oftewel de ‘Clouterie et Trefilerie des Flandres’ werd opgericht in 1839, eerst te Gent en dan
later te Gentbrugge gevestigd. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Puntfabriek. Het is op deze plek dat de Zwarte
Doos sedert 2005 haar intrek nam op een deel van de gronden. Zie ook ons tijdschrift, jaargangen 4/13, 18/72
en 28/109 met bijdragen van Gerard Waeytens en Nico De Smet.
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In 1938 werd hij zelfs naar Argentinië gestuurd samen met zijn collega
Theophile Van Poucke om daar werkmannen het vak bij te brengen. Hij had
zelfs de kans daar te blijven en het tot directeur te brengen, maar het lot
besliste daar anders over, of was het zijn eerste vrouw?
Marcel ten tijde van de reis naar Argentinië.

Hij was een graag geziene man, een democraat en antifascist: een consequente
houding die als een rode draad door zijn leven loopt.
In 1936 trad hij toe tot het “Internationale Rode Hulp” en dit naar aanleiding
van de Burgeroorlog in Spanje. Na de fameuze meidagen in 1940 was hij ook present en gaf toen
zelfs onderdak aan de verantwoordelijke uitgever van het blad “Uilenspiegel”.
In de Puntfabriek was hij syndicaal afgevaardigde en hij maakte het de Duitse bezetter niet
makkelijk door het uitlokken van een eerste grote staking.
Na de inval van het Nazi’s werden er veel van zijn vrienden aangehouden en dit verplichtte hen in
de illegaliteit onder te duiken. Marcel had de leiding in Gent. Hij was onder meer verantwoordelijk
voor de illegale pers tot 1942. Toen hij hoorde dat ook hij door de Gestapo werd gezocht dook hij
onder. Hij werd verplicht in september 1942 naar Antwerpen te vertrekken en van dan af verder te
leven onder de schuilnaam “Boudewijn”, vermomd met snorretje en bril.
Op 12 maart 1943 werd hij door de Vlaamse Gestapo opgepakt en vanaf dat ogenblik begon zijn
lijdensweg als gevangene: hij werd gefolterd, maar verklikte zijn vrienden niet. Zes maanden werd
hij geïsoleerd in Antwerpen en toen op transport gezet naar Frankrijk in het kamp Natzweiler2 en
daarna Schömberg en terug Natzweiler om in september 1944 in het kamp Dachau 3 te belanden.
Hij werd op 30 april 1945 door de Amerikanen bevrijd, maar kon niet onmiddellijk naar huis.

Bevrijding van Dachau: Marcel
met het rood kruisje.

Na zijn bevrijding door het Amerikaanse leger, kwam hij in Gent aan op 19 juni 1945. Hij trok in bij
zijn broer Michel en daar kon hij terug op krachten komen door het drinken van melk dat Michel
kreeg voor zijn 3 kinderen.
Daar Marcel tuberculose had, was het in feite beter om te verhuizen om de ziekte niet over te
maken op de kinderen. Zijn toekomstige tweede vrouw Adrienne huurde daarvoor dan een huis in
de Pekelharing, echter zonder medeweten van haar ouders, waarin ze Marcel heeft ondergebracht
en zich over hem heeft ontfermd. Voor de tuberculose werd hij trouwens gedurende anderhalf jaar
in La Hulpe verzorgd.

2
3

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Natzweiler-Struthof.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Dachau_(concentratiekamp).
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Hij kreeg de kans om politieagent in Gentbrugge te worden, maar hij
vond dit geen passend beroep, ook niet om te gaan werken als
ambtenaar op het Ministerie van Ravitaillering. Liefst zou hij naar de
Puntfabriek zijn teruggegaan, maar door de tuberculose kon hij zijn
werk in de Puntfabriek niet meer hervatten.
Marcel in 1946.

Hij begon boeken te verkopen en kwam zo in de boekenwereld terecht.
Inmiddels trouwde hij op 13 januari 1951 met Adrienne De Canck
(Melsen 16/04/1925 - Gent 24/09/2014), die tijdens de oorlog ook in
het verzet had gezeten. Marcel en Adrienne
kregen een zoon, die Michel werd genoemd naar de voornaam van zijn
broer: dit kind was echter te vroeg geboren en is na korte tijd overleden.
Samen richtten zij een boekhandel op, eerst aan het Arsenaal te
Gentbrugge. Deze winkel noemde: “Boekenarsenaal”. Later verhuisden zij
naar de Lamstraat te Gent waar hun zaak wel bekend was. Marcel werkte
daarna nog voor “Climax” te Sint-Denijs-Westrem tot zijn 60 jaar.
Marcel na de oorlog.

Hij had nu meer tijd voor zichzelf en hij ging naar scholen om tegen het
antifascisme en over de kampen te praten. Hij werd door vele scholen
uitgenodigd. Hij was medestichter van het “8 mei-comité”, evenals zijn echtgenote.

Het echtpaar Marcel De Ghouy - Adrienne De Canck.

Marcel overleed te Gent in het Bijlokehospitaal (nu Jan Palfijn) op 25
februari 1995 en werd begraven op de Westerbegraafplaats op 4
maart 19954.
Zijn echtgenote overleed op 24 september 2014 te Gent.

Het graf van Marcel op de Westerbegraafplaats Plein A/11, rij 22, graf 5.

4

Zie: https://begraafplaatsen.stad.gent/begraafplaats/westerbegraafplaats/1180715/2651507 .
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Titels:
-

Erevoorzitter Nationale Vriendenkring Dachau
Voorzitter Vriendenkring Dachau Oost- en West-Vlaanderen
Erelid Nationaal Comité Onafhankelijkheidsfront
Erevoorzitter Onafhankelijkheidsfront P.A. – P.M. afd. Gent
Lid van de raad van beheer N.C.P.G.R. Gent-Eeklo
Medestichter 8 mei Comité – Gent
Gewapend weerstander van het onafhankelijkheidsfront
Oud-politiek gevangene Natzweiler en Dachau
Officier in de Leopoldsorde
Officier in de Kroonorde
Officier in de Orde van Leopold II
Kruis van Officier in de Orde van Leopold II
Ridder in de Orde Leopold II met Palm
Kruis van Politieke Gevangene met vijf sterren
Gewapende Weerstander
Oorlogsvrijwilliger Pugnator
Herinneringsmedaille met gekruiste zwaarden
Medaille van de stad Gent
Kruis van het Zwaard
Kruis van verdienste met Palm
Gulden Kruis van ‘t Zwaard
Fédération internationale des Résistants
Mérite interallié France 1976
Medaille verbond der antifascisten van Tsjecho-Slowakije
Medaille van het verbond der antifascisten van de Sovjet-Unie

Foto’s Familiearchief Freddy De Ghouy.

Hierna volgt zijn dagboek, dat door zijn tweede echtgenote na zijn overlijden op
zijn duivenhok werd gevonden, waar hij zijn wedervaren heeft neergeschreven.
1936. De grote staking, mijn eerste stappen in de rangen van de Kommunistische Partij. Jaren
werd er gekampt voor vrede en tegen het oorlogsgevaar. Toen de burgeroorlog uitbrak in Spanje
was ik samen met vele anderen op de bres om hulp te bieden aan de Republikeinen. In 1939 heb
ik een Spaans jongetje onder mijn hoede genomen en waren wij iedere zondag op pad met De
Rode Vaan die haar naam bij het uitbreken van de oorlog in 1940 veranderde in Vlaamse Volk.
We deden omhalingen voor Republikeins Spanje en ook kwam er regelmatig een Duits immigrant
bij mij eten en die vertelde over de Duitse concentratiekampen. Soms was er een Duitser bij, die in
één van die kampen verbleven had en wat die erover vertelde, grensde aan het ongelooflijke. Ik
moet eerlijk zeggen, ik nam dit ook met een korreltje zout, tot wanneer ik er later zelf in terecht
kwam. De burgeroorlog in Spanje bracht enerzijds hulp aan de Republikeinen, maar Hitler en
Mussolini hielpen Franco en toen is voor de eerste maal een stadje volledig vernietigd door
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bombardementen: de naam was Guernica en Piccasso heeft daar een groot schilderij over
gemaakt.
Toen de eerste mobilisatiesoldaten opgeroepen werden in 1939, dan was de oorlog dichter.
Op 30 januari 1933 was Hitler aan het bewind gekomen en in Duitsland begon de vervolging van
eerst communisten, dan socialisten, syndicalisten en vele anderen, die niet met het Naziregime
akkoord waren. Op 22 maart 1933, een paar maand na de machtsoverdracht door Hitler, werd het
eerste concentratiekamp Dachau opgericht en velen zijn daar terecht gekomen.
Na de Duitsers kwamen de Oostenrijkers, want in 1938 werd Oostenrijk bij Duitsland gevoegd en
dan moesten de Tsjechen eraan geloven, nadat het verdrag van München door Daladier,
Chamberlain, Hitler en Mussolini getekend was en dit, naar aanleiding van de Sudetenduitsers, met
de belofte van Hitler dat dit zijn laatste eis was, omdat alle Duitssprekenden bijeengebracht waren.
Chamberlain kwam in Londen met een papiertje zwaaiend waarbij hij riep: “Wij hebben de vrede
gered”.
Maar niets was minder waar, want op 1 september 1939 werd de oorlog aan Polen verklaard en
niettegenstaande het buitengewoon vervoer van de Polen, werden ook zij onder de voet gelopen.
Toen verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland, maar die oorlog werd de
eigenaardige oorlog genoemd want er werd tussen die landen nog niet gevochten.
Voor velen was het uitbreken van de oorlog al een verschrikkelijke gebeurtenis. Veel vreemde
Joden, Duitsers, enkele communisten werden al aangehouden en in een concentratiekamp in
Frankrijk verzameld, ook Spanjestrijders, die later door de Duitsers werden weggebracht.
Op 10 mei 1940 was het onze beurt en niet tegenstaande het heldhaftige verweer van ons leger,
werden wij na 18 dagen verslagen, samen met Nederland na 5 dagen en dan Frankrijk.
Het begin van de bezetting was voor vele mensen nog min of meer te aanvaarden, omdat er nog te
eten was en men vond dat de Duitsers toch niet dezelfde waren van 1914. Maar rap zou men
anders redeneren.
Op 22 juni 1941 viel het Duitse leger de Sovjet-Unie binnen. Stalin dacht niet dat er oorlog zou
komen tussen hun beiden, maar jammer voor velen, drongen de moordende benden de SovjetUnie binnen tot 25 km voor Moskou. Gelukkig voor ons allemaal, heeft het roemrijke Rode leger de
kansen doen keren en samen met de geallieerde legers, bestaande uit Amerikanen, Engelsen,
Fransen en vele andere volkeren, het fascistische beest verslagen.
Voor ons, na de 18-daagse veldtocht, was het de plicht van de strijd verder te zetten. De K.P.5
deelde met het blad Uilenspiegel de toestand van de gebeurtenissen mede en ook met de
circulaires de medeburgers op de hoogte van de werkelijke gebeurtenissen. Wij gingen ook gaan
kalken en schreven leuzen op de muren: “Vrede-Brood”. Na de inval in de Sovjet-Unie vanwege de
Nazi’s, werden veel gekende communisten aangehouden maar het merendeel kon onderduiken. Ik
heb enkele weken Gerard Van Moerkerke, de uitgever van Uilenspiegel en later Jef Van Extergem
onderdak bezorgd.
Ik werkte in de Puntfabriek, was syndicaal afgevaardigde en was erin geslaagd een staking te doen
uitbreken. Ik ging in de draadtrekkerij en zegde dat ze in de nagelmakerij en in de boullonerie
staakten en dan ging ik naar die beide branches om te zeggen dat ze daar staakten maar ook
elders. Het werk is maar enkele uren stilgevallen, maar de communisten toonden hun strijdwil.
In augustus 1941 is de K.P. samengekomen aan de Damvallei of Overmeire om het
Onafhankelijkheidsfront te stichten. Ik was gehuwd met de zuster van Prosper Cattrysse, een
vooraanstaand kaderlid van de Partij, van daaruit ook mijn dichte en overtuigde betrekking met de
K.P. Het O.F. bestond dus ook uit andersdenkenden, socialisten, liberalen en andere.
Die vrouw ging vrijwillig naar Duitsland gaan werken en sommige mensen praatten daarover en ik
moest onderduiken, want ik werd opgespoord door de Gestapo. In Gent heb ik nog mijn illegaal
adres afgestaan aan David De Vries, dagbladjournalist van de Volksgazet en samen met Rik Van
Aarschot vormden wij de verantwoordelijken van het O.F. Gent en omliggende.
Wie ik toen ook ontmoet heb is de vrouw van Nahon. Een fantastische vrouw, zo goed in de goede
als in de slechte zin. In de zomer van ’42 kwamen 2 Gestapomannen haar en haar echtgenoot
aanhouden. Zij was al op haar appartement en zij wachtten nog op haar echtgenoot en dit duurde
nogal lang en zij kon zo wat losser in de kamer lopen. Zij stelde voor aan de Gestapo’s of zij de
toelating kreeg een tasje koffie te maken. De mannen, bewust van hun macht, lieten het toe en zij
maakte van de gelegenheid gebruik om ze op te sluiten. Zij heeft nog haar man op de tram zien
voorbijrijden maar kon hem niet verwittigen.

5
Eigenlijk de K.P.B., de Kommunistische Partij van België. Zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partij_van_Belgi%C3%AB.
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Toen ze in Gent onderdook, vroeg ze ons of, bij een gebeurlijke aanhouding, zij haar lichaam
mocht aanbieden, om niemand te verklikken. Wij vonden dit goed maar o wee, zij is later
aangehouden maar heeft veel mensen verklikt en heeft ook haar lichaam aangeboden, want op één
van die orgieën is ze met een fles dood geslagen, in een zak genaaid en in Antwerpen in het water
gesmeten. De daders waren leden van de Sicherheidsdienst (S.D.) Pits en Von Kozen, die daarvoor
in een kamp zijn terecht gekomen.
Diezelfde S.D.-ers hebben mij ook aangehouden.
Maar vooraleer wij samenwerkten met Van Aarschot en De Vries, was er eerst nog Van Belle
geweest, die door verklikking aangehouden en onthoofd werd in Wolfenbuttel.
Voor zijn aanhouding, was F. Minnaert aangehouden plus nog andere K.P.-leden. Onze vriend Van
Belle was er van overtuigd dat de schuldige Omer Smets was. Ook was hij slecht ingelicht en op
een bijeenkomst van de leiding waartoe ik behoorde, moest Smets als verrader geliquideerd
worden: ik heb mij daartegen verzet en bewezen dat de schuldige iemand anders was.
Er werd hier ook ons blad, speciaal voor Gent, gedrukt en in het begin van de aanhoudingen van
verschillende gekende communisten alsook sympathisanten, was het zeer moeilijk om mensen te
vinden om al die verschillende activiteiten, die nodig waren, te doen. Daarmede was ik verplicht
van tekst van mij en anderen bij een drukker te brengen, die niet thuis, maar op een kamer bij een
vriend, die tekst ging plaatsen en dan met het nodige papier bij een andere drukker te gaan en
wanneer het gedrukt was, met zetsel het gedrukte en overschot papier naar een plaats te gaan om
het gedrukte te verdelen. Later is het dan beter verdeeld geworden, maar bij een aanhouding was
dit de doodstraf zo goed voor de zetter, de drukker als de verdeler. Men moest ook geluk hebben
bij het uitvoeren van zulke acties. Op een dag in augustus in 1942, of misschien een andere
maand, was er vrouwelijke koerierster, maar reeds een zekere ouderdom, die naar Brussel moest
om De Rode Vaan te gaan halen. Ongelukkig voor haar was ze de dag voordien aangehouden en ik
moest haar een nieuwe plaats bekend maken, waar ze al die bladen kon vinden, maar door haar
aanhouding was ik verplicht om zelf te gaan. Toen ik terugkwam en de trappen van SintPietersstatie afkwam, met veel volk rondom mij, brak de koord van mijn verpakking en de bladen
vlogen de trap af. Ogenblikkelijk waren er enkele mensen die ze opraapten en ze mij terug
brachten. U moet maar geluk hebben.
In september 1942 werd ik overgeplaatst naar Antwerpen. Daar ontmoette ik Gerard Van
Moerkerke, die mij dus een illegaal adres moest aanduiden, alsook een nieuwe schuilnaam. In Gent
noemde ik Jacques en ik stelde voor om Ivo te noemen, naar het Gentse liedje van Jock waar is
Ivo werd afgewezen, maar wij liepen op de Belgiëlei en in de etalage van een reisbureau stond er
een maquette van een schip genaamd Boudewijn en tot bij mijn aanhouding zou ik Boudewijn
noemen.
De drie verantwoordelijken voor Antwerpen waren G. Van Moerkerke (Felix), A. Verhaegen (Tom)
en ikzelf (Boudewijn). Ik was verantwoordelijk voor de bedrijven, alsook voor nog andere
activiteiten langs de weg van koeriersters, die de Wehrmacht moesten trachten te beïnvloeden
voor vrijwillige arbeiders, die circulaires meenamen en ook trachtten geld te bekomen voor
solidariteit. De winter was ook zeer koud, maar toch heb ik altijd geweigerd om bij kameraden aan
huis te gaan. Ik wist ook niet hoe sterk ik zou zijn bij mijn aanhouding om niet door te slaan bij
ondervraging en zodoende kon ik geen adres verklikken.
Ook in Antwerpen heb ik eens bijzonder geluk gehad: ik had een pakje circulaires, dat ik moest
afgeven en gewoonlijk werd er 5 min., hoogstens 10 min., gewacht, maar ik was daar nu al
tweemaal teruggekomen en werd aangesproken door twee agenten, een oudere en een zeer jonge.
Dus die vroegen mij wat ik daar stond te doen. Ik zegde op mijn lief te wachten, moest mijn
identiteitskaart laten zien, waarop stond: bediende en wonende in Charleroi. Dit was natuurlijk zeer
verdacht, want het was reeds naar de avond toe. Maar in mijn ransel zaten niet alleen die
strooibiljetten maar ook een pak boerentabak en toen zij vroegen wat er in die ransel zat, liet ik
een pak tabak zien en vroeg of zij geen rokers waren en zij dachten zeker met een smokkelaar
bezig te zijn en aanvaarden elk een goede greep tabak en zegden hier niet te lang rond te
slingeren.
Ook was ik eens in het Centraal Station van Antwerpen, waar ik zag dat ieder afgetast werd en in
mijn ransel stak een kleine revolver, die ik moest afgeven aan de partizanen, maar daarbij stak
ook mijn vers ondergoed. Met mijn ransel open passeerde ik de controle, want hij was juist ernstig
aan het zoeken bij een voorgaande. Het was niet mijn beste dag. 12 maart 1943 was één van de
slechtste dagen.
Voorafgaandelijk had ik een kameraad ontmoet, die het contact verloren had met de
verantwoordelijke van solidariteit. Die laatste woonde op een appartement in Borgerhout. Het was
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een lerares en wij hadden bij haar reeds vergaderd, zodoende wist ik die wonen. Er speelde een
klein meisje aan de deur en ik vroeg of juffrouw Vinnis thuis was. “Oh ja, mijnheer”, zegde dit
kind. Ik drukte op de bel, maar kreeg niets te horen door de parlofoon en de deur ontgrendelde. Ik
vond dit wel verdacht, maar er waren er zoveel met griep en ik dacht ook dat ze ziek was en
zodoende niets gevraagd had. Toen ik boven kwam ging de deur open en ik keek in de loop van
een revolver. Ik wist dat ze prijs hadden en mijn eerste gedacht was: “ik heb verloren”. Het waren
Vlamingen, die in dienst waren van de SD en al een paar dagen wachtten op gebeurlijke bezoekers
zoals ik, want ‘s anderendaags is ook André Verhaegen op dit adres aangehouden. Juffer Vinnis
was al in hun handen, zonder dat wij dit wisten. Zij waren zeer brutaal en ik moest mijn zakken
ledigen nadat zij mij afgetast hadden. Ik haalde alles uit mijn zakken en daar was ook een kleine
agenda bij waar mijn ontmoetingen op stonden. Ik wist dit agendaatje samen met een neusdoek
uit mijn zak te halen en dit bedekt op tafel te leggen. Nu moet ik wel zeggen, ik had een
verkoudheid en de zakdoek was niet van de properste en zo zonder dat ze iets aanraakten, mocht
ik alles terug in mijn zakken steken. Dan begonnen ze mij vragen te stellen en ik had wel de moed
om hun te zeggen dat ik tegenover landverraders geen antwoord op hun vragen zou geven. Zij
hebben mij toen heftig geslagen en als zij gewaar werden dat ik werkelijk niets zegde, boeiden ze
mijn handen op de rug met handboeien van goede makelij. Nadat ze getelefoneerd hadden, kwam
er een Duitser in zwart uniform, dus een SS, en deze begon mij met een stok af te ranselen tot
bloedens toe, maar aan deze zei ik ook niets en toen werd ik in een auto gesmeten en was de reis
naar de Dellafaillelaan, de hoofdzetel van Gestapo en Sicherheidsdienst. Daar werd ik in een kleine
cel geduwd, nog altijd met geboeide handen. Maar nu moest ik mijn agenda terug in handen
krijgen om de blaadjes waar een rendez-vous opstond te verwijderen. Ik heb die daar allemaal
kunnen uitscheuren en opeten, maar ik had nog een brief in mijn binnenzak, die ik in Brussel
moest afgeven en met veel trekken en wringen ben ik in mijn binnenzak die brief er kunnen
uithalen en die in mijn mond gestoken om die ook op te eten, maar dit ging niet meer en gelukkig
er was daar een roostertje en daar heb ik het geknabbel kunnen doen verdwijnen. Ik heb natuurlijk
gans die nacht geen oog dichtgedaan.
‘s Morgens werd ik opgehaald door een Duitser en toen moest ik zeggen wie ik was en hij voegde
erbij dat ik niet zou gemarteld worden. Hij maakte mijn boeien los en ik liet hem mijn handen zien
die geweldig gezwollen waren en zegde: “Wat is dit dan?”. Natuurlijk zei ik niet wat ik daar
allemaal mee gedaan had. Hij riep die Vlaming en maakte hem verwijt van zijn onhandigheid. Deze
verdedigde zich door te zeggen dat hij dit bij mij gedaan had gelijk bij de anderen.
In het O.F. hadden ze ons wel gezegd dat wij best onze naam bekend maakten wilden we niet
doorgaan voor spion. Ik zei dus mijn naam, maar zij moesten mijn schuilnaam kennen en ik zag
daar aan de muur een lijstje hangen met aan de leiding drie namen: Felix, Tom en Boudewijn. Dan
ging hij met mij de burelen rond om de goede vangst aan te kondigen. Ik moest dan maar verder
vertellen wat ik allemaal wist en dat weigerde ik. Toen zijn ze beginnen slaan maar hadden daar
geen succes mede en nadat ze mij op een tafel hadden gesmeten, trokken ze mijn broek af en met
een elektrisch apparaat kreeg ik daar schokken, die mij deden brullen van de pijn, tot ik zei: “Ja”,
maar als ze dit apparaat daar van weg deden, voelde ik natuurlijk niets meer en dan wilde ik ook
niet spreken, maar wanneer ze dit zo een drie à vier keer gedaan hadden zei ik toch: “Ik zal het u
zeggen”. Dan eerst vroegen ze naar mijn agenda en toen ik hun zei alle blaadjes te hebben
opgegeten, vonden ze dat een goede stunt maar nu moest ik een leugen verzinnen die mij kon
vrijwaren van verdere folteringen.
Ik zegde de avond van mijn aanhouding dat mijn koerierster de verantwoordelijken moest zien,
welke ze allemaal strooibiljetten moest bezorgen maar door het feit dat ze mij niet gezien heeft,
hen allen zal gewaarschuwd hebben. Zij waren zeer brutaal, maar het waren niet de slimste, want
een weinig later werd ik geconfronteerd met Verhaegen en de vragen die ze hem stelden hoorde ik
ook en zonder schade, en kon ik ja of nee antwoorden
Zij eisten met mij naar zo een bijeenkomst te gaan. Ik koos voor de Harmonie, op de hoek van de
Belgiëlei. Natuurlijk kwam er niemand, maar zij wisten dat wij een uur later teruggingen en ik ging
tweemaal op stap met mijn ransel in mijn hand, ongeschoren, dus niet gebonden, met ene SD voor
mij, ene achter mij en dan ene opzij dus geen kans te ontsnappen. De Harmonie is een zeer
drukke plaats en nu kreeg ik schrik dat er één van mijn kennissen toevallig daar bij mij zou komen.
Vooraleer we vertrokken om op de zogezegde juiste uur aanwezig te zijn, gingen wij in een café op
de Belgiëlei met aan de muur een grote foto van de Führer en een foto van een Oostfrontstrijder.
Als we de eerste maal weggingen, presenteerden zij mij een sigaret die ik weigerde, maar als we
terug kwamen om dit uur te wachten, presenteerden zij mij terug een sigaret die ik toen wel
aannam alsook een cognac.
Zij vroegen mij of ik nog kon lachen met een mop, ik zei ja, gelijk een boer die kiespijn heeft. Zij
vertelden het volgende: “Een Duitse krijgsgevangene in Engeland mag naar een voetbalmatch
gaan maar hij verstaat er niets van, hij stelt de vraag aan een Engelse wacht en die legt hem het
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spel uit. Kijk, zegt hij, als deze met de rood witte kleuren een goal maken is dit 1-0 maar als de
blauw witte een goal maken is dit 1-1. Ah, zegt de Duitser, dat is zoals aan het Oostfront: als wij
een Rus doodschieten, is dit 1-0 voor ons maar als de Russen ene van ons doodschieten, is dit 1-1.
Nee, zegt die Engelsman, dan is dat 2-0 voor ons”.
Die rendez-vous was gelukkig goed afgelopen. Toen vroegen ze
mij om met hen samen te werken. Ik antwoordde: liever een
kogel van jullie dan van mijn vrienden. Daarmee was mijn
ondervraging af en werd ik in de Begijnenstraat gebracht. Mijn
celnummer ben ik wel vergeten, maar ik kwam alleen in een cel
terecht en ben zo 3 maanden als ‘Einzelhaft’ gebleven.
Men denkt aan vele dingen, ook aan degene die voor mij
verantwoordelijk was, onze vriend Selleslagh, die gefusilleerd
is…
Binnenzicht van de Begijnenstraat.
(Foto: http://www.getuigen.be)

Ik heb mij nogal rap een dagblad mogen kopen en daar las ik
alles, maar ook alles wat er te lezen was, het was het blad van
de zwarten ‘Volk en Staat’, maar er stond toch meer in te lezen
dan in die andere bladen. Om verder mijn dag te vullen en
mijne moraal hoog te houden, zong ik ook dagelijks enkele
liederen, maar na een drietal dagen hoorde ik op de
chauffagebuis kloppen en ging er mijn oor tegen leggen en daar ontdekte ik dat dit een goede
geleider was om enkele cellen verder met elkaar te kunnen spreken en dan nam ik de taak op mij
om langs deze weg een melding te maken over de oorlogstoestand.
Het was ten tijde toen de Nazi’s Stalingrad verloren en de geallieerden ook hun overwinning
boekten in Italië en zodoende was er een euforie, dat de oorlog niet lang meer ging duren en bleef
de moraal van veel gevangenen goed. Er kwamen ook altijd nieuwe gevangenen binnen en andere
die de cel verlieten. Op zekere dag was er langs de ene zijde de heer Panis uit Zwijndrecht, die het
plan getekend had van het vliegveld van Deurne, die eens geweldig gebombardeerd is waar vele
doden waren, en langs de andere zijde, een die samen met nog een andere gevangene een overval
bij een juwelier gepleegd had, en dit gewapend. Zij zijn trouwens allebei gefusilleerd, want in de
gemeente Zwijndrecht is er een straat genoemd naar de jonge Panis. Hij was vader geworden van
een kindje dat hij amper gezien had. Hij vertelde mij dat hij alles bekend had en dat degene aan
wie dit plan van het vliegveld geleverd had ook alles had verklikt. Het was heel moeilijk om de
jongen te zeggen dat zijn bekentenis hem niet van de kogel zou redden, maar ik sprak dan liever
over de vooruitgang van de geallieerden.
Bij mijn aanhouding had ik een paar 1000 frank, die moesten afgeleverd worden aan de
verantwoordelijke van Solidariteit, die, zoals al geschreven, aangehouden was. Dit gaf mij de
mogelijkheid om een dagblad te kopen alsook sigaretten. Het bezit van sigaretten gaf u altijd
mogelijkheden. Wij werden dagelijks gelucht, dat was in een stervormig verblijf waar iedere
gevangene ook afzonderlijk kon luchten, men was dus niet in contact met anderen. Gans die
bovenverdieping werd dus uitgelaten en ik zorgde ervoor dat ik 2 sigaretten in de rechterhand en 2
in de linkerhand en als wij dan uitgelaten werden, moest Panis een beetje langzaam lopen. Ik
drukte hem de sigaretten in de hand en dan moest ik wat langzaam lopen om die andere
gevangene die sigaretten te geven. Zo hadden ze ook wat.
Op zekere keer, als er gevangenen in de buitenster liepen, zag ik op een zekere dag de Gentenaar,
ook een communist, Mon De Bruyne, kaal geschoren met gezwollen gezicht van de martelingen die
hij ondergaan had in Breendonk. Ik trachtte hem nog op te beuren, maar hij wist het reeds, hij
ging opgehangen worden als partizaan maar moest nog geconfronteerd worden met andere
gevangenen. Wat ik hem nog kon geven was het laatste van een pakje tabak met enkele blaadjes
in. Hij is later opgehangen.
Na ongeveer drie maanden in een cel alleen, wat niet te onderschatten is, werd ik opgeroepen om
onderhoord te worden en daar vertelde die SD-man mij dat gans de leiding van de partij
aangehouden was en dat er velen alles verteld hadden en hij noemde namen van Relecom, VD
Boom en andere, die zelfs een circulaire uitgegeven hadden om de strijd te stoppen.
Begrijpelijkerwijze wilde ik daar niets van geloven, alhoewel na de oorlog het grootste gedeelte van
de feiten waarheid bevatten. Hij trachtte dus op die manier een vergelijking te maken met mij, die
niets gezegd had, en onze leiders. Na het onderhoud, wat niet lang duurde en zonder slagen te
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krijgen, zegde hij dat ik “Schutzhaftling6“ zou worden, wat wilde zeggen: een gevangene die ze in
bescherming namen, maar eenmaal in een concentratiekamp was er geen verschil tussen
beschermd en een N.N. (Nacht und Nebel), maar dit is voor later.
Ik mocht mijn pakje kleren nemen en kwam in een gemeenschappelijke cel terecht, soms zat men
daar met vijf man in, alhoewel er maar één bed was, die overdag als tafel dienst deed, de anderen
sliepen met een dunne matras op de grond. Er is daar dikwijls gewisseld, mensen die weg gingen
naar een kamp, ook zelfs iemand die terug vrijgelaten werd.
Op zekere keer was er daar ook een priester bij ons en voor de eerste maal in zijn leven kwam hij
met een communist in aanraking. Wij hebben dikwijls gediscuteerd en hij was niet altijd de
overwinnaar, hoewel er geen onderscheid werd gemaakt tussen een gelovige en een ongelovige.
Eenmaal heb ik de mis bijgewoond, maar dit werd de volgende keer verboden.
Het was voor mij bijzonder uit nieuwsgierigheid. In die ruimte die als kerk dienst deed, zaten wij
allemaal in een zogezegde nis, opdat men met zijn gezel niet zou kunnen spreken. Ik was toen nog
in een cel alleen, maar de volgende keer mocht ik niet mee. Toen ik in de gemeenschappelijke cel
zat, kreeg ik voor de eerste keer ook een pakje tabak van huis uit: dit ging langs de weg van mijn
broeder Maurice, want mijn oudste broeder Michel was een grote invalide van de 18-daagse
veldtocht en had 2 kinderen, en zijn vrouw was in verwachting van een derde. Zo een pakje eten
betekende altijd een buitenkans en voor sommige gevangene, die wekelijks en dikwijls grote
pakken kregen, was dit de uitkomst om zo weinig mogelijk van de ratatoe van de gevangenissen te
moeten eten.
Er werd daar natuurlijk ook veel gediscuteerd, maar soms werd er een spion in de cel gebracht, die
erop uit was dingen te weten te komen van gevangenen, die niet bij ondervragingen hadden
gesproken. Ikzelf heb dit niet ondervonden, maar op zekere dag was er een jongen bij ons van
Heist-op-den-Berg en daar was een ganse groep partizanen aangehouden door verklikking, bij
ondervraging van een jonge student. Zij werden aangehouden met 300 kg munitie, verdeeld onder
verschillende van hen.
Die jongen uit onze cel wilde zich ook als een held doen voordoen en langs de weg van de buis van
de centrale verwarming vertelde hij ook van zijn heldendaden, die hij niet gepleegd had. Ik
waarschuwde hem nog te zwijgen, maar hij wilde ook een held zijn. ‘s Anderendaags werd hij uit
de cel gehaald en toen hij tegen de avond terug kwam en zich moest te slapen leggen, wist hij niet
op welke zijde, want hij was tot bloedens toe afgeranseld en tussen zijn lippen zegde hij: “Had ik
maar naar u geluisterd.” Gans die groep van Heist-op-den-Berg is enkele dagen later gefusilleerd.
Op zekere dag kwam er ook een Jood in onze cel, wat zeer uitzonderlijk was, want gewoonlijk
werden die naar de Dossinkazerne in Mechelen gebracht en gingen op transport naar Auschwitz.
Zijn naam was Beller en hij was verklikt omdat hij al van meer dan één Antwerpenaar zijn radio
gerepareerd had, om beter naar Londen te kunnen luisteren en het eigenaardige was dat hij niet
als Jood aangehouden was maar als Duits vijandige. Er is daar nog iets bijzonders gebeurd. Als de
cel opengedaan werd, moesten wij allen tegen de voorzijde gaan staan en onze naam noemen en
die Duitse cipier bekijkt hem zo en zegt: “aber du bist Jude!” en ogenblikkelijk geeft hij een
verkeerd antwoord zeggende “maar u bent van …”. Hij noemde een streek die ik mij nu niet meer
herinner, en sprak over de schone paarden uit de streek
en zodoende heeft hij die man afgeleid en spraken zij
niet meer over Joden maar over paarden en toen ik
begin september op transport ging, stond Beller klaar
om vrijgelaten te worden en na de oorlog zijn wij nog
dikwijls samen geweest. Met die man in de cel werd er
nog meer gediscuteerd en was het celleven niet het
ergste, alleen de honger was erg.
Sint-Gillis: de gevangenis. Typische voorgevel.
(Foto: http://www.getuigen.be)

Na drie maanden gemeenschappelijke cel, begin
september, werden wij met een zestal, aan elkander
geklonken, twee per twee, per trein naar Brussel in het
gevang van Sint-Gillis gebracht. Ik moet zeggen dat wij
daar veel beter eten kregen dan in de Begijnenstraat.
Dan gingen wij etappesgewijze van gevangenis naar
school, dan op een grote burcht, om te belanden in
6

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzhaft.
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Straatsburg. Onderweg gingen er van onze groep weg, er kwamen anderen in de plaats, vele
Russen, en hoe dichter wij bij Straatsburg waren hoe meer Fransen er bij kwamen. Uiteindelijk was
ik de enige Belg.
Dit moet ik ook nog vertellen. Op zekere dag waren zij aan het discuteren wanneer de oorlog zou
gedaan zijn en zij wilden langs de weg van de magie de tijd bepalen. Zij zetten een tafel in het
midden, waarvan twee poten op een klein opstakel stond en legden hun handen op de tafel en dan
moest die tafel knikken. Zij zaten daar met vier à vijf aan het proberen maar dit lukte maar niet.
Toen was er één van die Fransen die vroeg of ik een Vlaming was en op mijn ja, vroeg hij of ik me
met hem aan die tafel wilde zitten en u gelooft het niet, maar ja de tafel begon te wippen en dan
werden de vragen gesteld: hoeveel maanden de oorlog nog ging duren en werkelijk die tafel begon
te knikken. Hoeveel keer herinner ik mij niet, maar velen vonden dat de oorlog nog lang ging
duren. Bij die Fransen waren er velen van de Elzas, jongens, die hun soldatendienst in het Franse
leger hadden gedaan maar toen Elzas-Lotharingen terug aan Duitsland kwam, moesten die dienst
nemen in de Wehrmacht en daar hadden zij geen lust voor en zodoende waren er veel die getracht
hadden de grens naar Frankrijk te overschrijden, maar velen slaagden er niet in. Ze werden
aangehouden en in de citadel van Metz gestopt en sommigen onder hen werden dagelijks geboeid
en geblinddoekt, wisten niet wat er met hen gebeurde en dan kwam nog het ergste: zij werden
voorgeleid, hun naam werd afgelezen en dan volgde dat ze deserteurs waren en de dood met de
kogel gingen krijgen. Daarna werden al die bevelen uitgevoerd en alleen het woord “Vuur” kwam er
niet bij en dan werden ze terug naar hun cel gebracht. Soms werd de ceremonie gedurende drie à
vier dagen herhaald. Ik heb daar een jongen van gekend die witte haren had van de schrik.
Sommige van die jongens waren tevreden, dat ze naar een concentratiekamp kwamen, maar
spijtig voor hen, na enkele weken redeneerden ze gans anders.
Nu stonden wij klaar om te voet met een dertig à veertigtal naar het beruchte kamp Natzweiler
Struthof te gaan. Wij gingen te voet, bewaakt door verschillende politiemannen, tot aan het station
en daar kwamen wij op de trein terecht die ons dezelfde dag aan het station van Rothau7 bracht.

Natzweiler-Struthof: de ingang van het kamp.
(Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=763848)

Tot hiertoe had dit buiten het gewone geroep gegaan, maar nu stonden ze daar met hun karwats
en hun honden, de moordenaars SS: het werd nu een geslaag en gebrul om in rangen van vijf te
staan en dan ging het naar omhoog. Het kamp is 800 m hoog, was vroeger een skioord maar nu
een moordplaats. Wij stonden voor de poorten, die een zeer lugubere indruk gaven, waren al
geteld en werden nog eens geteld. Dan moesten wij al onze kleren en bezittingen afgeven en wij
kregen andere burgerkleren in de plaats. Onze haren over ons hoofd en op gans ons lichaam
werden tamelijk brutaal afgeschoren en wij waren in quarantaine in een barak gebracht, waar wij
ons nummer kregen. Het was die dag 8 december 1943: het had gesneeuwd en het was zeer koud.
Er was wel vuur in de barak, maar wij mochten er niet bij en daar heb ik voor het eerst
ondervonden hoe andere gevangenen elkaar slaan en pijnigen en dikwijls erger waren dan
sommige bewakers.

7

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Rothau.
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Mijn nummer was 6481 en wij kregen die nummer tweemaal. Wij moesten die vastnaaien op de
linkerborst en op de rechter broekspijp. Dan was er nog verschil tussen N.N. en de zogenaamde
gevangenen die ze in bescherming namen (Schutzhaftling). De kleren van de N.N. werden met
rode verf bestreken en op hun rug een kruis met tussen het kruis de letters N.N. en de anderen
kregen gele strepen. In Natzweiler waren de meeste gevangenen N.N. Van daaruit dat dit zo een
verschrikkelijk kamp was. N.N. wilde dus zeggen Nacht und Nebel: zij mochten niet naar huis
schrijven, hun familie wist dus niet waar zij verbleven, zij kregen ook geen pakjes met eten, maar
de behandeling was voor de anderen zoals voor hen onmenselijk.
Er waren nog andere driehoeken met een andere kleur. Onze kleur, dus de Politieke Gevangenen,
was rood. De groene driehoek - en dit waren de ergste - waren allemaal Duitsers. Die kwamen in
de kampen voor allerlei bandietenstreken: er waren daar kruimeldieven, maar ook inbrekers,
dieven, tot zelfs moordenaars, maar het grootste deel van de Duitsers had een rode driehoek want
de eerste concentratiekampgevangenen waren communisten, socialisten, syndicalisten en andere
democraten, die tegen de Nazi’s waren. Het eerste kamp, dat gesticht was, is Dachau op 21 maart
1933, een kleine 2 maand nadat Hitler aan ’t bewind gekomen is op 30 januari 1933. Er werden
zoveel Duitsers aangehouden dat men er vele kampen heeft moeten bijbouwen. De kampen, waar
de groene driehoeken de leiding hadden, waren allemaal verschrikkelijke kampen.
Het is maar in sommige kampen iets beter geworden
als de groene vervangen waren door de rode. Op
deze driehoek werd ook de eerste letter van het land
aangebracht: voor ons was dit B, voor de Fransen F
enz… De Duitsers hadden geen letter op hun
driehoek. Dan had men nog de zwarte driehoek, dit
ook Duitsers, die lang werkloos waren of wat zij
noemden socialen. Ook kinderen hadden zwarte
driehoek en dan had men nog de roze driehoek: dit
waren de homoseksuelen. In 1934 hadden de SA en
SS, in de nacht van de lange messen, al de gekende
homo’s in de concentratiekampen gebracht.
De rode driehoek met de letter B.
(Foto: 2de hands.be)

Dan had men nog de bruine driehoek: dit waren de zigeuners, waarvan er ook 300.000 vernietigd
zijn. Dan nog de blauwe, dit was voor de Spanjestrijders. Ook de Joden, maar deze droegen een
ster. Als wij ons nummer hadden opgenaaid, moesten wij naar buiten en onze leider was een Pool
met rode driehoek. De Polen hebben veel afgezien: ongeveer 8 miljoen van hun bevolking is
vermoord. Maar niet alle Polen waren brave jongens: deze, die ons moest leiden, was het zeker
niet.

Natzweiler concentratiekamp anno 1945.
(Foto: US Holocaust Memorial Museum)

Toen wij uit de barak kwamen was het bitter koud. Hoewel wij toen nog een gewoon kostuum
droegen, was het toch niet goed te verwerken. Die Pool leerde ons in de pas lopen en onze mutsen
op en af te zetten: dit moest op zijn Pruisisch: één geluid en een wenk. Ikzelf ben nooit soldaat
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geweest en in de pas lopen was zeer vervelend en een halve draai links of rechts deed ik dikwijls
verkeerd, maar op zeker ogenblik haalde hij mij uit de rangen en begon te slaan en te schoppen
dat ik bloedend op de grond terecht kwam. Ik bloedde uit neus en mond en zelfs uit mijn oren, ik
vreesde het ergste, maar ik kon wel in de pas lopen. Ik dacht eerst dat hij mij een schedelbreuk
geschopt had omdat mijn oren bloedden, maar zij waren alleen maar geschonden.
Na een zekere tijd oefeningen te hebben gedaan, moesten wij ons bed opmaken. Zij noemden dat
“beddenbak”. Ook daar moest er discipline zijn, die aan het bestiale paste. Men had een matras en
twee dekens en er waren drie bedden boven elkaar in verschillende rijen. De matras en de dekens
moesten zo glad gestreken liggen dat er geen rimpeltje te bespeuren viel. Enkele maanden later
heb ik meegemaakt dat een Duitser - hij was 61 jaar en hij had een groene driehoek omdat hij een
konijn van zijn gebuur had gestolen - er maar niet in lukte zijn bed te maken en in het bijzijn van
een SS zo geslagen en geschopt werd, dat ze hem naar een hospitaal moesten dragen, waar hij
doodging.
De derde dag dat ik er was, werd ik samen met een Fransman aan het werk gesteld: ‘s morgens
heel vroeg, om met een berrie van blok tot blok te gaan om te zien of er geen doden waren. Deze
moesten wij dan naar het crematorium brengen. De lijken waren gans naakt met een kaartje aan
hun grote teen met hun nummer en hun nationaliteit. Wij hadden geen naam meer.
Velen bleven nog in quarantaine, maar er waren er ook al die in een arbeidscommando ingedeeld
werden. Na een achttal dagen werden wij klaar gemaakt voor transport, maar nu kregen wij een
gestreept kostuum en moesten daar terug ons nummer aannaaien en met die kleren voelden wij
veel beter de koude.
Ik heb nog niet geschreven wat wij te eten kregen. Door het feit dat wij niet werkten, hadden wij
ook geen recht op morgeneten. Van daaruit kregen wij ‘s morgens een soort brouwsel dat voor
koffie moest doorgaan, ‘s middags een liter soep, maar die soep was van bieten gemaakt en ‘s
avonds 250 gr brood ofwel belegd met een schijfje worst of een stukje margarine of een lepeltje
confituur. Als men werkte kreeg, men op het werk ook een schijf brood met het een of ander, soms
was het soep met erwten of bonen, wat zeer lekker was, maar men kon in een blok verzeild
geraken waar de Stubedienst, die uw soep bediende, alleen het dun er afschepte en het dik voor
hen hielden. Later zijn die rantsoenen op de helft gekomen, maar wij leden daar bestendig honger
en velen fantaseerden over het eten, wat ze thuis allemaal gingen klaarmaken …, maar deze
mensen gingen over het algemeen eerst dood.
Een zestigtal gevangenen stond klaar om te vertrekken naar Schömberg in Duitsland, want het
kamp waar ik nu was, Natzweiller-Struthof, lag in de Vogezen en was dus Frankrijk. Wij kregen een
rantsoen van een ½ kilo brood. Wij reden met de personentrein en ‘s avonds laat kwamen wij aan
in dit nieuwe kamp. Er was een grote barak met een verdieping, want boven lagen de matrassen.
Op de vloer er waren geen bedden. Er was nog geen omheining. In Natzweiller was er een dubbele
omheining met een kleine ruimte en de draden stonden onder hoogspanning, daar tegenaan lopen
was dodelijk.
‘s Morgens om 4 u uit bed, matras opmaken en beneden je
wassen en naar het toilet, zeer primitief die wasbakken,
leken op paardendrinkbakken en het was een gedrum om
daar bij te komen, want het moest allemaal op zeer korte
tijd gebeuren.

Schömberg: herdenkingsplaats.
(Foto: http://www.caubo.com/JeanMichelCaubo.html)

Ons werk bestond in het terug in werking stellen van een
vroegere leigroeve en daarvoor moest een klein beekje
verlegd worden en dit ging gepaard met explosies en het wegruimen van de brokken. Nu waren wij
gekleed in ons gestreepte kleren en het was daar zeer koud. Als de zon scheen, moesten wij onze
mantel uitdoen en dit opdat men niet te traag zou werken. Alle arbeidscommando’s hadden een
leidsman met een zwarte band rond zijn arm met de letters kapo8. Dit waren dikwijls nog de
grootste bandieten, maar zij moesten het doen, wilden zij hun plaatsje blijven behouden, die altijd
meer eten meebracht en een grote macht, waar velen op bestiale manier gebruik van maakten.

8

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapo.
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Midderwijl waren er nog zestig gevangenen bijgekomen van een ander commando en dan werd er
intens gewerkt om nieuwe barakken te bouwen. De dag voor kerstdag werd ik met een drietal
anderen aangewezen om een wagon met raquel (porfier) te lossen en dit moest snel gaan want ‘s
avonds gingen wij speciaal eten krijgen en die wagons moesten bijtijds gelost. Maar volgens de
kapo ging het niet rap genoeg en hij nam mijn schop af en nam veel lading op zijn schop. Maar na
twee à drie scheppen sloeg hij de schop naar mijn gezicht en ik kreeg ze tegen mijn kin, die begon
te bloeden en daar ik niet rap genoeg die schop opnam, kreeg ik daar nog slagen en schoppen toe.
Toen wij terugkeerden naar de barak waren wij nog niet de laatste. Dan werd het tijd voor het
uitdelen van het eten en ieder was benieuwd wat het ging zijn, maar helaas voor mij en nog een
sukkelaar: wij moesten vooraan gaan staan en kregen niets. De honger was al zo groot en dan zag
men daar die lekkere erwtensoep en kregen ze dan nog twee kleine appeltjes. Ik kan je verzekeren
dat dit een grote straf was, maar toch was er een Franse vriend die voor mij een appeltje bewaard
had. Dit was solidariteit.
Op zekere dag werden wij met een twintigtal uitgekozen om een commando verder te gaan
meehelpen. Wij moesten daar in een geweldig hoog tempo planken en andere benodigdheden
lossen om ook daar barakken te bouwen en toen wij ‘s avonds naar huis moesten, waren wij in een
geweldige sneeuwstorm gewikkeld. Toen wij ‘s nachts in onze barak kwamen, waren wij doodmoe
en ik beging de domheid mijn handschoenen aan te houden, het waren zulke goede en ik had
schrik dat ze zouden gepakt worden. Het resultaat was dat ik bevroren vingertoppen had, die mij
later veel ellende bezorgd hebben.
In de school in Straatsburg, waar wij enkele dagen verbleven hadden alvorens naar Natzweiler te
vertrekken, hadden wij daar af te rekenen met vlooien t.t.z. wij moesten ons water maken in een
ton die tegen de morgen overstroomde en toen mochten wij naar een toilet, maar die urine lokte
vele vlooien aan en ik was overbeten aan mijn beide benen. Ik had er aan gekrabd en gekrabd en
op enkele plaatsen kapot gekrabd. Dat werden open wonden, die maar eerst in 1945 zijn dicht
gegaan. Nu, in dit commando in Schömberg, waren die wonden reeds open, die zij flegmonen9
noemden. Ook had ik een zweer, die door een slag met de stok opengesprongen was en ik had er
op mijn rug verschillende bijgekregen. Door die bevroren vingertoppen, waar er papieren verband
werd rond gedaan, bestreken met zwarte zalf, alsook mijn rug en benen, zag ik er enige tijd niet te
proper uit en daar die vingertoppen met papier waren omwikkeld, kon ik moeilijk mijn handen in ’t
water steken, maar ik had een Franse vriend die mij waste. Maar alles moest zo snel gaan dat ik
er, zoals hierboven beschreven, niet te proper bijliep.
Een zekere dag moest alle honderdtwintig man een bad nemen t.t.z. van boven tot onder wassen.
Met twaalf man tegelijk moest men eerst zijn bovenlichaam wassen en midderwijl werd er vers
water aan de kook gebracht en dan moesten wij ons onderlijf wassen. En daarvoor moesten zij in
die soort langwerpige kuip gaan staan, een trog waar beesten in gevoederd werden: de eersten
stonden er in te dansen, dat het water zo geweldig heet was, en de laatste wasten zich in koud
water en dit in de maand januari, zéér koud. Toen het mijn beurt was, zagen zij dat ik er niet te
proper uitzag en ik moest wachten tot wanneer de andere mannen gewassen waren. Toen wierpen
zij mij in dit koude water: met een kleine harde borstel werd ik gewassen en die zweren op mijn
rug werden open gewreven. Het vuile water drong in die wonden maar wonderlijk heb ik daar geen
besmetting van opgedaan. Het was al laat geworden, ik ging nog gaan zoeken naar die verpleger
om een beetje verzorging, maar het was reeds te laat, zei hij, en ik moest maar morgen komen.
Als wij dan moesten gaan werken - en het was altijd “snell snell” - was dit voor mij altijd een
lijdensweg, die bevroren vingeren moesten terug aan de buitentemperatuur gewoon worden en dit
was iedere maal zeer pijnlijk. Ik heb daar eenmaal geweten dat het min 28° graden was.
Op zekere dag was er een nieuw transport gekomen en daar was ook een Belg bij, maar een die er
nog zeer goed voor stond.
Nadat ik weken aan die leigroeve gewerkt had, werd ik overgeplaatst, dank zij die Belg, waar zij de
omheining maakten en de fundatie voor nieuwe barakken. Daar heb ik alles gedaan wat een
bouwarbeider moet doen: ik heb aan de betonmolen gestaan, met kruiwagens de beton vervoerd,
met zo een hydrolische hamer voor de straat kasseien op hun plaats gebracht, zakken cement van
50 kg moeten verdragen. Die man deed alles om mij te helpen, maar ik was zeer zwak. Eenmaal
heb ik het geluk gehad een pakje etenswaren van huis te krijgen en daar was ook tabak bij. En dan
kreeg je van links en rechts vrienden, ik hield het bij mijn Franse vriend. Wij moesten er op waken
dat niet alles van de eerste dag gestolen werd, want zoals ik een geweldige honger had was dit ook
voor de anderen zo. Er was wel een kast waar ik dit kon verbergen, maar dan moest ik ook de

9

Een flegmone is een acute etterige infectieuze ontsteking. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Flegmone.
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blokoudste wat meedelen wat ik ook gedaan heb, maar zo weinig mogelijk, maar na 4 dagen was
er niets meer van over.
Na een vijftal weken kregen wij regelmatig een dode in ‘t blok en er moest door een dokter de
dood vastgesteld worden en vier planken om de dode te begraven. Zij hadden er wat anders op
gevonden: degene, die ziek en veel koorts maakte, werd met een SS terug naar Natzweiler
gestuurd, maar dan moest je wel 38° à 39° koorts maken.
29 februari ’44 was een slechte dag voor mij, die ik mij altijd zal herinneren door het groot pak
slaag die ik toen kreeg.
In maart was ik terug aan commando leigroeve en de koude en de honger en het harde labeur ging
ik stilaan naar het uiterste. Gelukkig was die Franse jongen daar, die mij altijd geholpen had en ik
hem als dit kon, maar nu liet ik mijn moed zakken. Enkele dagen was genoeg om een muzelman 10
van u te maken en ik kreeg koorts, ik kon niet meer werken en mocht in de barak blijven. Ik werd
ziek, ik ging zo achteruit dat ze mij met een drietal anderen op transport stelden om terug naar
Natzweiler te gaan, want daar was er een verbrandingsoven en moest er geen dokter bij te pas
komen en ook geen 4 planken. Einde maart vertrokken wij. Terug in Natzweiler kwam ik in het
revier11 (hospitaal) terecht. Om te overleven in de kampen moest men veel geluk hebben en ook
hier had ik geluk. Er was hier een Belgische dokter, Dr. Bogaert uit Brussel, die hier ook dienst
deed. Hoewel wij de morgenboterham niet kregen omdat wij niet werkten, waren wij er nog altijd
beter aan toe als men bedlegerig was, men moest geen energie verspillen.
Deze dokter vroeg vanwaar ik was. Toen ik zegde uit Gent, vond hij het goed, omdat hij als militair
in Gent zijn praktijk in de kazerne had gedaan. En die kennis volstond om in het revier een tweetal
weken langer te blijven en af en toe langs de weg van een verpleger een stukje brood werd
toegeschoven. Na een 3-tal weken werd ik ontslagen en kreeg ik Schönung, dit is herstelverlof. Het
was toen in de maand april nog zeer koud, toen de commandant van de SS, de beruchte Kramer12,
die in het kamp van Bergen-Belsen door de Engelsen is ter dood veroordeeld, het idee kreeg gans
het kamp te ontluizen.
Natzweiller was gemaakt voor 1500 à 3000 gevangenen maar toen waren wij met 4500.
Dezen, die werkten, gingen eerst en de douches stonden naast het crematorium. De Duitsers
waren zeer economisch, want de warmte van het verbranden der lijken deed ook dienst om het
water van de douche te verwarmen. Tegen de avond was het de beurt aan degene die niet werkten
zoals ik en nog anderen en wij waren de laatste. Nadat wij gebaad hadden en ingesmeerd met
creoline13, moesten wij ons afdrogen met handdoeken die allen drijfnat waren van de vorige. Toen
zijn er vele die een longontsteking hebben opgedaan en er ook aan gestorven zijn. Als de kleren
uitgedeeld werden, waren er geen en wij bibberden van de kou, ik kreeg een combinaison14 voor
vrouwen en een onderbroek met een lange en een korte pijp. Zoals reeds gezegd, hebben velen
daar de dood gevonden.
Mijn herstellingsperiode was niet lang, want ik werd ingedeeld in het straatcommando, dat bijna
uitsluitend uit Fransen bestond. Dit kamp was voor de Fransen nog slechter dan voor ons:
bijvoorbeeld toen wij ons kwetsten of iets anders dat men ‘s avonds na terugkeer in het kamp bij
een dokter kon gaan, was dit voor de Fransen verboden. Dit straatcommando werd ook Blutstrasse
genoemd, omdat men door het zware werk bijna altijd terug kwam met een of meer doden.
Persoonlijk heb ik het niet gezien, maar die Fransen, die het wel gezien hadden, vertelden ons dat
men soms een gevangene zijn muts af nam en die buiten de rangen smeet. Dit was toen zij
terugmarcheerden naar het kamp: men verplichtte die gevangene zijn muts terug te gaan halen.
Deed hij het, dan werd hij doodgeschoten door de wacht, die daarvoor drie dagen verlof kreeg. Dit
noemden zij “op de vlucht geschoten”. Als die man niet ging, dan werd hij doodgeknuppeld. Er is
daar wel verandering in gekomen als de Führer een toespraak gehouden had “Alles für dem
Sieg15”. Dan werden degenen wat gespaard die nog goed konden werken, maar de muzelmannen
werden nog dikwijls doodgeslagen.

10
Muselmann (muzelman): een gevangene in een concentratiekamp die door uitputting, dorst en honger tot
niets meer in staat was, ook wel een wandelende dode genoemd. Het is ook de Duitse benaming voor een
Moslim. Waarom de twee betekenissen door elkaar heen lopen is niet met zekerheid te zeggen. Zie ook
http://www.dedokwerker.nl/termen_tweede_wereldoorlog.html
11
Revier: ziekenboeg. Zie: http://www.dedokwerker.nl/kamptaal.html.
12
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Josef_Kramer.
13
Koolteer.
14
Onderjurk.
15
Alles voor de overwinning.
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Gelukkig heb ik daar maar enkele dagen gewerkt en dan werd ik overgeplaatst naar de
steengroeve. Ook een werk waar er velen door hun kameraden dood werden meegebracht.
De vooravond van mijn aanstelling in dit commando, werd ik aangesproken door een Duitse
communist. Hij vroeg van welke stad ik was en als ik Gent zei, vroeg hij ook of ik Minnaert kende.
Ik zei ja, want Minnaert was een Gentse communist, die gemeenteraadslid was en dit ook na de
oorlog en zodoende 25 jaar lang. Hij zegde dat hij daar dikwijls verbleven had. Toen vroeg hij mij
of ik een stiel kende. Op mijn ontkennend antwoord, zegde hij voor mij iets te doen en inderdaad
na twee dagen steengroeve, kreeg ik daar de beste job die ik mij kon voorstellen: ik moest het
kamp proper houden, als men weet dat men nooit een papierke kon vinden daar de gevangenen dit
zelf opraapten. Als gezel had ik een van de streek t.t.z. het was een Elzasser, want hij kon geen
Frans, alleen Duits en hij was reeds 71 jaar. Hij was in het kamp terecht gekomen, omdat zijn zoon
over de grens gevlucht was, anders moest hij in Wehrmacht dienst nemen. De vader en moeder
werden aangehouden. De zoon heeft zich dan toch aangegeven, om zijn ouders te redden, maar dit
heeft niets geholpen: hij is naar het Russische front gestuurd en de vader is dan later gestorven. Ik
zal zijn naam nooit vergeten: hij noemde Grand Jean, kreeg om de 14 dagen een pak
levensmiddelen en tabak, maar ook pruimentabak. Soms gaf hij mij daar een stukje van en ik
kauwde daarop, zwolg ik het sap in, want het deed de honger minder voelen, maar ik kreeg er de
hik van en als het dan goed doorkauwd was, stak ik het in mijn zak om het te laten drogen en met
een stukje dagbladpapier werd er een sigaret van gemaakt, dat zeer zwaar te roken was. Soms
stond hij daar ‘s morgens voor het appel zijn pijpje te roken en dan kwam de één na de andere Rus
met een opgerold stukje gazet een beetje vuur vragen, maar zij rookten mee van zijn pijp.
Ik moest ook eens buiten het kamp proper maken en ik kwam aan het bureel van de SS en wat
deed hij, hij wierp een eindje sigaar door het venster en ik deed alsof ik het niet gezien had en
kuiste verder. Ik vertelde dit aan een paar vrienden in het kamp en die vonden dat ik zot was en
als ik het niet lustte, zij wel. ‘s Anderendaags moest ik teruggaan en hij weierp terug een eind
sigaar, maar nu dacht ik aan mijn vrienden en nam ze op. Dit was natuurlijk geen zwaar werk:
men moest alleen opletten als er een SS in aantocht was, dat men in beweging was en als hij op
uw hoogte was, dat u nederig in de houding ging staan en uw muts tegen uw dij sloeg.
Maar soms heb ik ook verschrikkelijke dingen gezien: als er een nieuwe groep gevangenen
binnenkwam, waren er altijd bij, die door hun vrienden gedragen werden en met een nekschot ter
dood gebracht waren, ofwel zag je het voorste van hun gezicht met een groot gat, waar hun mond
was geweest, ofwel waren ze op hun zij en dan zag je een gat in hun nek. Dit is daar meer dan
eens gebeurd. Toen de aanslag op Hitler heeft plaatsgehad, dan zag men de SS zeer nerveus en
werden er meer slagen uitgedeeld.
Eenmaal hebben wij daar ook een groep vrouwen gezien, met zo schoon lang haar en ik dacht dat
ze in de bunker werden gebracht, maar later is gebleken dat ze in de gaskamer vergast zijn en dat
de lijken moesten dienen voor onderzoek in Straatsburg. Toen ik dit net na de oorlog bezocht heb,
hing er in de gaskamer een bekentenis van Kremer, die dit bijgewoond had.
Er kwamen meer en meer gevangenen bij en hoewel dit maar een kamp was van hoogstens 3000
gevangenen, waren wij in de zomer van 1944 met 7500 à 8000 man. Voor velen was dit een
drama. De keuken was ingericht voor 3000 man, maar gezien het rantsoen verminderde, moest er
soep gemaakt worden voor 2x4000 man en een groot deel ervan had geen werk. Dit betekende dat
die mensen maar eenmaal per dag eten kregen, hun middagsoep en avondbrood werd in eenmaal
gegeven, en dan waren er nog die hun soep en avondbrood omwisselden voor een paar sigaretten.
Ik heb daar een Duitser gekend, een groene, die 20 jaar tuchthuisstraf had gedaan voor moord. Hij
gaf iedere maal zijn brood voor sigaretten en na 3 weken was die ook dood. Maar vele mensen, die
in ’44 aangehouden waren, kwamen daar bij ons en zagen die uitgemergelde mensen en kregen
daar eenmaal per dag eten. Ach! Hoeveel zijn er van honger gestorven? Toen ik nog kampreiniger
was, kreeg ik daar ineens de job van politie, ik kreeg een knuppel om de gevangenen, die niet
werkten in de blok te jagen.
Ikzelf was maar een zwakke, had water in mijn benen en in mijn buik dat ik bijna mijn broek niet
kon af of aandoen, had ‘s morgens gezwollen ogen, maar door het feit dat ik flegmonen in mijn
benen had van het krabben van vlooienbeten, liep het water daar bestendig weg en had ik altijd
natte voeten. Maar dit was ook mijn geluk want anders stijgt het naar het hart en is het met u
gedaan. Ik weigerde met die knuppel te werken en mijn job was gedaan. Gelukkig kreeg ik een
ander werk: wij moesten versleten kleren in repen doen en dit moest dienen om bij de brouwers
hun vat bier op te laten vallen, nadat dit een grote bol was en ook andere dingen.
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In de loop van de tijd zijn er nog vele Belgen bijgekomen o.a. Walter De Bock, Oscar Jacobs, André
Verhaegen en nog vele anderen.
Op zekere dag, na luizencontrole, moesten diegenen die er hadden naar de douches in hun hemd
en hun kleren werden ontluisd. Dit kamp was gemaakt met trappen en dan een allee, waar het
appèl werd afgenomen. Oscar Jacobs en ik gingen de trappen af, want ik moest ondersteund
worden. Inmiddels speelden de muzikanten de luizenmars16 en toen wij beneden kwamen, kwam
op hetzelfde ogenblik een nieuw transport gevangenen aan, met een brullende SS op kop. Ieder
trachtte zich te redden, maar ik viel op de grond en die SS begon te schoppen op iedere plaats van
mijn lichaam en ik had nog het gedacht: ik moet weg want die gaat mij doodschoppen. Met veel
krachtinspanningen geraakte ik recht en kon ik een tiental meter weglopen. Ik was uit zijn baan en
hij liet mij gerust. Daarna was het onze beurt om ontluisd te worden.
Ik was er heel slecht aan toe: honger, oedeem, flegmonen, maar weliswaar moed genoeg om te
overleven en toen André Verhaeghen bij ons in het kamp kwam, zorgde hij ervoor dat ik bij degene
kwam die een stukje brood meer kreeg. Het ging als volgt: men moest bij de dokter, zelf ook een
gevangene, komen die u onderzocht en voorstelde dat u kon genieten van solidariteit. Die
solidariteit bestond uit het volgende: men ging bij sommigen die daartoe bereid waren een klein
stukje brood af te staan en dan werden een aantal van die stukjes aan de zwakste gegeven. Ik kan
u verzekeren dat dit werkelijk solidariteit was: deze vrienden een stukje van hun hongerrantsoen
gaven en dezen die het kregen betekende het een moralistisch hoogtepunt, maar voor de ophalers
was het, in geval van ontdekking, stokslagen of cel zonder eten.
Wat in ieder kamp verschrikkelijk was, was het appèl. Dit werd ‘s morgens, gedeeltelijk ‘s middags
en ‘s avonds gedaan. Wij moesten op rijen van vijf staan en dan werden door de
kampcommandant de bevelen gegeven, nadat eerst iedere blokoudste zijn aantal genoemd had en
dan klonken voor alle gevangenen de bevelen “zum fünf” en dan “Mutzen ab”. Als die getallen
overeenstemden, was zo een appèl gedaan op een half uur, maar als het niet klopte, dan was het
soms uren. Ik heb eens geweten meer dan vier uren en sommige gevangenen vielen onpasselijk
ofwel omdat ze te lang in de zon hadden gestaan ofwel in de winter flauw vielen van de kou.
Het appèl was in ieder kamp één van de grote pesterijen en vele gevangenen hebben daar slagen
bekomen, omdat ze niet goed in de rij stonden of dat het aantal niet klopte.
Op zekere dag kwam er een Duitser (groene) met een hondje en hij kreeg de barak te beheren
waar de gevangenen in de steengroeve werkten. Zij wilden dit werk opdrijven en zij moesten in
twee ploegen werken, een ploeg van zes tot zes overdag en ene van zes tot zes ‘s nachts en
andere gevangenen moesten de barakken proper maken. De eerste maal, dat ik dat mocht doen,
stond het eten van de hond daar nog, macaroni met vlees. Ik was er rap bij om die schotel te
nemen en hoewel het vlees er allemaal uit was en gans dit eten naar de hond smaakte, heb ik het
toch gulzig opgegeten. Na drie dagen was er geen hond meer te zien, daar is niets van terug
gevonden. Ik denk nog altijd dat de mannen van de keuken dit geflikkerd hebben.
Alhoewel wij weinig wisten wat er buiten het kamp omging, waren er toch gevangenen, die
moesten werken in de barakken van de SS en die op de hoogte waren van de toestand. Daar de
communisten en de goede patriotten zich dicht aaneensloten, werd alle nieuws rondverteld, want
dit bij elkaar aansluiten was ook een vorm van weerstand in het kamp en dezen, die in de
barakken van de SS kwamen, hadden soms de mogelijkheid de Engelse radio te beluisteren en de
dagbladen in te zien en zij wisten dus ook dat op 6 juni de invasie was begonnen. Ubegrijpt wel dat
degenen, die op de hoogte waren, er met een glimlach bijliepen.
Die 6de juni zal ik ook niet vergeten omdat wij op die dag moesten aanwezig zijn hoe een
gevangene werd opgeknoopt. Het was een Pool, maar gene van ons kamp, hij had dus zogezegd
sabotage gepleegd. Het ophangen van mensen was echt gruwelijk. Er werd een koord rond zijn
hals gedaan, die vastgebonden was aan de galg en dan werd een trapje van drie treden van onder
zijn voeten geschopt en dan bengelde hij nog wat. Ik wil maar zeggen dat de dood niet
ogenblikkelijk was en in het geval van deze man, die wat zwaarder woog dan de normale
gevangene, kwam hij door zijn gewicht terug met zijn voeten op de grond. Met de hulp van twee
gevangenen werd de koord een slag rond de galg gebracht en liet men hem zo hangen. Die man
werd gewurgd en het duurde meer dan een kwartier alvorens hij dood was.
De SS deed dit om ons te demoraliseren, maar bij mij bracht het een verkeerd effect: men had
reeds zoveel beleefd, dat men daar min of meer onverschillig voor stond en ik dacht aan mijn soep
en velen met mij.
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De zogenaamde vlooienmars. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlooienmars.
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Toen ik in het kamp verbleef, heb ik gezegd: ik ga daar niets over vertellen, want de mensen gaan
het toch niet willen geloven. Maar eigenlijk vindt men de woorden niet om die gruwelen, die
dagelijkse spanning, die verschrikkelijke honger in woorden of geschrift te brengen.
Later heb ik er vier à vijf gelijk weten ophangen in het kamp van Allach17, een nevenkamp van
Dachau.
Er was in de voorgaande maanden een aanslag op Hitler gepleegd en de SS liepen daar allemaal
zenuwachtig bij: zij straften voor een kleinigheid. Dit was bunkerstraf of 25 stokslagen op uw
achterste. Die bunkerstraf was zelfs dikwijls drie dagen zonder eten of drinken en die stokslagen
waren voor sommigen dodelijk. Men legde de gevangene op de Prügelbock - dit had de vorm van
een uitgeholde boomstam - men moest zich daar opleggen en de blokoudste sloeg u met een
karwats of een stok. Soms moest u zelf de slagen tellen: als u in de plaats van zeven of acht
bijvoorbeeld ai durfde te roepen, omdat hij op uw nieren had geslagen en u dan, als u moest
plassen, bloed in uw urine vond waar men dikwijls aan dood ging. Maar het ergste was als je moest
herbeginnen tellen en in plaats van 25 kreeg men er 50. Sommigen vielen flauw van de pijn. Wat
ook als straf werd toegepast was op u hurk zitten, soms een uur en meer met een schimmel, die u
met de handen gestrekt moest vasthouden. Een schimmel is een stoel die men gebruikte bij de
boeren en woog niet zo weinig. Het meest gebruikte was slagen en schoppen en daar zijn er weinig
aan ontsnapt.
Het ergst van al die folteringen waren niet altijd de SS, maar spijtig genoeg dikwijls gevangenen.
Van daaruit dat wij niet alleen de Duitsers met een groene driehoek verafschuwden, maar ook vele
Polen, die in samenwerking met de Duitsers de blokken beheerden en baas waren over ons eten en
onze rust in de barak.
Anderzijds was er ook een groep van communisten en goede patriotten, die nog altijd weerstand
boden tegen die mannen en er in slaagden velen van ons te helpen, die er slecht aan toe waren.
Het waren bijzonder de Duitsers met een rode winkel, dus de communisten, socialisten en andere
verantwoorde Duitsers samen met deze van verschillende landen.
In Dachau en Buchenwald waren ze er in geslaagd om de leiding over te nemen en de groene te
verdringen. Maar men had daarom niet meer eten, maar het werd beter verdeeld. Zij hebben niet
alles kunnen beletten, maar in die kampen was het toch wat anders.
De volgende maanden waren zomermaanden en toen stierven er veel door de hitte, want op dit
appèl staan duurde ook soms uren en dan werd het voor enkele onpasselijk worden. Men kan het
niet genoeg herhalen hoe wij in de doodgingen door honger, werken, op appèl staan en andere
folteringen.
Op zekere nacht werd er rondom ons kamp geschoten en er was rumoer en beweging. Toen zagen
wij de vlammen uit het crematorium slaan en de stank van mensenvlees was geweldig. Wij
hoorden later vertellen dat de maquis18 ons wilden bevrijden en de leiders uit de kampen, die al
gevangen waren, werden vermoord en verbrand.
Begin september kreeg een groot deel van ons een groot stuk brood met een stuk worst en werden
op transport gebracht, maar toen wij beneden waren in station Rothau, kwam er terug bevel dat
wij weer naar het kamp moesten om ‘s anderendaags terug naar het treintje van Rothau te
vertrekken, maar deze keer zonder eten. Die beelden van transport met doorschoten hals, kwamen
mij voor het oog maar gelukkig ging het treintje naar Dachau.
Dachau, waar wij in quarantaine kwamen. Het was blok 27. Hier kreeg ik een ander nummer: het
was 98215 en natuurlijk dezelfde honger, maar het was toch iets anders. Wij waren op de hoogte
van de oorlogstoestand. Maar na tien dagen werd ik terug op transport gesteld en naar een
nevenkamp van Dachau gebracht nl. Allach.
Van Dachau wil ik nog zeggen dat het gesticht is op 21/03/1933 nadat Hitler op 31/1/1933 aan ‘t
bewind was.
Allach: te voet het was maar een achttal km. Er waren daar reeds 4 à 5000 man en bij de
bevrijding 11 à 12000 man. In de loop van de negen maand zijn er nog bijgekomen, die ik mij
herinner zoals Jacobs Oscar voor de tweede maal, Bokstaele Roger, De Jaegher Firmin, Steveryns
Daniel en nog andere. Daar heb ik ook Bob Claesen leren kennen, een buitengewoon mens. Samen
met Piet Cools, die ook van Dachau kwam, kregen wij van hem soms een stukje brood, maar na de
17
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De maquis is een Franse verzetsbeweging tijdens WO II. Zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maquis_(Franse_verzetsbeweging).
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quarantainedagen te hebben volbracht, werden wij in verschillende commando’s ondergebracht. Ik
was bij de Moorexpresss19: een commando van ongeveer zeventien gevangenen, bewaakt door één
SS met een hond. Het was een aanhangwagen die getrokken en gestoken werd en moest dienen
om alle jobs te klaren. Het grootste deel van de gevangenen werkten voor BMW (Bayerische
Motoren Werke20). Dit waren enorme hallen, waar motoren voor vliegtuigen werden gebouwd. Wij
moesten soms vuil ophalen en buiten het kamp gaan dumpen. Ook buiten het kamp:
boomstronken uit de grond halen en die ergens gaan wegleggen.

De barakken in Allach.
(Foto: http://orlandomemory.info/memory/image/allach-concentration-camp-barracks)

Er werden daar bunkers gebouwd en wij moesten daar zand, cement en andere benodigdheden
aanbrengen. Bijna ieder commando was een slecht commando omdat het immers schnell, schnell
moest gaan en omdat door het gebrek aan eten er velen onder ons daaraan kapot gingen. Op
zekere dag moesten wij naar Dachau met de Moorexpress om kolen te halen. Onderweg vonden wij
eindjes sigaretten, wat voor velen een uitkomst was om met groenen (gevangene misdadigers) te
ruilen voor brood. Die Moorexpress diende ook om de lijken van Allach naar Dachau te brengen.
Die Moorexpress heeft voor mij een grote rol gespeeld, ook van voordelen. Wij moesten eens
aardappelen gaan halen in het station van BMW. Dit duurde enkele dagen en wij konden
aardappelen “organiseren” ttz. nemen en voor eigen gebruik opeten. Natuurlijk moesten wij ook
brandstof sprokkelen, want er waren wel kachels maar geen kolen of hout in de barakken. Dan
werden die aardappelen geproefd en sommigen wisselden dit voor sigaretten. De vierde of vijfde
dag vroeg de kapo wie gestolen had en moesten diegenen, die aardappels gestolen hadden, uit de
rang treden. Van de zeventien waren er twaalf en er was meer dan een mand vol. Wij werden
bedreigd de volgende maal straf te krijgen. Twee dagen nadien terug controle. Hoewel er maar de
helft was, moesten wij allen gestraft worden, want de SS ging er van uit dat dezen, die niet
gestolen hadden, het wisten en daardoor schuldig waren door niets te zeggen. Dan kwam de straf:
wij moesten aan sport doen t.t.z. liggen, een paar meters kruipen en weer opstaan. Ik was niet
van de rapste en door mijn oedeem (dikke benen) zeer gehandicapt. Daar ik mij niet gans op mijn
buik legde, werd ik met de laars in de rug gestampt en dan kwam ik nog meer in achterstand. Ik
was zeker niet alleen: velen onder ons hebben er lang pijn van gehad, maar toch was er een jonge
Spanjaard, die de aardappels op zijn armen bewaard had en die ook meebracht in het kamp, maar
zijn armen waren gans blauw. Die sportuitgave duurde ongeveer een dik uur en niemand van ons
die een middagmaal kreeg.
Ik heb in Allach driemaal diarree gehad en heb mij geholpen met geen soep te eten, geen
ersatzkoffie, mijn brood te laten zwart roosteren, maar daarvoor moest ik hulp hebben of het werd
door anderen gepikt en die hulp kreeg ik van diegene die mijn soep kreeg. Gewoonlijk was diarree
dodelijk. Eenmaal dat wij op weg waren met de Moorexpress, moest ik ook de grote commissie
doen en vroeg aan de SS om uit te treden, wat hij toeliet, maar als ik aan de zijkant van de weg
19

De Moorexpress is een wagen waarmee lijken naar de ovens werden gebracht om te worden verbrand. Zie
http://www.dedokwerker.nl/kamptaal.html.
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was, kwam de hond naar mij gevlogen en beet in mijn benen en naar mijn keel. Gelukkig niet te
erg.
De winter was terug zeer streng en bijzonder met die streepjeskostuum, dat weinig warmte bood.
Ik moet het niet herhalen: koude, honger, te hard werken onder tempo van snel, snel. Veel van de
gevangenen gingen er onderdoor.
Die Moorexpress was ook een dodend commando en onze vriend Bob Claessens zorgde ervoor dat
ik een commando kreeg bij de kartoffelschillers21. Dit was een commando van ook zeventien à
achttien gevangenen en wij moesten aardappelen schillen in een deel van de keuken van de BMW.
Men was daar zeer goed van eten en men had er weliswaar niet te veel, maar men kon toch
dikwijls een gamel van 2 liter in het kamp brengen, die dan omgewisseld werd. Ik ging er altijd
mee bij Bob Claessen, die de soep verdeelde. Het enige dat men niet mocht doen, was tussen de
toegestane uren gaan plassen. In dit geval werd men uit het commando geweerd. Dus moest men
zo lang mogelijk wachten van plassen, wat ook zijn nadelen had.
Ik werkte daar reeds een acht dagen en het was zondag: dit commando trok uit en,
niettegenstaande ik nog niet vast benoemd was, ging ik mij in de rijen gaan stellen. De kapo had
niet goed geteld, de SS had niet goed geteld, in alle geval er was een man te kort bij het appèl van
ongeveer 8000 man en die moesten blijven staan in de bittere kou tot wanneer ons commando
binnenkwam en ja, daar was een gevangene teveel en dat was ik.
De SS vroeg dus: “Wie ist zufiel?” Niemand sprak, ik twijfelde enkele seconden en dacht: ja, ieder
van ons zal gestraft worden, ik ga maar een stap voorwaarts zetten. Men moest altijd deemoedig
voor een SS verschijnen, de muts tegen de rechterkant van je broek, de ogen deemoedig
neergeslagen, gereed om de straf te ontvangen. Hij vroeg: “Vanwaar ben jij?” Ik antwoordde:
“Belg”. Maar ik keek hem tevens flink in zijn ogen. Het was nog een zeer jonge gast. Zijn tweede
vraag was: “Waarom zijt u hier?” Het was niet geraden te zeggen waarom men in een kamp
terecht kwam en zeker niet in mijn geval. Ik antwoordde dus communist en dacht reeds de eerste
te ontvangen, maar tot mijn grote verwondering zei hij: “Gaat u terug in uw rang” en er gebeurde
niets. Ik denk nog altijd dat dit de zoon van een Duitse communist was en voordat Hitler aan de
macht was, in 30/01/1933, ook zal aangehouden zijn.
In alle geval het appèl van 11u was uitgelopen tot meer dan 13u en dit voor een zondag. De
gevangenen waren niet tevreden van mij.
Men kwam stilaan de winter door met veel zieken en doden, sommigen die weggingen en dan weer
nieuwe. Naast ons kamp was er ook een kamp voor Joden en een kamp voor vrouwen. In begin
van 1945 waren er pakjes van het Rode Kruis, alleen voor degene die ingeschreven waren zoals ik
en nog vele anderen dus de Schutzhaftlingen. De N.N., die kregen niets, want die bestonden
zogezegd niet. Ik heb altijd een gedeelte van mijn pakket aan Bob Claesen gegeven, die de nodige
verdeling deed. Die pakjes hebben
ons wel goed geholpen, want
datgene wat uitgedeeld werd door
het kamp, was op alle punten
verminderd.
Er
kwamen
meer
gevangenen en minder eten, dus
meer honger en meer kans op
diefstal.
Als het alarm ging, moesten wij naar
de bunkers en dan zeker ons eten
meenemen
ofwel
als
men
terugkwam was het zeker gestolen.
En zo een alarm kwam dikwijls bij
ons avondeten en München werd
niet gespaard.
25 februari 1945: bombardement van
München door de Geallieerden.
(Foto: Spiegelonline.de)

Overdag hebben wij meer dan eens gevechten in de lucht gezien, waar er vliegtuigen van beide
legers neerstortten. Maar toch op een zekere dag werd het kamp van de Joden gebombardeerd, er
waren verschillende doden. Wij kwamen dichter en dichter bij de bevrijding.
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Toch was er nog iets zeer ernstig gebeurd met een Nederlandse jongen, negentien jaar ongeveer.
Het was zo: ons haar werd gesneden met in de midden een streep - men noemde dit ook een
straat - en als het te lang werd, werd in het midden het haar op 2 streepjes gekamd en daarom
werd het afgesneden met de tondeuse, zo dat men daar altijd een straat had. Tevens moest men
zich laten scheren, dit gebeurde iedere week. Het scheren was een drama: men moest zich
inzepen, maar wat men daarvoor gebruikte was ver van zeep. Dus men stond in de rij en kreeg
borstel en potje scheerzeep aangeboden, maar als het uw beurt was, was die zeep opgedroogd en
uw baard werd afgeraspt en dikwijls was er voor sommigen met een sterke baard bloed bij.
Nu, die jonge Nederlander ging niet in de rij staan, omdat hij geen baard had, maar hij liet ook zijn
haar niet snijden en zodoende kwam die straat samen en zag men die streep niet meer. Op zekere
dag dat wij met onze Moorexpress in het kamp kwamen, stond er een hogere SS ons te keuren.
Die jongen werd eruit gehaald, omdat hij zich voorbereidde om te ontvluchten, zo zegde die SS.
Die SS wou hem een slag geven maar, ongelukkiglijk voor die jongen, stak die zijn arm omhoog
om zich te beschermen en de SS stompte op die jongen zijn elleboog en had zich pijn gedaan. Dan
is hij er beginnen op slaan en schoppen dat die jongen moest worden weggebracht door mij en een
andere Nederlander. Wij hebben hem naar het revier gebracht en hebben er niets meer over
gehoord!!!
Ik heb hier meer dan eens over Bob Claesens geschreven: hij is Vlaming, maar heeft zijn studies in
de VUB gedaan in het Frans. Hij was advocaat maar zeer actief in de linkse middens. Hij was
communist. Hij werd tamelijk vroeg aangehouden en terecht gekomen in Breendonk. Vroeg
aangehouden, dan bedoel ik na de inval van de Nazi’s in de Sovjet Unie (7 juli 1941). Ik heb hier
een verslag van een tussenkomst, die ik gedaan heb ter gelegenheid van de herdenking in de jaren
’70. Er is daar ook sprake van Jozef Vlaeminck, die buitengewoon solidair was met ons, ook met
die Russen, die een bijzonder regime gaf en toen dat mislukte te worden vermoord.
Hij heeft mij eens twee anekdotes verteld, die de geweldige honger bewijzen. Hij was terecht
gekomen in een kartoffelschillerscommando. Het grootste gedeelte waren geen aardappelen, maar
wel bieten, veel bieten, en er waren daar hele grote bij. In het kamp was er een kameraad, die aan
Vlaeminck altijd vroeg om hem eens een paar schijven mee te brengen. Vlaeminck wist dat men
altijd gefouilleerd werd en dacht eraan die boven op zijn schouderbladeren te leggen. Hij had
natuurlijk vergeten dat hij zoveel vermagerd was. Toen zij in rang stonden, werd hij eruit gehaald
door de kapo met de vraag: “Du Generaal komst du hier”, want die schijven waren precies
epauletten. Hij kreeg een paar lappen, maar gelukkig verder niets, want die kapo was gekend door
zijn wreedheid. Vlaeminck heeft eens meegemaakt dat een gevangene, die tijdens zijn werk een
stukje meepikte en opat of iets anders verkeerd deed. Die man moest tegen de muur gaan staan
en hij spoot er op met de lans water die zeer sterk was, maar zo erg en zo lang dat die man
verstikte.
Een tweede anekdote in dit zelfde commando: die kapo’s en SS waren zeer wispelturig. Nu was er
een gevangene, die ook een stukje gegeten had, en de kapo vroeg hem: “Hebt u honger?” Toen de
man ja antwoordde, zocht hij daar een biet van wel 2 ½ à 3 kg en zei: “Fressen Sie diese.” De
gevangene zette zich aan het eten en toen hij zijn ronde gedaan had was de biet op, maar de man
lag met een enorme dikke buik en hij vroeg hem: “Habst du nog hunger?” Op zijn bevestiging
schudde hij zijn kop. Jozef Vlaeminck is doodgereden.
Om terug te keren tot Allach: de bombardementen van de geallieerden werden intenser en
intenser. Het station van München en de stad zelf werden meer en meer gebombardeerd en wij
werden opgeroepen met 1000 à 1200 man om naar München te gaan werken. Maar er was al
langsom minder discipline en sommige SS-ers werden verplaatst naar andere kampen en in hun
plaats waren er andere, maar die niet dezelfde wreedheden hadden gedaan ofwel werd gehoopt dat
ze daar niet herkend werden. In alle geval, de discipline was sterk, alhoewel al de gevangenen van
Slavische origine waren, moesten ze zich verzamelen en werden op transport gezet. Het werd
bijzonder gesaboteerd door de Schreibstube bureau: men vond de gegevens niet en het konvooi
werd uitgesteld. Velen onder die Slavische volkeren trachtten een andere vest te bekomen of heel
eenvoudig hun kenteken van nationaliteit te verwijderen. Met die groep moesten ook de Duitse
gevangenen meegaan en die wisten zich nog beter te camoufleren. Dan ging het de beurt worden
aan de Fransen om te eindigen bij de Belgen, Nederlanders …
Het konvooi, dat vertrok, was niet talrijk, maar wij hebben daar nooit iets meer van gehoord.
Ook de vrouwen en de Joden moesten op transport, dit is mislukt, ik weet niet meer op welke
juiste manier. Het was het laatste bevel van Himmler, dat alle gevangenen moesten geliquideerd
worden.
Om terug te keren naar het commando voor het station van München: dus in plaats van 1000 à
1200 kwamen wij in München met 8 à 900 man aan, velen hadden zich verstopt. Deze
mogelijkheid bestond omdat wij al vier uur uit bed moesten en om vijf à zes u. vertrokken. Dit was
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met een goederenwagen, maar iedere maal dat er alarm was en een trein met munitie of soldaten
moest doorreizen, werden wij op een zijspoor gezet en moesten dus wachten. Op die manier
kwamen wij soms om elf u aan het station en daar werd ook alarm geblazen. Dus van werken
kwam er niet veel terecht, hoewel met het grote aantal gevangenen hadden zij toch nog de
mogelijkheid om werk af te leggen. Het was ook geen werk om mee te lachen, het verplaatsen van
die rails, die steunbalken enz… en onder het gebrul van snell, snell, was het zeer zwaar werken.
Stilaan werd het april 1945. Men hoorde goede berichten: de Russen waren in Berlijn, de
geallieerden dicht bij ons, en dan opeens 30 april waren zij daar. Het geluk was niet te beschrijven.
Wij hadden weliswaar veel kanongebulder gehoord en eenmaal was er in het kamp van de Joden
een bom terecht gekomen met als gevolg verschillende doden. Wij konden ons niet meer wassen,
want de waterleiding was verbroken. Maar nu was de dag van de bevrijding daar. Hierbij een foto
van die dag.

Foto Familiearchief Freddy De Ghouy.

Nu werden de beulen, als die er nog waren, opgezocht en sommigen werden gelyncht. Er waren
ook gevangenen bij die een serieuze pandoering kregen. Daar heb ik mij niet mee bezig gehouden,
hoewel ik het niet afkeurde. Er stierven nog veel mensen van buikloop, omdat er eten in de omtrek
genomen werd en dit was dikwijls te vet. De Amerikanen trachtten dit een beetje te verhelpen met
een stuk chocolade. Er waren ook veel gevallen van vlektyfus en de Amerikaanse sanitairen waren
meestal negers. Die vroegen enkele vrijwilligers, om het blok waar alleen zulke gevallen lagen, te
desinfecteren, want zij hadden een beetje schrik om het te doen. Een Rus en ik gaven ons aan om
die barak te desinfecteren. Dit was verschrikkelijk: de mensen, die op het derde bovenste bed
lagen, hadden niet meer de kracht om, eenmaal uit het bed, er terug in te klimmen, zodoende
lieten ze van boven alles lopen en beneden was dit een vies papje.
Nu die vernietiging van de luis: het middel, dat de Duitsers gebruikten, was onvoldoende. Alleen de
luis was vernietigd, maar de neten bleven bestaan en er was kans, als men zijn kleren terugkreeg,
men meer luizen had dan daarvoor. Het product van de Amerikanen was DDT: de luis was niet
direct dood maar zij werd onvruchtbaar en de neten waren vernietigd.
Als die taak gedaan was, vroegen de Amerikanen mij om al de kleren van de gevangenen te
verbranden. Na enkele uren werd ik daar overbeten van vlooien en luizen en ik speelde ook mijn
kleren uit om mij in de rij te gaan stellen om andere te krijgen. Toen werd ik gekleed in een
tanksoldaat. Dan zijn wij nog gebleven bij Bob, tot wanneer hij genezen was en het volgende
konvooi die ons kwam halen, het was toen reeds juni. In München liepen wij daar met een SSkostuum zonder kentekens, alleen met een tricolore band rond onze arm.
Op zeker moment kwam er daar een Amerikaanse MP en gelukkig dat die band rond onze arm was
en dat Bob goed Engels sprak, zo niet vlogen wij bij de Amerikanen in de bak.
Ons konvooi bestond uit verschillende wagens die allen goed bezet waren en Bob vroeg aan die
medereizigers bij ons, waarom zij in Duitsland waren terecht gekomen en toen wij hoorden dat het
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allemaal vrijwillige arbeiderswaren, wilden wij er niet mee samen zitten en ze moesten allen in een
andere wagen. Aan de grens werden wij onderzocht of er geen SS-ers bij ons waren. Zij moesten
daarvoor de arm ontbloten en oplichten en daar kon men zien of er een SS kenteken was
getatoeëerd. Wij overnachtten in Luxemburg en kregen allemaal 100 frank. Dan werden wij op de
trein gezet naar Brussel. Bob is naar huis gegaan in Antwerpen, maar zijn woning was ingenomen
en met de 100 frank reed hij nog bij een vriend, maar die woonde daar ook niet meer en dan is hij
maar in het station blijven slapen.
Ik had ook nog geen goesting om naar Gentbrugge te gaan en ging mee met Piet Cools naar huis.
Mijn oudste broer, die zelf een groot invalide was, van de 18-daagse veldtocht, kwam mij ophalen
en in Gentbrugge kwam er dan een muziekfanfare van de Neerschelde een serenade brengen. Heb
dan een tijdje bij mijn broer gewoond, hij had drie kinderen en dat heeft mij goed geholpen. Want
die hadden ook veel melk, die ze zelf niet opdronken, en zodoende heb ik mij daar tamelijk rap
hersteld. Na een drietal maanden ben ik terug naar de Puntfabriek gaan werken. Ik hoestte veel en
liet mij onderzoeken bij Dr. Verstraete. Die stelde vast dat ik TBC had en dus naar een sanatorium
moest. Vóór ik ziek was geworden, had ik mijn huidige vrouw leren kennen. Ik ben dikwijls ziek
geweest, bijzonder de laatste tijden, maar de zorgen die ik van haar ontvangen heb en nog
ontvang, wil ik aan ieder bekend maken. Als ik uit het sanatorium terugkwam, ben ik eerst boeken
aan huis gaan verkopen, om dan samen met André Verhaeghen een winkel te beginnen in de
Koestraat te Gent. De zaken gingen goed, maar niettegenstaande wij dezelfde hel hebben beleefd,
is het toch niet gelukt. Dan ben ik maar met mijn vrouw alleen een boekhandel gestart. Eerst op
het Arsenaal (Gentbrugge) en dan in de Lamstraat te Gent. Ik heb altijd verder het fascisme
helpen bestrijden: ik ging naar jeugdgroepen, gepensioneerden, scholen, met twee films over de
concentratiekampen. Tot mijn 80ste heb ik die scholen bezocht, niet dat mijn taak beëindigd is
want het fascisme is nog niet verdwenen, maar ik ben te ziek geworden om het nog verder te
doen. Gelukkig heb ik een goede vrouw, die alles gedaan heeft om mij te helpen, die moeilijke
dagen heeft doorstaan.

Kasselrijkaart Oudenaarde uit 1669
Eind 2014 kocht de stad Oudenaarde twee manuscriptkaarten aan uit de 17de eeuw. Eén van deze
kaarten betrof een unieke weergave te zijn van de Kasselrij Oudenaarde. De Kasselrij
Oudenaarde ontstond in het begin van de 14de eeuw en strekte zich uit van het dorp Nazareth in
het noorden tot Outrijve in het zuiden. De westgrens werd gevormd door de bossen van OudMoregem en Kruishoutem, in het oosten vormde de Schelde de grens. De manuscriptkaart van de
Kasselrij Oudenaarde dateert van 1668-1669 en werd getekend door landmeter Pieter Meysman.
Over de opdrachtgever van de kaart tasten we voorlopig in het duister. De guirlande linksonder
waarin deze informatie zou kunnen staan, is namelijk niet ingevuld. Op de kaart (1,10m x 1,95m)
kan je elke parochie, kerk, molen, bos, weg, rivier of klooster in de kasselrij terugvinden. Er zijn
vergelijkbare kaarten van de kasselrij van Kortrijk en het land van Aalst maar tot voor kort was er
geen enkele bekend van de kasselrij Oudenaarde. Na de aankoop van kaarten heeft de stad
Oudenaarde geïnvesteerd in de restauratie en digitalisering van beide kaarten.
Indien je een reproductie van deze kaart (0.90m x 1.60m) wenst aan te kopen, kan je
intekenen op de voorintekenlijst door een e-mail te sturen naar archief@oudenaarde.be.
De vooropgestelde prijs zou € 20
bedragen.
http://www.oudenaarde.be/vrijetijd/cultuur/stadsarchief/kasselrijkaart
-oudenaarde-uit-1669
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Provinciale prijzen voor historisch onderzoek
2017.
Waag je kans
Win
Prijzen
Historisch onderzoek
Provincie Oost-Vlaanderen
In 2017 schrijft de provincie Oost-Vlaanderen twee prijzen voor
historisch onderzoek uit. Zowel in de categorie geschiedenis als in
de categorie heemkunde ligt 5.000 euro klaar voor een
wetenschappelijk verantwoorde studie.
Wie kan deelnemen?
Personen die in Oost-Vlaanderen geboren zijn of er al 5 jaar
wonen, of als het werk over Oost-Vlaanderen gaat. Ook
proefschriften kunnen dit jaar meedingen.
Hoe deelnemen?
Bezorg ons ten laatste op 15 april 2017 het inschrijvingsformulier
en 6 exemplaren van het werk.
Wat dan?
Een vakjury buigt zich over de inzendingen. De deputatie maakt
de winnaar bekend in het najaar.
Info:
www.oost-vlaanderen.be/cultuurprijzen
Hilde De Mulder · tel. 09 267 72 71 · erfgoed@oost-vlaanderen.be

Wij gaan naar Amerika vertelt het verhaal van de emigratie van meer dan
150.000 landgenoten die via de haven van Antwerpen de ellende in dit land
probeerden te ontvluchten en al of niet in de Verenigde Staten of Canada een
beter leven vonden.

WIJ GAAN NAAR AMERIKA
lezing door Dirk Musschoot
Op dinsdag, 24 oktober 2017 om 19.30 uur
in De Kluize Sportstraat, 3 te 9860 Oosterzele
Inkom: 5 Euro.
Een activiteit van het Heemkundig Genootschap Land van Rode.
http://www.landvanrode.be
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Cursus Familiekunde
U wilt nu eindelijk eens nagaan hoe het zit met uw
voorouders: vanwaar komen ze, welke beroepen
oefenden zij uit enz…
Dat alles en nog veel meer wordt u uitgelegd in onze
cursus familiekunde. De cursus wordt gegeven door
Françoise Verhoosele, aan de hand van duidelijke
voorbeelden.
Wanneer:
Op 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.

WIJ ZOEKEN
Foto’s, documenten, brieven, getuigenissen
in verband met het vierdubbel huwelijk
van vier kinderen van August De Vos
dat plaatsvond op 23 december 1913
in de parochiekerk van Moortsele.
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ERFGOEDDAG in Merelbeke - zondag 23 april 2017
Het volledige programma vind je op www.erfgoedcelviersprong.be.
Rondleiding: Op stap met een zorgheilige
i.s.m. Sint-Elooisruiters Merelbeke, vzw Van stoel tot stoel
De zorg- en beschermheilige Sint-Elooi, aanroepen tegen
pest, huidziekten, geldgebrek liet een stempel na in
Merelbeke: een kapel, straat, school, cafés, processie en
ruiterclub dragen zijn naam. Kom mee met de huifkar, koets
of te voet, van de St.-Hendrikskerk tot de kapel en ‘ontmoet’
St.-Elooi in het verhaal van een handpoppenverteller en in
filmbeelden. De St.-Hendrikskerk toont een mini-expo.
Foto Sint-Elooiprocessie Merelbeke,
collectie kerkbestuur Sint-Pietersbanden Merelbeke

Locatie: Sint-Hendrikskerk - Sint-Elooistraat 104, 9820 Merelbeke
Tweede locatie:
Sint-Elooiskapel - Brandegems Ham, Merelbeke.
Personen die te voet naar de St.-Elooiskapel komen kunnen parkeren ter hoogte van GC 't
Groenendal, Brandegems Ham.
Openingsuren: Doorlopend van 10 uur tot 18 uur.
Huifkartochten om 9u30, 11u, 13u30, 15u en 16u30, vertrekkend vanaf de Sint-Hendrikskerk Sint-Elooistraat 104.
Vertellingen met handpoppen door Erik Verbeecke om 10u, 11u30, 14u, 15u30 en 17u.
Reserveren verplicht via: mieke.van.damme@merelbeke.be of 09/210.32.92 (voormiddag), met
vermelding van het uur en het aantal volwassenen en kinderen.
Reserveren kan tot 17/04/2017.
Munte: De Muntenaar
Tentoonstelling: Zorgverlening in Merelbeke, verbeteren van welzijn en gezondheid
i.s.m. gemeente Merelbeke
Zorgverlening in Merelbeke kent vele aspecten doorheen de tijd.
Een tentoonstelling toont wat zorg en zorgverlening allemaal kan
inhouden. Ontdek de geschiedenis van o.a. Winterhulp tijdens WO
II, de rol van vroedvrouwen vroeger, en de historiek van heel wat
Merelbeekse zorginstellingen.
Foto Zorgcentrum Lemberge, collectie De Vos

Locatie: Oude pastorij Munte - Munteplein 6, 9820 Merelbeke
Openingsuren: Doorlopend van 9.30 uur tot 17.30 uur. De tentoonstelling is nog te bezichtigen
tot en met 7 mei 2017; op weekdagen van 13.30 uur tot 17.30 uur en in het weekend van 9.30
uur tot 17.30 uur.
Munte: De Muntenaar
Tentoonstelling: Zorgheiligen in Merelbeke
i.s.m. gemeente Merelbeke
Bij verschillende kwalen en ziektes werden en worden
verschillende zorgheiligen aanroepen. De tentoonstelling
brengt de heiligen en hun weldaden in beeld en toont op
welke manier ze 'zorg' dragen voor de gelovigen. Maak
kennis met Sint-Anna, Sint-Apollonia, Sint-Stefanus en
hun collega's.
Foto Sint-Hubertus, collectie kerkbestuur Sint-Pietersbanden
Merelbeke

Locatie: Sint-Bonifatiuskerk Munte - Munteplein, 9820 Merelbeke
Openingsuren: Doorlopend van 9.30 uur tot 17.30 uur. Ook open op zondag 30 april 2017 en
zondag 7 mei 2017 van 13.30 uur tot 17.30 uur.
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Staten van Goed Land van Rode
Deel 10.
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent.
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode.
RAG 115
Afkortingen:
g
SVGB
Staat van goed Balegem
SVGM
Staat van goed Moortsele
SVGS
Staat van goed Scheldewindeke
RAG
Rijksarchief Gent
x
†
fa
fs

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

gehuwd met
overleden
dochter van
zoon van

737
738

1697
1699

739

1696

740

1698

741

1697

742
743

1695
1696

744

1697

745

1697

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

Vercavelinge st. Adryaen BALE x Joosyne HALLEMAN
SVGB † Pieryne HANSELAERE † juny 1699
H. Pieter DE RIDDER 2e man
1e man † Jaspaert DE COCK
K. Elisabeth DE COCK 16 j. en Marie DE COCK 14 j.
Anthonis DE WINNE VP
Pieter VAN DE ZYPE VM
SVGB † Lieven VAN DER BEKEN † 31 januari 1695
HG. Chatalyne DE WINNE 6e vrouw
2e vrouw † Geertruy VAN BOCKSTAEL
3e vrouw † Joosyne ROMBAUT
K. Jacobus SS, Gillis SS, Marie x Simoen DE BREMME: K. van 2e vrouw
K. Aplonne VAN DER BEKEN HS, K. van 3e vrouw
K. Joos 13 j., Lieven 8 j., Jan 6 j., Passchyne 5 j. en Anthone VAN DER BEKEN
1 j.: K. van HG
Lieven DE COCK, burgemeester, voogd uit de wet
Hof op 'Schyvinck'
SVGB † Pieter STEVENS † februari 1688 x † Lievine DE LOOSE † augustus
1677
Hoirs: Lievine STEVENS x Jan DE CORTE, Joos STEVENS 24 j., Josyne 20 j. en
Joannes 16 j., Adriaene STEVENS x Jacques DE VOS
Jan DE CORTE voogd
SVGB † Frans STEVENS fs Pieter † 27 januari 1696
HG. Francoyse DE LAROELLE 2e vrouw
K. Arent STEVENS 19 j.
1e vrouw † Adryaeneken S'COSTERS
K. Pieter STEVENS SS, Lieven STEVENS SS en de W. van † Joos STEVENS
De HG. was eerst wed. van † Joos CARPENTIER, mitsgaders K. Elisabeth
CARPENTIER x Jan VERNIERS
Liquidatie te Moortsele st. Lieven VAN HOORDE
SVGM † Adryaen VAN BOCKSTAELE † 14 maert 1696 x Joosine VAN HECKE
Hoors: Jan en Gillis VAN BOCKSTAELE en de W. van † Willemyne x Pieter
WAYTENS
Gillis ASCOOP voogd
SVGM † Adriana VAN BEVER † 31 oktober 1697
H. Adriaen VAN BOCKSTAEL
K. Christiaen 8 j., Jantien 5 j. en Liefken 2 j.
Adriaen VAN BEVER VM, grootvader
Cristiaen VAN BOCKSTAEL VP
SVGS † Elisabeth VAN DE VEEGAETE † Leeuwerghem september 1697
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750
752

1697

753
754
755
756
757
758
759

1696

760

1696

761

1696

762
763
764

1699

765

1699

766

1698

767

1698

H. Franchoys DE BOSSCHERE (?) 2e man
K. Joos DE COONYNCK 30 j., K. van † Eduwaert DE CONINCK 1e man
SVG 1676 mitsgaders Jacquemyne DE BOSSCHER (?) 19 j., K. 2e man
Rek. venditie st. Adriaene STEVENS wed. Francoys VAN DER SCHUEREN
SVGM Joos DE GREVE † 19 maart 1696
HG. Martyne DE VRIESE
K. Bartholomeus 7 j., Anna 4 j., Adrian 2 maand
Jan DE GREVE VP
Rek. voogd W. Pieter DE PAUW x Adriane DE VOS
Rek. voogd W. Mattheus VAN BOCKSTAEL x Anthonette VAN TRAPPEN
Rek. venditie st. Joos VERBEKEN
Rek. Jan BASSCHER x Catharine DE BOSSCHER st. Adriane STEVENS
Rek. venditie st. Adriane STEVENS x Joos DE BOSSCHER
Rek. voogd W. Lieven VAN HOORDE
SVGM † Loys VAN CROMBRUGGHE † 27 maert 1696
HG. Jacquemyne VAN TRAPPEN
K. Cornelis 19 j., Jan 16 j., Lieven 10 j.
Jan VAN CROMBRUGGHE VP
Jooris VAN TRAPPEN VM
Hofstede te Mackegem
HG. was wed. van † Cornelis VERHOEVEN
K. Adriaen VERHOEVEN
SVGB † Pauwel GOETHALS† 18 april 1696
HG. Josine DE KEYSER fa Joos
K. Pieter GOETHALS 1 j. 6 maend
Pieter MERSSCHAERT VP
Joos DE CLERCK VM
SVGB † Pieter DE COCK † 24 augustus 1696 x † Marie PEVENAGE
Hoors: K. Martyne DE COCK x Jan GOVAERT, Lievyn 30 j., Pieter SS, Anneken
27 j. en Janneken DE COCK
Hof op 'Hyshaute'
Rek. voogd W. Lieven DE MOOR x Elisabeth DE WINNE
Rek. venditie st. Joos DE MOOR
SVGB † Tanneken DE PAEPE † 26 maert 1699, wed. † Joos DE MOOR
K. Adriaen DE MOOR 24 j., Franchoyse 16 j.
Jacques DE MOOR VP
SVGS † Pieter VAN BOCKSTAELE † 3 maert 1699
HG. Marie DE WULF
K. Lievyne 12 j., Judocus 9 j., Jan 7 j., Lieven 4 j. en Chateryne 9 maend
Lieven HUYCKE VP
Jan DE WULF VM
Planterye te Baleghem: boschkauter
SVGS † Pieter DE VOS † 2 februari 1698
1e vrouw † Janneken CLAEYS
K. Adriaene x Adriaen GHYS, Petronelle 23 j.
HG. Janneken DE TAEYE 2e vrouw
K. Marye 13 j. en Tanneken 11 j.
Adriaen GHYS VP
Frans VAN OUDENAERDE VM
SVGS † Lieven HAGHEMAN fs Elias † 27 december 1697
1e vrouw † Aryne VAN BRUCHEL
K. Marie HAGHEMAN x † Frans SAGHERMAN
2e vrouw † Marie VAN VAERNEWYCK
K. Clara HAGHEMAN x Pieter BASSAR
Benevens Gillis CROMPHAUT x Petronella DE WINNE fa Laureys by Sara
HAGHEMAN fa Lieven
Draybanck met het wiel, schaefbanck, beetels

Wordt vervolgd.

Van tempel … geldwisselaars … en bankiers, deel 3, door Willy Stevens, is verplaatst naar ons
tijdschrift van juni 2017.
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Tel. 09/362.69.95

Waar vindt u ons?
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Voorwoord

Beste heemvrienden,

De grote vakantie is een feit. Dat betekent immers dat de eerste helft van het jaar erop zit. Om
met een cliché te zeggen: wat gaat de tijd toch snel. Niet alleen voor ons, mensen, maar ook voor
de historische gebouwen die op restauratie wachten. En hoe langer men wacht, hoe meer
restauraties men moet uitvoeren en dus hoe duurder.
Twee mooie voorbeelden van restauraties: de Sint-Machariuskapel te Scheldewindeke, tot een
goed einde gebracht dit jaar. De plechtige inwijding vindt u op blz. 49.
Nog een andere restauratie, in volle gang weliswaar, is die van de Windekemolen. Wij zullen deze
molen op onze wandeling op Open Monumentendag bezoeken. Zie blz. 47.
Wij hebben andermaal Dirk Musschoot uitgenodigd op 24 oktober om een lezing te komen geven
over de emigranten naar Amerika. Hij vertelt meesterlijk over de armoede die hen dreef, over de
onzekerheid over de toelating om ginder te blijven of ook niet, over het welslagen van hun bestaan
ginder, over de terugkeer van sommigen bij wie de American Dream in het water viel, over de
ontberingen en de ongemakken, eerst op de boot en daarna in de migrantenwijken in de steden
van de USA. Een aanrader, zelfs als u geen familieleden hebt over de plas.
Voor volgend jaar, 2018, hebben wij ook een hele reeks activiteiten in petto maar wij verklappen
nog niets! U zal op tijd en stond verwittigd worden.
Wij wensen u tot slot een heel deugddoende vakantie, of u in België blijft of naar het buitenland
vertrekt. In ieder geval hebt u met dit nummer een beetje lectuur om uw tijd aangenaam, hopen
wij, door te brengen.
Françoise Verhoosele
Secretaris
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Lezing op 24 oktober 2017
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Balegem: Het goed “t’ Heesseghem” en zijn
bewoners. Een bijdrage,
door Lucien De Smet.
Inleiding.
Het goed t’ Heesseghem te Balegem werd in leen gehouden van het leenhof van één van de vijf
leenhoven van het Land van Rode, namelijk het leenhof Balegem, Scheldewindeke, Moortsele. Het
verhef van deze lenen bedroeg 40 schellingen en 20 stuivers kamerlinggeld.

“de prochie van baeleghem daer ment nomt te hesseghem”1.

Betekenis van de naam.
De wijk Issegem is één van de woongebieden van Germaanse oorsprong binnen Balegem. De
andere zijn Walzegem, Rooigem, Berghem en Vrijhem.
In het
x
x
x

Toponymisch woordenboek van België, deel I2, vinden wij onder Hessegem [Aalst: Al: OVl]:
Hessengem: 1088 - ed. DB, p. 388
Hessengem: 1117 - X E 7013/6
Hessengem: 1209 - G N

GN Germ. “Hassinga haim”, woning van de lieden van Hassi.
Schrijfwijze.
1088 Hesseghem3, Heesseghem 13724, 1540 Eesseghem kaart Mercator, 1596 De kaart
Horenbaut, 1769 Hissegem kaart Ferraris, Hissegem Atlas van de Buurtwegen, Issegem.
Ligging.
Om met enige zekerheid de exacte plaats aan te duiden, waar voorheen het kasteel stond,
beschikken wij over zeer weinig bruikbaar kaartmateriaal. Archeologische vondsten zijn er ook nog
niet.
Een eerste kaart waarover wij beschikken is die van Mercator (1540) met daarop enkel de
indicaties : “Baleghem, Wijndicke, Eesseghem”.
De Horenbautkaart toont ons Heesseghem, gelegen langs de Heerweg komende van Gent over
Moortsele, Windeke en die ter hoogte van “De Galge” aansluit op de weg “chemin de terre de Gand
à Lessines”5.

1

SAG reeks 330 register 27 f° 3 v°
GYSSELING, MAURITS, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en WestDuitsland (vóór 1226), Brussel, 1960.
3
Hessegem, niet te verwarren met Hessegem bij Hofstade.
4
ARB Baljuwrekeningen nr. 7534.
5
RAG Hollands Fonds nr. 596.
2
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Op dit kaartfragment herkennen wij te Balegem:
A. De Windekemolen
B. De kapel op de Kapellenhoek
C. Het kasteel van Heeseghem
D. De Parochiekerk van Balegem
E. De heerlijkheid De Vosbroek
F. Het hof Ter Bracht
G. De steengroeven
H. Het kasteel Bottele
I. De galg van de Baronie Rode.
De meest bruikbare kaart is die van Ferraris (1769). Dankzij het typisch stratenpatroon van deze
wijk vinden wij “Hissegem” er vrij makkelijk op terug. De natte meersen verraden waar de
voormalige wal van het kasteel gelegen was.

De voormalige wal van het kasteel

Het hof aan de Heukerstraat
De Pontweg
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Op deze overzichtskaart van het kadaster (1820) is het opperhof gelegen aan de “Huckerstraet”,
de buurtweg nr.5, met als kadastrale gegevens sectie B, nr. 195 en 196.
In afwachting van archeologisch onderzoek situeer ik het voormalige kasteel ten noorden van het
opperhof en ten westen van de weg nr. 1, zijnde de Pontweg, volgens het kadaster, Sectie B,
nr.193.
Deze gronden behoorden in de 19de eeuw toe aan de familie De Clercq en Van Hecke Achilles uit
Balegem en Piens uit Gent6.
Een laatste verdwenen getuige van het opperhof was deze woonstede:

Deel van het voormalig hoevekasteel van Heesseghem, Balegem (Foto Lucien De Smet).

Het was een gebouw van het langgeveltype. Opgetrokken met ter plaatse gebakken baksteen, op
een fundering van steenblokken in Balegemse steen die reikten tot aan de onderste vensterlijsten.
Mogelijks werd deze woning op de fundering van een bestaand gebouw gebouwd dat teruggaat tot
de 16de eeuw. De deuromlijsting was oorspronkelijk afgesloten met een korfboog. De ramen waren
in blokvensters uitgevoerd en omzoomd met Balegemse steen. Ook dit gebouw verdween in de
loop van de 20ste eeuw.
De 19de-eeuwse gebouwen langsheen de voormalige “Huckerstraat”, bij de lokale bevolking
bekend als de “vijfhuizen”, zijn vervangen door een hedendaagse bebouwing.

6

Archief kadaster Balegem art. 438, 1012, 2117.
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Vijfhuizen te Balegem (Foto Lucien De Smet).

Het kasteel: beschrijving.
In 1417 werd het kasteel omschreven als “het stenen bouwerk op den berch, t’ Hesseghem het
selve bemuert de vors walgracht metter valbrugghe met een portale ende met een steenen porte
an den voet van de brugghe 7”.
De oppervlakte van de bijhorende gronden bedroegen 20 bunder.
De ruïnes van het kasteel werden in 1725 omschreven als “Esseghem oud kasteel welk voormael
aenzienlijk is geweest, en thans door zijne sterke verheven muren en overgebleven ruinen deze
aendacht der oudheid kundigen verdiend, het behoorde (1725) aen de familie de Bette die nu
markgraaf van lede is8”.
Over het opperhof, dat na het bezoek van de Gentenaars werd hersteld (lees verder), vinden wij in
de penningkohieren (1571-1578) van de stad Gent de volgende beschrijving: “1571 Simoen van
den Hecke heeft staende op ‘goet theesseghem een rosmuelene,een brauwerie ende schuerkin hem
toebehoorende gheeft weert ters 21 schell. Groot”9. In 1577 is sprake van een “perdemuelen, een
camme [verwijst naar de brouwerij en het ijzer waaraan de brouwketel hing] en schuurken”10.
Een greep uit zijn geschiedenis en zijn bezitters sinds de 15de eeuw: Gillis van Brecht
ook genoemd Bracht.
Afkomst.
Over de afkomst van Gillis van Heesseghem, genaamd van Brecht (Bracht)11, is nagenoeg weinig
gekend. In de Sint-Pieterskerk te Gent bevindt zich de grafsteen van Gillis van Eesseghem “dien
men hiet van Bracht, jans zone, die starf int jaer MCCCC”. Recent onderzoek toont aan dat Gillis in
1416 te Gent vermoord werd. Lees verder hierover. Een tweede grafsteen in dezelfde kerk is die
van Jan Brecht, mogelijks de vader van Gillis. “Hier licht Jan brecht, die veele jaeren was raedt
ende bailliu van mannen ende heeren der prelaeten ende der keercken van hier binnen, die stierf in
t jaer ons heren MCCCXCVI swondaecks den IIe dag van augst. Bidt voor de ziele”.
Huwelijk en kinderen.
Gillis van Brecht was getrouwd met Catharina van Munte. Zij was de dochter uit het eerste huwelijk
van Jean van Munte met Catherine van Oulleghem. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Na
de moord op haar echtgenoot huwde Catharina met Lodewijk van Massemen12. Hij was de zoon
van de ridder en heer van Hollebeke. Lodewijk van Massemen overleed op 3-01-1451. Zijn

7

SAG 330/16f.135
Universiteitsbibliotheek Gent, Vliegende Bladen, fonds I doos B1/32-38 Balegem. De Potter citeert een tekst
uit het leenboek van 1547, blz. 124 v°, een leenboek dat wij nog niet hebben teruggevonden.
9
SAG, penningkohier 1571, 28 r°.
10
SAG, penningkohier 1577, 23 v°.
11
Gillis van Brecht of Bracht: voor de duidelijkheid schrijven wij verder in het artikel Brecht, behalve als het
om een aangehaalde oude tekst gaat.
12
Volgens de informatie van de schepen van gedeele van 3-03-1416 en 4-06-1453.
NOËL KERCKHAERT, Oude Oostvlaamse hoeven, 1977, Federatie voor toerisme in Oost- Vlaanderen blz.124-125.
8
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echtgenote Cathelijne overleed op (23-12-1441) 29-02-1440. Beiden werden begraven in de crypte
van de Sint-Baafskerk te Gent.
Hun kinderen waren:
Gerard de Masseme, gehuwd met d’Isabeau De Baenst, dochter van Antoine en Agnes.
Marguerite de Masseme, gehuwd met Janne van den Eechoute, heer d’Angerelles,
Autreppe.
Agnes, gehuwd met Gerolf van Coudenhove
De woonplaats van Gillis van Brecht.
Gillis van Brecht had twee woonplaatsen, één te Gent en het kasteel van Heesseghem te
Badelinghem, dat hij in leen hield van de hertog van Bar.
Verbleef de hertog Robrecht van Bar in het Land van Rode, dan was hij te gast bij zijn baljuw op
het goed te Heesseghem. In een akte van 6 mei 1400, “Donne a heesseghem le vj jour de may13”,
schonk Robert van Bar 20 franken aan de arme handwerklieden en arme gasten in het Land van
Bornem, waarvan hij trouwens ook de heer was14.
Dat Gillis wel degelijk het kasteel van Heesseghem bewoonde, halen wij niet enkel uit het
hierboven vermelde relaas. Wij schrijven 1411: deurwaarder Joannes van Crayenbrouc meldde dat
hij op 30 april naar het huis van Gillis van Brecht te Gent was getrokken en er enkel de afwezigheid
van Gillis kon vaststellen. Daarna trok Joannes naar het huis te Heesseghem, waar hij diens vrouw
en klerk Pieterkin en andere bedienden aantrof die hem vertelden dat hij ook daar niet aanwezig
was. Hij las er de dagvaarding voor van wat Gillis ten laste werd gelegd.
Een jaar later in 1412 werd hij op zijn goed te Heesseghem in Balegem gedagvaard omwille van
het onrechtmatig oprichten van een galg te Gijzenzele15. Zie verder.
Na zijn dood ontstond in 1416 geschil tussen Lodewijk van den Hole en de weduwe van Gillis van
Brecht nopens het herstel van het woonhuis te Badelinghem en de molen van Oosterzele. De zaak
werd voor de keure van de schepenen van de stad Gent gebracht. Besloten werd dat beide partijen
elk, in verhouding tot hun deel, de kosten ervan diende te dragen. Lodewijk van den
Hole bezat toen een ½ vierendeel van de beide goederen16. Wij zullen later zien dat
te Balegem enkel het opperhof hersteld werd.
Uit zijn politieke loopbaan en dood.
Over de politieke loopbaan van Gillis van Brecht onder Robrecht van Bar zijn wij
beter geïnformeerd dank zij het voortreffelijk werk van Filip Hooghe, Walter
Verstraeten en Luc Rochtus in hun boek ‘Het kasteel van Bornem’, deel I17.
Gillis van Brecht was baljuw van Rode en Bornem. De rekeningen van Gillis van
Brecht van 1399-1409 worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Hij was bedreven in het Vlaams gewoonterecht en sprak perfect Frans en
Nederlands.
Het wapen van Robrecht van Bar, heer van het Land van Rode18

Dat Gillis van Brecht de vertrouwensman van de hertog was kunnen wij concluderen uit meerdere
feiten. Wij citeren er één uit het boek van het kasteel van Bornem: “Robrecht van Bar beval Gillis
van Brecht, zijn Baljuw en ontvanger van Rode en Bornem, om voor hem te verschijnen te Kassel,
13

Rijsel ADN, B494, Godefroy nr. 14322.
De auteurs van het boek over het kasteel van Bornem zijn duidelijk niet in kennis van Heesseghem gelegen
binnen het Land van Rode. Mij is geen reden bekend waarom Robrecht van Bar naar het Brusselse Jette zou
zijn gereisd en niet naar het Heesseghem in het Land van Rode. Op blz. 263 is er mijn inziens ook de
verwarring met Scheldewindeke en Denderwindeke.
15
LUCIEN DE SMET, Gijzenzele: zwaar vergrijp op de jurisdictie van de abt van Sint-Baafs te Gent, Tijdschrift
Land van Rode, jaargang 44 nr. 173 blz.19-21 .
16
SAG Jaarregister 1416-18 blz. 111.
17
FILIP HOOGHE, WALTER VERSTRAETEN, LUC ROCHTUS, Het kasteel van Bornem, deel I, Jaarboek van de vereniging
voor heemkunde in Klein Brabant, jaargang 42, 2007.
18
Merk op dat het wapen op het schild identiek is aan dat van het Land van Rode.
14
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ten laatste de volgende maandag of dinsdag na 8 april 1408. Robrecht van Bar deed op hem een
beroep bij de opmaak van het denombrement van zijn gronden van derwaarts over”19.
Op 7 juli 1408 werd Gillis van Brecht door de heer van het Land van Rode, Robrecht van Bar,
gemachtigd om in de kerk van Balegem een kapelanij te stichten met een priester om ze te
bedienen: “Approbation par Robert, duc de Bar, signeur de Cassel, de certaines fondadione faites
Gilles de Hesseghem, dit de Bracht, dans l’église de Badelghem”20.
1412. Een zwaar vergrijp te Gijzenzele op de jurisdictie rechten van de abt van SintBaafs te Gent.
In 1412 richt Gillis van Brecht te
Gijzenzele “eene justice oft galge” op. De
“galghe met tween pilaren” liet hij
oprichten
in
“eenen
weeh
ofte
ghebuurstraate geheten Willebrech in de
prochie
van
Ghizenzele
gheheeleke
begrepen binnen der jurisdictie ende
heerlicheitn die den vorseuyde religieusen
inde prochie van Ghizenzele”.
Gillis van Brecht was de baljuw of de
officier van Robrecht van Bar (13951411), heer van het Land van Rode.
Robrecht van Bar werd geboren op 8-111344, en erfde het Land van Rode na het
overlijden van zijn moeder 12-12-1395.
Hij overleed te Waasten op 25-05-1141121.
De parochie Gijzenzele lag binnen het
Land van Rode en was een heerlijkheid
die toebehoorde aan de religieuzen van Sint-Baafs te Gent en ressorteerde onder het leenhof van
Sint-Lievens-Houtem. Het recht van de hoge, middel en lage justitie te Gijzenzele hoorde toe aan
de abt “daer zij vermoghen hoghe, middel ende nedere justie”, dus niet aan Robrecht van Bar!
De heer van Rode was wel voogd van de abdij. Heel veel moeten wij ons hiervan niet bij
voorstellen, buiten dat onder meer een deel van de door de jurisdictie opgelegde boetes hem
toekwam.
Tegen de beknotting van hun recht met betrekking tot de hoge justitie werd door de abt bij de
Raad van Vlaanderen klacht neergelegd. Toen de zaak uiteindelijk werd afgehandeld was Robrecht
van Bar reeds overleden22.
Hun gelijk in de zaak staafden zij aan de hand van de ”hopenen letteren ( …) van minen
gheduchten heere”. De plaats, waar hij de galg liet oprichten, lag binnen hun bevoegdheid, “zij
ghewoone zijn te done scauwene ende vermaken den ghelanden” om er onder meer het toezicht op
de staat van de weg en om zo nodig de weg door de aangelanden te doen herstellen.
Bijkomend bewijsmateriaal was het feit dat zij voorheen een galg hebben 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” .
Op verzoek van de abt werd de heer Jan Crayenbrouc, deurwaarder bij de Raad van Vlaanderen,
verzocht de rechten zoals die vervat zijn in de “(h)open letteren” ter uitvoering te brengen:
“ghedaecht Gillis van Brecht, bailliu oft officier mer Robrechtchts van Bar van zinen herscepe van
oosterzele in tland van Aest. In zine absence mids dathine niet vonden en hadde tzinen woensten
te Ghend ende te Esseghem voor hem t zine up den derden dach van dese jeghenwoordigher
maendt van Pietmaend(september)te hooghemisse tijde in de vorseyde Willebrechts strat, nevens
der vorseyde justice danof de vorseyde hopenen letteren ghewach maken, over alle ander
19

FILIP HOOGE, WALTER VERSTRAETEN, LUC ROCHTUS, Op. Cit., blz. 267.
Archief van K.J. de Decker, vicaris generaal. DE POTTER EN BROEKAERT, De geschiedenis van de gemeenten der
provincie Oost-Vlaanderen, eerste reeks, deel I, Balegem blz.16.
21
JOZEF DE COCKER, De heren en vrouwen van het Land van Rode 1331-1462, Jaarboek Heemkundig
Genootschap Land van Rode, 1969, blz.37-38.
22
Het hier besproken document uit de Raad van Vlaanderen vertelt ons niet wanneer de feiten hebben plaats
gehad. RAG Raad van Vlaanderen reg 2340 folio 300.
20

Land van Rode – jaargang 45 nummer 178

40

juni 2017

contentieuze ende twisteleke plaetsen,jeghen de vorseydereligieusen oft haren procureur omme
aldaerbi den voorseyden executeur te zien ende horen doen alle de bevele ende verbode die naer
den inhoudene der vorseyde hopene letteren hem behoorden ghedaen tzine…. Dewelke daghinghe
hic ooc hadde ghelaten bliken ter woenste van Janne Scuerman, stedehouder van den voornomden
Gillis”.
Gillis was afwezig toen de deurwaarder zich aanmeldde te Gent en ook niet in zijn woonst te
Heesseghem (Balegem), toen 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 op de samenkomst van 3 september.
In aanwezigheid van alle andere partijen werden de inbreuken tegen de “hopen 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 verslag op te
maken. Gillis van Brecht werd gedagvaard om in de kamer van de Raad van Vlaanderen te
verschijnen en er zijn ingebrekestelling te aanhoren. In afwachting van de definitieve uitspraak
werd de abt in het bezit gesteld van zijn rechten.
Op 20 september 1412 waren alle partijen aanwezig.De procureur verhaalde uitgebreid de hinder
die de abt ondervond in gevolge de ten laste gelegde feiten, gepleegd door Gillis van Brecht.
Omdat hij reeds afwezig was te Gijzenzele, kon hij op deze zitting zijn inbreng niet doen tegen de
inhoud van de “hopen letteren”. Gillis van Brecht diende nederig de tegen hem neergelegde klacht
te aanvaarden. De abt werd in zijn rechten hersteld. Gillis deed wel nog een beroep op zijn recht
om zich 14 dagen over deze zaak te beraden.
De moord op Gillis van Brecht.
Gillis van Brecht was een zeer strenge man en moest niets weten van het gemeen volk. Vandaar
dat hij in heel Vlaanderen door de gewone mensen gehaat werd. Drie gezellen van Gent bereidden
dan ook een hinderlaag voor tussen het huis van Gillis en het schepenhuis van Gent. Gillis van
Brecht werd er op 9 juli 1414 om het leven gebracht door zijn keel over te snijden. Nochtans was
Gillis vergezeld van drie knechten, maar geen van hen had zijn verdediging op zich genomen.
Toen de Gentenaars dit nieuws ter ore was gekomen, trokken ze naar de schepenbank, want ze
meenden dat de hertog van Bourgondië achter deze moord zat, omdat zij wisten dat Gillis helemaal
niet in de gratie stond bij Jan zonder Vrees.
De moordenaars werden gevat toen ze vluchtten met een boot van de grote brug naar Sint-Baafs,
doch ondanks herhaalde folteringen, bleven zij ontkennen dat de hertog met de moord iets te
maken had. Ze werden uiteindelijk alle drie onthoofd en de Vlamingen besloten dat ze de hertog
van Bourgondië niet zouden steunen in het behoud van Artesië23.
Gillis Van Heeseghem, alias Brecht, werd begraven in de Sint-Pieterskerk te Gent. Zijn grafschrift
luidt: “Hier licht Gillis van Heesseghem, die men hiet van Brecht, jans zone, die stierf in ’t jaer
MCCC ”24.
De familie vanden Heechoute Anghereel.
Na de moord op Gillis van Brecht vernemen wij dat het goed
toebehoorde aan “Lodewijcx, Gheeraerd ende Joncvrouwe Lysbette
van den Heechoute, de kinderen van Jans van Anghereel en
Margriete van Massemine, dochter van Lodewijcx van Massemine.
Goederen langs moederszijde had ze geërfd van haar overleden
broeder Gheeraerde van Massemine, de zoon van Lodewijcx”25. Het
werd in leen gehouden van Lodewijk van Luxemburg, heer van het
Land van Rode, heer van Saint-Pol.
Wapen van den Eechoute.

23

FILIP HOOGHE, WALTER VERSTRAETEN, LUC ROCHTUS, Op.Cit., blz. 272.
Gentse grafschriften. Het jaar van overlijden, 1400, is volgens Filip Hooge, Walter Verstraeten, Luc Rochtus
1414.
25
SAG reeks 301 register 42 folio 53 v.
24
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Ter verduidelijking de hierna geschetste stamboom:
Gillis van Brecht († Gent 9-7-1414) x Catharina van Munte († 1440)
Kinderen uit het 2de huwelijk van Catharina van Munte met Lodewycx van Massemen († 1450)
Gheeraerde van Massemine x d’Isabeau De Baenst (+ 1488)
Margriete van Massemine x Janne (Jan) van den Eechoute geseyt Anghereel.
De kinderen Jan (Janne) van den Eechoute en Margriete van Massemine.
Loedewijc van den Eechoute heer van Angerelles, Autreppe x Antonia van de Walle.
Gerard van den Eechoute d’ Angerelles x Avezoete Boele.
Isabelle van den Eechoute x Jean van der Meersch de Nevele.
Isabeau (Isabelle) van den Eechoute, dame d’Angerelles, Autreppe, Hollebeke († 1544) x
François De Jauche genaamd Mastaing26.
Jan (Janne) van den Eechoute was de zoon van Gillis van den Eechoute en Marguerite van
Strijhout. Beide ouders liggen begraven in de kerk van Appelterre. Vader Gillis van den Eechoute
overleed op 10-06-1431. Moeder Marguerite van Strijthout op 8-07-1433. Hun zoon Janne van den
Eechoute was tweemaal gehuwd: een eerste maal met Jossine van Woubrechtegem en een tweede
maal met Margriete van Massemine, dame van Hollebeke (Woubrechtegem)27.
Het onaangekondigd bezoek van de Gentenaars aan het kasteel van ‘Heesseghem’ te
Balegem.
In 1453 kreeg het kasteel van Heesseghem voor de eerste maal het onvriendelijk bezoek van de
Gentenaars. Achteraf bleek dat hun aanvoerder Lancelot van Reynghersvliete ontevreden was
omdat de hem toegezegde beloning niet werd uitbetaald.
In 1453 legde hij klacht neer ”omme thebbene verghelt van dat hij uut name van deze stede
gheweest heeft up thuis ’t heeseghem ende dat bewaert ter zekere stede behouis den tijt hij daer
up was ten prise ende met zulken ghetale was ghezellen hem daer toeghordineert”28.
Het einde van de Gentse opstand tegen Filips De
Goede 1449-145329.
De vernielingen te Balegem staan niet los van de slechte
relaties tussen de stad Gent en Filips de Goede, dat
uiteindelijk werd beslecht op 23 juli 1453 in de Slag bij
Gavere. De aanleiding van de opstand van de
Gentenaren was de weigering om de halfpermanente
belasting van 9s. per zak zout te betalen. De vernieuwing
van het stadsmagistraat in 1449 maakte de toestand nog
meer gespannen. Het autoritair optreden van de hertog
had in december 1451 een breuk met de vorst tot
gevolg.
Filips de Goede30

Vanaf 1452 voerde het rebelse bewind van Gent militaire
acties uit in het kwartier van Gent. De bezittingen van de
toenmalige heer van Rode, Lodewijk van Luxemburg
Saint-Pol werden door de Gentenaars niet onberoerd gelaten.
In een later document uit 1555 vonden wij in het penningkohier de beschrijving van de heerlijkheid
met een verwijzing naar de vernielingen die de Gentenaars er bij hun bezoek in 1551 hadden
aangericht: “tcasteel ende de andre huusinghen dier up stonden in den tijt van der hoorloghe
verbrant ende te nieten ghedaen waren”.
26
27
28
29
30

SAG reeks 301register nr 31 go 91v°
DIRK VAN DE PERRE, Het Toponiem Angereel te Appelterre, Tijdschrift Land van Aalst, 1998 nr. 2 blz. 131.
SAG reeks 301 register 42 folio 53 v°
DAVID NICHOLAS, Vlaanderen in de Middeleeuwen, Horizon, vertaling Johan Op de Beeck, blz. 354.
Internet: http://www.vanin-methodes.be/.
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Een duidelijke verwijzing dus naar de Gentse opstand, waaruit blijkt dat de rebellerende
Gentenaren in 1451 hun best hadden gedaan om het kasteel te Heesseghem in puin te leggen.
De heerlijkheid Heesseghem bestond uit drie lenen het kasteel met het opperhof, een leen van half
bunder groot gelegen in weed te Windeke en het derde leen een dagwand kouterland gehouden
van de heer van Saint-pol.
Het document, geschreven vier jaar na de grondige vernieling van het kasteel vermeldt ons dat
intussen het opperhof herbouwd werd.

“Item noch een pachtgoet gheleghen in de prochie van Badelgem daer ment nomt Te Hesseghem
groot sijnde int gheels onder lant meersch boschen vivers ende walgrachten metten upperhove
nederhove ende anderssins al te gaeder Lij bunre lettel min ofte meer daer af tcasteel ende de
andre huusinghen dier up stonden in den tijt van der hoorloghe verbrant ende te nieten ghedaen
waren ende up dnederhof vande selve goede es nu ter tijt ghedaen maken ende stellen een nieu
woonhuuseen scure ende eenen stal ombegrepen met sulic andere huisinghen boemen ende
catheyllen alsser meer up staen ende toe behoren in welc goet begrepen zijn iij leenen: een leen
groot wesende metten opperhove daer tcasteel up stont ende andersins met zijnen houde
toebehoorde omtrent vij bure, dandre leen een half burne groot ende es gelegen in weed te
windeke, ende tderde leen es een dachwant cauterlant de welke iij leenen ghehauden van minen
heere van Saintpol met sulken rechtenn heerlicheden diensten ende lasten alsser naer de manieren
van der brieven diere af zijn meer ancleven ende toebehoren ombegrepen31”.
De heerlijkheid in het bezit van de familie Bette32.
Wij kennen de leden van deze familie dankzij het verdienstelijk werk van E.H. Jozef De Brouwer
van wie wij onderstaande informatie ontleend hebben33.
Joos Bette.
Door huwelijk kwam de heerlijkheid Heesseghem aan de
familie Bette. Joos Bette noemde zich heer van
“Heesseghem” als gevolg van zijn tweede huwelijk in 1483
met Gudule van Nevele, genaamd van der Meerssche. Zij
was de dochter van Jan van der Meerssche en Isabella van
den Eechoute dame van Angerelle overleden in 1511.
Zij hadden 4 kinderen Elisabeth, Adriaan, Simon en Louis.
Adriaan Bette.
Adriaan Bette erfde bij het overlijden van zijn groottante van
zijn moeder, Gudule van Nevele, de heerlijkheden Angerelle,
(Sint Pieters-Aalst) Autreppe, Hollebeke, Heesseghem,
gelegen binnen de parochie van Balegem enz.
Hij was voorschepenen van de Keure te Gent in 1529, 1535,
1529. In 1514 huwde hij met Jacqueline de Verière. Hij
overleed op 19-03-1546. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen
bekend: François, Livina, Jenne, Eleonora en Jaak

31
32
33

SAG reeks 330 register 27 folio34
Voor de wapens van de familie Bette verwijzen wij naar RAG
JOZEF DE BROUWER, De Heren in en van de heerlijkheid Lede, in het Tijdschrift Land Van Aalst, 1953, nr. 3.
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Jaak Bette.
Hij was ridder, heer van Angereel, Hollebeke en Heesseghem
(toen 20 bunder groot). In 1549 huwde hij met Isabella de
Gruutere, erfdochter van de Grute (binnen Gent) en Lede.
Jacques Bette overleed op 21 juni 1591, zijn echtgenote
stierf eveneens in 1591. Uit dit gezin kennen wij de kinderen
Jeanne, Catherine, Isabelle, Jan, en Adriaan Bette.
De familie verhuurde het neerhof in 1571 aan Simon van den
Hecke. De jaarlijkse pacht bedroeg 17 ponden 12 schellingen
groot, naast de 300 bundels stro die te Gent moesten
geleverd worden.
1579. De Gentenaren brachten opnieuw een bezoek aan Heesseghem te Balegem.
De Jonghe in zijn ‘Ghendtsche Geschiedenisse’: Den 17 zijn er 14 vendelen soldaeten met vele
Borgers en eenige kanons uygetrokken naer Baelegem, om aldaer te belegeren het Speel-Huys van
Jor. Jan Beths, ’t welke kasteel-gewys gebouwt zynde Eesseghem genoemt wierd, en bezet was
met alleenlyk zesthien ongewillige, die den volgenden dag het zelve overgaven, onder besprek van
met behoudenisse van lyf en Goed daer uyt te trekken, en op den 19 naer middag, keerde het
krygs-volk met de Borgers wederom34”.
De Jonghe heeft zich vergist door te schrijven dat het “Speel-Huys” toebehoorde aan Jan Bette. Jan
had op het ogenblik van de feiten zijn vader, Jaak, nog niet opgevolgd. Jaak Bette overleed in
1591.
Jan Bette.
Jan Bette heer van Autreppe, Angreau, “Heesseghem”,
volgde zijn vader op in 1591. Hij was baron van Lede en
huwde op 26 maart 1598 met Joanna de Berghes (Bergen
op Zoom). Zij was de dochter van Ferry de Glymes en Anna
Sterck.
Tijdens zijn leven was hij schepenen van de keure te Gent in
1584, 1589, 1598, 1599. Hij was Ridder van het Gulden
Vlies en sinds 1607 Baron van Lede. Jan Bette overleed op
10 juni 1620.
Wij kennen twee kinderen: Adriaan, heer van Peronne, en Willem Bette, de erfgenaam van de
baronie Lede en van de heerlijkheid Angreau, “Heesseghem” enz.
Willem Bette 1620-1658.
De baronie Lede werd op 3-08-1633 tot markizaat
verheven. Willem was heer van “Heesseghem”.
Op 24 januari 1633 huwde hij Anna-Maria van Horne (16001655) de dochter van Gerard en Honorine van Wittem. In
1648 werd hij benoemd tot ridder van het Gulden Vlies.
Het echtpaar kreeg vijf kinderen.
Willem was een groot veldheer en bracht het grootste deel
van zijn leven onder de wapens door.
Hij overleed op 23-06-1658 aan de opgelopen verwondingen bij de verdediging van Duinkerken
tegen de Franse maarschalk Turenne35.

34
35

BERNARD DE JONGHE, Gendtsche geschiedenis, blz. 156-157.
RAG familiefonds nr. 628
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Ambrodius Bette 1658-1779.
Ambrodius Augustinus Franciscus werd, in opvolging van zijn overleden vader, heer van
“Heesseghem”. Hij huwde op 23-01-1671 met Dorothea Brigitte Ferdinande de Croÿ-Sobre. Hij was
de tweede markies van Lede36.
Zijn zoon Jean-François Bette trouwde in 1722 met AnneMarie de Croÿ, uit het huis Croÿ-Roeulx. Hun enige zoon
Ferdinand-François Bette ging eveneens in Spaanse en
vervolgens in Franse militaire dienst. Hij was de vierde en
laatste markies van Lede en de laatste vertegenwoordiger
van het huis Bette († 1779).
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Verzoek.
De heemkundige kring van Zemst, De Semse, gaat, naar aanleiding van het 100 jaar bestaan van
het militair kerkhof van Eppegem (Zemst) een herdenking organiseren, volgend jaar op 24 juni
2018. Deze herdenking is een samenwerking van de gemeente Zemst, Open Oog (Eppegem) en
de heemkring de Semse.
Daarom zoeken ze familieleden van de gesneuvelde soldaten die daar begraven liggen om die
mensen uit te nodigen om daaraan deel te nemen.
Voor de gemeente Gentbrugge is dat Richard Oscar VERGAERDE.
Hierbij vindt u een steekkaart van het slachtoffer dat afkomstig was uit Gentbrugge.
Kunt u hen helpen om de nabestaanden terug te vinden, we zouden u zeer dankbaar zijn.
Geboortedatum: 16/12/1883
Geboorteplaats: Gentbrugge
Woonplaats: Tournai
Naam vader: Pierre Jacques
Naam moeder: DE SMET Julia
Getrouwd met: ongehuwd
Datum overlijden: 24/08/1914
Doodsoorzaak: gesneuveld
Plaats overlijden: Imde
Begraafplaats: Eppegem
Brusselsesteenweg militaire begraafplaats
graf nr 171
Graad en hoedanigheid: Sergeant Majoor
BV
Stamnummer: 127/47128
Eenheid: 3e Chasseurs à Pied

Fiche Dienst Oorlogsgraven
https://www.wardeadregister.be/

Heeft u informatie over familieleden van Richard Oscar Vergaerde, dan kan u dit melden aan Libert
Loosen van de heemkundige kring De Semse op het e-mail: desemse@gmail.com.
Of u kan die familieleden verwittigen van de feestelijkheden in Zemst en kunnen zij dan contact
opnemen zoals hierboven.
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Erfgoedwandeling:
Van Windeke naar Bolegem37.
Het Heemkundige Genootschap Land van Rode organiseert in het kader
monumentendag een geleide erfgoedwandeling “Van Windeke naar Bolegem”.
Onze gids is Lucien De Smet.

van de

open

Wij verzamelen om 14u 30 aan de kerk van Scheldewindeke.
Hier maken wij kennis met de relicten van het oude
centrum in het “Land van Windeke”, gelegen aan
de oever van de Ettingenbeek. Wij vernemen er
iets over het ontstaan van de markt. Wij verlaten
de site niet zonder kennis te hebben gemaakt met
een
aantal
in
de
vergeethoek
geraakte
bezienswaardigheden uit de buurt.

Op de grens met Balegem houden wij halt
en brengen wij een bezoek aan de
Windekemolen. Op dit ogenblik wordt deze
molen door de zorgen van onze provincie
opnieuw gerestaureerd.
Ter plaatse verneemt u info over de
restauratie
en
een
aantal
wetenswaardigheden uit het historisch verleden
van deze molen.

Onze terugweg gaat via
startplaats.

het centrum van Balegem, de oude Pontweg, Hemelgem naar onze

Iedereen is welkom. De deelnamen is gratis.
Elk deelnemend gezin ontvangt max. 2 consummatie dat U wordt aangeboden door het
Heemkundig Genootschap Land van Rode.
Uw deelname kan u melden aan:
Per e-mail: secretaris@landvanrode.be
Per telefoon op het nummer: 09/362.69.95

37

Bolegem is geen schrijffout: het is het dialect voor Balegem.
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Nieuws uit de regio.
Oosterzele: Oud IZOO klooster omgevormd tot 39 appartementen.
De
Sociale
Huisvesting
Maatschappij
Denderstreek
bouwt
de
voormalige
middelbare school en klooster IZOO om tot
26 huur- en 13 koopappartementen. Dit
voorjaar wordt nog een bouwaanvraag
ingediend.
Foto Archief Françoise Verhoosele

De
plannen
werden
donderdagavond
voorgesteld in Oosterzele. De gevel van het
klooster en de kapel worden geïntegreerd in
het project. Beiden staan op de lijst van
Onroerend Erfgoed en behoren tot het
collectieve geheugen van Oosterzele. De rest
van de gebouwen gaan tegen de vlakte. In
de kapel komt een multifunctionele ruimte
als brasserie of gemeenschaps-centrum.
Achter die gevels komt een nieuwbouw in uvorm en een binnentuin. Een deel van de
appartementen kijken met hun zwevend
terras uit op het dorp, anderen op de
binnentuin.
Daaronder
komt
een
parkeergarage met 44 open staanplaatsen,
berging en technische ruimtes. De ingang
komt aan de achterkant en is bereikbaar via
de Voordries.
Aanvankelijk waren er ook plannen voor de
bouw
van
assistentiewoningen
met
permanente verzorging, maar die plannen werden opgeborgen. In de plaats komt een sociaal blok
met 39 appartementen. Meer info over de
huur en de aankoop van de appartementen
volgt
later
nog
via
www.shmdenderstreek.be (DVL).
Onder het gebouw en de binnentuin wordt
een parkeergarage voorzien met 44 open
staanplaatsen. Ook wordt er ruimte voorzien
voor berging, technische lokalen. De
toegang tot de ondergrondse parking
gebeurt via de Voordries.
Teskt: http://www.hln.be/regio/nieuws-uitoosterzele/oud-izoo-klooster-omgevormdtot-39-appartementen-a3150808/
Wilt u meer weten over het klooster van Oosterzele? Zie de bijdrage van Lieve Van Wassenhove:
De orde der Apostolinen en de stichting van het klooster te Oosterzele38.

38
LIEVE VAN WASSENHOVE, De orde der Apostolinen en de stichting van het klooster te Oosterzele, Tijdschrift
Land van Rode Heemkundig Genootschap, jaargang 32 nummer 125, blz. 6.
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Scheldewindeke: De Sint-Machariuskapel plechtig ingewijd, door Lucien
De Smet.
Op Moederdag, 14 mei 2017, werd Sint-Machariuskapel door
pastoor H. De Cock plechtig ingewijd. Het Sint-Machariusbeeld
werd op die dag naar zijn vertrouwde plek terug gedragen.
Het initiatief, om de intussen sterk verwaarloosde kapel te
restaureren, ging uit van de buren. Een zeer lovenswaardig
initiatief, dat als voorbeeld kan worden gesteld. Af en toe hebben
wij de mond vol over ons erfgoed. In september is er opnieuw een
erfgoeddag. Moeten wij op die dag niet in eigen hart kijken en te
willen zien hoe ernstig ons erfgoed in sommige gevallen er aan
toe is? Het lijkt als of ze een blok aan ons been te zijn.
Kijken alleen is niet voldoende. Waarom zouden wij het goede
voorbeeld van initiatiefnemers als E. De Keukeleire en zijn ploeg
of Ghislain Van Herrewege, secretaris Kerkraad Scheldewindeke,
niet volgen? Met eigen middelen en relatief met weinig geld
hebben die mannen te Windeke
prachtig werk geleverd. De
kapel in de buurt, eigendom van
de kerkfabriek, werd opnieuw
geschilderd, de vloer en de toegangsdeur werden hersteld. De
ontbrekende ramen vervangen. Ook de omgeving werd niet
vergeten, die ze als een rustige ontmoetingsplaats hebben
ingericht. Fietsers en wandelaars kunnen er tot rust komen.
Deze kapel is historisch ook waardevol. De datum 1842 herinnerd
aan een zeer droevige periode uit de geschiedenis van het
Vlaamse volk. Armoede, honger en werkloosheid tierden welig in
veel van onze Vlaamse gezinnen. Ook Scheldewindeke ontsprong
de dans niet. Neem eens een kijkje in de kerk en u vindt er het
beeld van Macharius met het onderschrift “Bevrijdt ons van de
cholera”.
Opnieuw ervaren wij hier hoe het klein landelijk erfgoed kan
bijdragen in ons cultureel geheugen. Arm Vlaanderen en zij die
ons cultureel geheugen verwaarlozen of wegveegt! Ja, er zijn nog
mooie voorbeelden in de gemeente. Kapelletjes werden bij ons weten herbouwd en hersteld te
Balegem Houte, Moortsele, Oosterzele en Windekekouter.

Een opmerkelijke verandering!

Over Sint-Machariuskapel kan u lezen in ons tijdschrift nr 147 van september 2009.
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Kunnen wij binnenkort de restauratie van de O.L.Vrouwkapel
op de Keiberg te Oosterzele aankondigen?
Foto Lucien De Smet.

Foto’s Danny De Lobelle en Lucien De Smet.

Oosterzele 25 juni 2017: Amand De Cock viert zijn 50-jarig
priesterschap.
“Dankbaar om al die mensen en om God die mij gezonden heeft”.
Zondag vierde de parochie Sint-Gangulfus het gouden priesterjubileum van pastoor Amand De
Cock. Daarom een klein overzicht van vijftig jaar “herderen”, bijeengesprokkeld door de pastoor
zelf.
Mensen vragen: ‘vijftig jaar priester, wat zit daarachter?’. Een kijkje
vanuit een rustige ballon.
Na mijn middelbare school ben ik in september 1961 ingetreden in het
Klein Seminarie (in Drongen) waar wij geestelijke vorming kregen en
tegelijk filosofie. Dat was de boeiende tijd van het Vaticaans Concilie
waardoor we hoopvol naar de nieuwe tijd uitkeken.
In september 1963 begon theologie in het Grootseminarie (Reep, Gent)
voor 4 jaar theologie, daaraan gekoppeld stages in schoolbezoeken,
parochiale catechese, parochievergaderingen en jeugdbeweging.
De priesterwijding heb ik ontvangen (na een laatste retraite) in de
kathedraal, samen met nog twaalf jaargenoten op 1 juli 1967, gevolgd
door de dankmis in de thuisparochie (Sint-Amandus-Ooike) (2 juli). Om
mijn vakantietijd te vullen mocht ik stage doen in Moregem, met daarbij
horend zondagliturgie, weekdagmissen bij de Rwandese zusters en eventjes alle huizen van die
kleine, schattige parochie bezoeken. Wat een boeiende start was van 50 jaar pastoraal!
In september 1967 kreeg ik een mooie zending in Moerbeke-Waas, waar een wijze pastoor was, bij
wie ik leerde veel zaken te relativeren en een goede vriend collega, die mij aanmoedigde door zijn
humor en wijsheid. En een huishoudster met veel lol en goede kookkunst. De pastorie was er een
gezellige thuis.
Met september 1970 werd het Olsene, waar ik leerde mijn papje zelf te kopen en te koken. Nee, bij
de zusters van Sint-Franciscus van Opbrakel was ik ’s middags aan een goede tafel.
In de parochie gonsde het van de activiteiten, met een parochiezaal, allerlei bewegingen(jeugd en
volwassenen), kinderkoor, zondagsliturgie, parochiecatechese en schoolbezoek.
September 1984: zo ineens in Herzele gedropt, waar we een nieuw team, de deken en ik, mochten
vormen. Ik kon als eerste het terrein verkennen, de catechesewerking opstarten. Zo was ik goed
gelanceerd. En jong gebleven doordat ik een paar jaar later zou meewerken aan de start van een
chirogroep. Ook een parochie met alles daarop en daaraan.
Begin 1989 vond de bisschop dat ik pastoor mocht zijn van twee kleine dorpjes (in Zwalm): een
rustige tijd, kans om kennis te maken met administratie en schoolbeheer. Dat liep tot maart 1993.
Zo leerde ik Moerzeke kennen, ‘de beste parochie van ons bisdom’ zei mijn voorganger. De intrede

Land van Rode – jaargang 45 nummer 178

50

juni 2017

was plechtig, met stoet en fanfare. Zo plechtig
bleef het niet want we zagen ons gebied
uitbreiden. Na een paar jaar werd het ook de
Edward Poppekapel, een bedevaartsoord waar ik
vele groepen zag defileren, van Vlaanderen,
Nederland… tot Latijns Amerika toe. Steeds veel
vieringen en gebedstonden met vrome mensen.
Meteen was ik ook werkzaam in een tweede
parochie, Moerzeke-Kastel.
In Moerzeke was ook een Karmel en een
internationaal huis van de Broeders van Liefde.
We kenden ook de start van een jongerenzanggroep, liturgische werkgroep en catechese…
Een agenda boordevol.
Oktober 2005: drie parochies in Oosterzele, maar Landskouter werd vlug losgelaten, dat kreeg een
eigen pastoor. Maar een drietal jaren later was er ook Balegem: dekenale verantwoordelijkheid met
toen nog een uitgebreide, gezellige groep priesters, die één na één zouden wegvallen en vier
diakens.
Dekenale verantwoordelijkheid bracht wat administratie en
conferenties mee en de stilaan groeiende pelgrimstocht naar een
nieuw dekenaat… met steeds de vraag: ‘Wat kunnen we met
meerdere parochies samendoen? Wat kunnen we nog knusjes en
klein bewaren?
Vijftig jaar een rijke ervaring, niet eentonig, mag je wel zeggen.
Dankbaar ben ik om al die mensen en om God die mij gezonden
heeft.
Uw priester Amand De Cock.
Uit:http://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/.
Foto’s: Danny De Lobelle.

Wilt u het laatste nieuws over onze activiteiten weten, schrijf u dan in op
onze nieuwsbrief: http://www.landvanrode.be/nieuwsbrief.htm.
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Uit in Merelbeke.
Sint-Bonifatiuskerk:
Vanaf 9 juli elke zondag tot en met 20 augustus 2017
14.30 -17.30
Tentoonstelling
150 jaar St.-Bonifatiuskerk Munte
De tentoonstelling "150 jaar Sint-Bonifatiuskerk Munte" is een
initiatief van De Muntenaar met steun van de gemeente Merelbeke
en de medewerking van Padre Renaat De Paepe.
Info: De Muntenaar
p.a. Torrekensstraat 48
9820 Merelbeke - MUNTE
Tel.: 09/362.70.43 - E-mail: jobeka@skynet.be

Oude Pastorie:
3 t/m 17 september 2017
Tentoonstelling: Beeld 'De Muntenaar' (1977) in ere hersteld, een
terugblik
Beeldhouwwerken van Firmin De Vos
Open: Zondagen: 9.30 -17.30
Weekdagen: 13.30 -17.30
Info: De Muntenaar
p.a. Torrekensstraat 48
9820 Merelbeke - MUNTE
Tel.: 09/362.70.43 - E-mail: jobeka@skynet.be

Sint-Bonifatiuskerk:

Expo:
Marc Sleen & Munte
zijn broer pastoor Neels, sportjournalist Jerome Stevens,
Adhemar, Irena, safaribelevenissen, briefwisseling, in beeld gebracht door Marc Sleen
met nooit eerder getoond werk
De 70-jarige Nero en zijn familie in keramiek door Roger Van Steenberge.
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Elke zondag wafelenbak!
'Marc Sleen & Munte' is een initiatief van De Muntenaar met de steun van Erfgoedcel Viersprong,
de medewerking van de gemeente Merelbeke, Stichting Marc Sleen en padre Renaat De Paepe.
Info:
Jos Ottermans
Torrekensstraat 48
9820 Munte-Merelbeke
Tel. 09/362.70.43 - E-mail: jobeka@skynet.be

Pastorie Munte:
Maen Florin / Sculptures
De beelden die Maen Florin maakt lijken niet te willen praten, ze
sluiten vaak de ogen, kijken weg. Doen alsof ze je niet gezien
hebben. Ze hebben menselijke, maar ook onmenselijke trekken,
ze hebben vaak bizarre lichaamsvormen.
De beelden zijn gemaakt in klei, diverse soorten materialen,
plaaster, epoxy, polyurethaan enz…, en de laatste jaren meer en
meer in keramiek.
Het zijn figuren uit minder vrolijke sprookjes, uit onbehaaglijke
dromen en milde nachtmerries. Het zijn mensachtige figuren zoals we ze zien als we buiten onze
comfortzone stappen en met een existentiële onrust kijken naar wat er met het mensdom
misloopt.
Verdere info: www.maenflorin.be
Tentoonstelling: do 29 juni t.e.m. wo 9 augustus 2017
Munteplein 6, 9820 Merelbeke
Openingsuren: ma - za 13.30 tot 17.30 uur - zo 9.30 tot 17.30 u.
Organisatie & info: Dienst cultuur
T 09 210 35 80 - cultuur@merelbeke.be

Workshop oud schrift.
Ten behoeve van de heemkundige/genealoog organiseren wij workshops in Merelbeke.
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, minstens 1 week 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 aanwezig zult zijn of niet. U
kunt ten allen tijde inschrijven op een nieuwsbrief voor de workshops.
Data en plaats: Al de workshops gaan door in de residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101
Blok A 302 te 9820 Merelbeke (3de verdiep, lift en trap links), telkens van 14 tot 16 uur.
Oud schrift beginnelingen: elke 2de zaterdag van de onpare maanden, behalve in juli, dus 5x
per jaar.
Data: 9 september - 18 november 2017
Oud schrift gevorderden: elke 2de zaterdag van de pare maand, behalve in december, dus 5x
per jaar.
Data: 12 augustus - 7 oktober - 9 december 2017
Als documentatie bij de workshop oud schrift, is er mogelijkheid om een cursus aan te kopen.
Deze cursus kost 8,50 Euro BTW incl.
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Vul uw boekenkast aan.
De volksdevotie tot Sint-Antonius-Abt in Oost-Vlaanderen.
Een iconografische studie aan de hand van devotionalia en kerkschatten van vroeger en nu.

Glas in lood: Bekoring van Sint-Antonius-Abt
in het Bijlokemuseum te Gent. Guido Vermeulen
Zonnebeke

Met deze studie over de volksdevotie tot Sint-Antonius-Abt in OostVlaanderen willen wij de aandacht vestigen op het merkwaardig
godsdienstig leven van onze voorouders en een eeuwenoude traditie
bij de ommegang tot Sint-Antonius-Abt in kerken en kapellen.
Wij willen ook de belangstelling opwekken voor de vele devotionalia:
zoals een oude litanie, een oude affiche, een vergeelde postkaart,
bedevaartvaantjes, foto’s enz. die de tand des tijds hebben overleefd
in beduimelde gebedenboeken, kerkarchieven, enz. en die in het
bijzonder bij verzamelaars zijn bewaard gebleven.
Niet te vergeten zijn de vele kerkschatten o.m. beelden, schilderijen, reliekschrijnen, banieren enz.
die tot op heden in ere worden gehouden en door het KIK (Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium
Brussel) fotografisch zijn opgenomen. Ook ons eigen documentatie en fotoarchief is zeer
uitgebreid.
Deze brochure en volgende zijn meer kijkboeken dan leesboeken geworden. ‘Zien doet onthouden’.
Dank aan de historici, heem- en volkskundigen en in het bijzonder de verzamelaars die mij daarbij
geholpen hebben. Wij verhopen dat langs deze weg ook nieuwe documenten (litanieën,
bedevaartvaantjes, affiches enz.) zullen aangeboden worden via ons e-mailadres
gvermeulen@skynet.be
Met onze dank bij voorbaat.
Deze studie behandelt 63 parochiekerken en bevat uitsluitend devotionalia met de nodige
beschrijving van de afbeelding met iconografische en kunstkritische nota’s.
Deze Oost-Vlaamse studie bevat 255 bladzijden in A4 formaat, is volledig in kleuren geprint en met
een zachte kaft ingebonden.
De kostprijs bedraagt 56 euro (port inbegrepen)
Postrekening B13 0000 8540 2739
Deze studie kan ook op ons adres afgehaald worden.
Guido Vermeulen
Guido Gezellelaan 10
8980 Zonnebeke

Gevat in Beelden: Vrijwilligers van adel in Rode Kruis-Gent, 1897-2016
In Gevat in Beelden: Vrijwilligers van adel in Rode Kruis-Gent, 1897-2016 geeft
Marc Loockx een exhaustief overzicht van de adel in het Gentse Rode Kruis. Als
archiefbeheerder van Rode Kruis-Gent speurde de auteur twee jaar lang naar
beelden en aanvullende informatie. Welke adellijke families engageerden zich voor
het Rode Kruis te Gent? Welke periode trok het grootste aantal vrijwilligers van
adel aan? Was het lidmaatschap een mannelijke of eerder een vrouwelijke
aangelegenheid? U kan het eenvoudig nagaan in dit rijke naslagwerk. In totaal zijn 402 adellijke
vrijwilligers weerhouden die voorzien zijn van een afbeelding en biografische data.
Het fotoboek is uitgegeven in eigen beheer en kost € 20 inclusief verzendkosten. Bestellen of
bijkomende informatie inwinnen kan door een mail te sturen naar marc-rodekruis@telenet.be.
of brunojoos@telenet.be
BE74 3900 1543 7607 – Marc Loockx – Vuurkruisersstraat 4 – 9050 Ledeberg-Gent.
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Cursus Familiekunde

U wilt nu eindelijk eens nagaan hoe het zit met uw voorouders: vanwaar komen ze, welke
beroepen oefenden zij uit enz…
Dat alles en nog veel meer wordt u uitgelegd in onze cursus familiekunde. De cursus wordt
gegeven door Françoise Verhoosele, aan de hand van duidelijke voorbeelden, aangepast aan de
moderne tijd en de hedendaagse media.
Wanneer:
Op dinsdagen 07/11 – 14/11 – 21/11 en 28/11/2017
van 14 tot ca 16 uur.
Waar:
Site Erfgoedhuis
GC André De Ganck
Sint-Antoniusplein, 10
9860 Moortsele
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.

Volg ook onze activiteiten op Facebook:
https://www.facebook.com/groups/732298216867773/
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Van tempel … geldwisselaars … en bankiers,
Deel 3, door Willy Stevens.
E. Onder de hertogen van Bourgondië.
Philips de Stoute, Jan zonder Vrees, Philips de Goede en Karel de Stoute zijn de vier hertogen die
hun politieke stempel op onze gewesten hebben gedrukt. Veel inkt over hun politieke en militaire
ambities is er al gevloeid. Minder historisch onderzoek is er gebeurd aangaande hun muntpolitiek.
Zij regeren bijna honderd jaar, van 1384 tot 1477, over onze gewesten.
Een vermeend akkoord van 1384 tussen Philips en de hertogin Johanna van Brabant om
gezamenlijk munt te slaan zou het eerste ingrijpen zijn in de muntpolitiek. Een zoveelste poging
om een eenheidsmunt uit te geven. Eerder is het een overeenkomst om in beide landen elkaars
munt aan te nemen.39
Het akkoord gesloten tussen de graaf van Vlaanderen en Johanna, hertogin van Brabant wordt van
kracht op 20 augustus 1384. Drie soorten munten zullen gezamenlijk geslagen worden. De munt te
Mechelen slaat de munten om in Vlaanderen uit te geven, de munt te Leuven zorgt voor de
Brabantse markt. Die eenheidsmunt vertoont de wapenen van de graaf en van de hertogin met hun
respectieve titels.
Onder de zilveren munten rekenen we de dubbele groot met een gehalte van 6 deniers
koningszilver en een gewicht van 50 uit een marc de troyes. De enkele groot met een zelfde
gehalte maar gewicht in verhouding.
De gouden munten hebben een gehalte van 23 ½ karaat en 50 ½ stukken uit een marc de troyes.
De waarde van die gouden munt, de escuz d’or à la couronne, is 40 groot.40 De munt te Mechelen
slaat in 1384 49.000 gouden dubbele schilden en de munt te Leuven 56.749 stukken.41
De enkele gouden grafelijke schilden hebben een waarde van 24 groot.42
Op 16 juli 1384 komen beide partijen overeen om tot in 1389 in beide vorstendommen munten van
dezelfde waarde en gehalte te slaan. Aldus zullen ze in beide streken in omloop gebracht worden.
Het zilvergehalte van de groot stijgt van 1,01 gram naar 1,225 gram. Tot dan de theorie. Echter
niets belet hertog Philips om buiten de Vlaams-Brabantse overeenkomst nog eigen munten in
omloop te brengen. Het zilvergehalte van die munt, ook groot genoemd, vermindert van jaar tot
jaar om uiteindelijk in 1388 nog maar 0,81 gram zilver te bevatten. De hertogin Johanna laat het
hier niet bij en op haar beurt brengt zij munten in omloop met een kleiner en kleiner zilvergehalte.
De munthervorming van 1389-1390 zal hieraan een einde maken. Philips de Stoute is nu heer en
meester over de munt van Brabant.43
Na het overlijden van de gemaal van Johanna van Brabant in 1384 brengt zij een nieuwe gouden
munt uit in Brabant. De waarde van deze munt komt overeen met 40 groot Vlaams en wordt de
Brabantse Schild genoemd.44
In 1384 is waarde van de nobel van 5 stuivers (!)45 gestegen tot 7 stuivers 6 deniers. De hertog
vermindert de waarde tot 6 stuivers. De koers van de zilveren Roosebekers die hij in 1387 in het
gravensteen te Gent laat slaan beloopt 2 groten, de halve 1 groot. 46 De gangbare munten onder
Lodewijk van Male moeten naar de wissel gebracht worden. De verzamelde oude gouden en
zilveren munten worden naar de munt te Mechelen gebracht om hersmolten te worden.47
39

M. GERARD: o.c., blz. 275.
We kunnen niet met zekerheid zeggen of het hier nu om groot Brabants of groot Vlaams handelt.
41
A. DE WITTE: Histoire Monétaire des Comtes de Louvain, ducs de Brabant et Marquis du Saint Empire
Romain, Deel 1, Antwerpen, 1894, blz. 165.
42
R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, reg 2329 folio 35 verso.
43
H. VAN WERVEKE: o.c., blz. 268 e.v.
44
A. HOLLESTELLE: o.c., blz 136.
45
We twijfelen sterk aan het gebruikte woordje stuiver. Meermaals wordt het Frans sol, dat schelling betekent,
vertaald door stuiver wat in het Frans patars is.
46
P. D’OUDEGHERST: Kronyke of jaerboeken van Vlaenderen, tweede deel, Gent, 1785, blz. 346.
N. DESPARS: o.c., derde deel, blz. 157. meldt bovendien dat enkel de nieuwe gouden en zilveren Roozebekers
op de markten te Brugge mochten verhandeld worden.
47
We willen de lezer waarschuwen voor verkeerde vertalingen. In de Nederlandse vertaling van Oudegherst
wordt sou, solz vertaald door stuiver i.p.v. door schelling wat een groot verschil uitmaakt.Uit de kronieken van
40
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Niettegenstaande de mooie beloften om gezamenlijk de munten uit te brengen blijft de spanning
duren tussen Vlaanderen en Brabant. Op 29 oktober 1386 beslist Philips de Stoute in de munt te
Gent gouden helmen, dubbele groot, groot en halve groot met de twee schilden te slaan.
In 1387 worden langs Vlaamse kant engelen - des anges – angeloten - geslagen van 23 ½ karaat
en een gewicht van 47 ¾ uit een mark. De koers is bepaald op 60 groot. De halve engelen –
demis-anges- naar evenredigheid.48
In 1389 wordt door de hertog een algemene verordening betreffende de rekenwaarde van de munt
uitgevaardigd. De nieuwe Vlaamse nobels te Gent geslagen, de Franse franken, de Vlaamse
franken en de Franse kronen zijn in Vlaanderen gangbaar. In het decreet worden nog een 10-tal
andere gouden munten met hun rekenwaarde opgesomd die in Vlaanderen en Brabant verhandeld
mogen worden. De zilveren munten worden ook op hun waarde aangegeven. 49 Tevens met de
uitgifte van de nieuwe Vlaamse nobels worden ook nieuwe groten uitgegeven. Deze laatste hebben
1 ½ maal de waarde van een oud groot, of anders gezegd 1 ½ oud groot = 1 nieuw groot.50
In archivalische bronnen spreekt men van zwak of licht geld, en de nieuwe groten worden
bestempeld als sterk geld.
In 1389 wordt de nieuwe Vlaamse groot aangemaakt. Een Mechels schild heeft een koers van 34
nieuwe groot, een oud schild is 37 nieuwe groot waard en voor een mottoen (mouton) moet 38
nieuwe groot van 1389 neergeteld worden. In 1443 zou de waarde van de Vlaamse groot
overeenkomen met 1/40° deel van een Bourgondische gulden. Dit berekenen we aan de hand van
het fijn goud in gulden, 2,69 gram. Maar de koers van die gulden uitgedrukt in groot van 1389 is
22. Eens te meer hebben we een minwaarde van de groot in de beroerde 15 de eeuw. 9 nieuwe
groot van 1389 zijn 17 groot van 1443.51
Na de hervorming en muntdecreten van 1389/1390 vinden we in archivalische bronnen dat rond
1434 een andere herwaardering heeft plaats gevonden. In die bronnen is er meerdere keren
sprake van oud geld en nieuw geld. Dit feit geeft ons aanleiding om in de literatuur even dieper te
gaan grasduinen. In het werk van prof. H. Van Werveke, Miscellenea Mediaevalia pg 244, lezen we
dat van 1433 tot 1466 een periode van munt stabiliteit is.
In ons onderzoek hebben we in verscheidene processen kunnen vaststellen dat tussen 1433 en
1435 een wijziging in de muntwaarde is opgetreden. Ter illustriatie geven we hier een voorbeeldje.
In 1433 wordt door de kerk in Kortrijk een deel van hun tienden verpacht. In 1435 wordt dit door
de pachter ingelost met nieuw geld. De verhouding tussen de oorspronkelijke munt en de nieuwe
munt is zeven tot acht.52 Het resultaat hiervan is dat de munt met 14,2857 verminderd is.53
Een gelijkaardig proces wordt in 1436 gevoerd door een poorter uit Rijsel betreffende de aflossing
van een lijfrente.54
Een jaar later, in 1437 is er terug een aanpassing van de waarde van de munt. In de periode van
Februari 1437 en juni 1437 is er een aanpassing van onze oude munt naar de nieuwe munt met
10%.55
We vermoeden dat na de eerste devaluatie hoger vermeldt, een kleine revaluatie plaats heeft
gevonden om uiteindelijk een waardevermindering van 10% te bereiken.
De Vlaamse frank ondergaat een felle devaluatie van zelfs rond de 30%. Sebelie van Maldeghem
huwt rond 1386 met Zegher van der Riest. Als huwelijksgift schenkt de vader aan de
jonggehuwden een rente jaarlijks inkomen van 300 pond parisis. Die rente gaat pas in na het
overlijden van de heer van Maldeghem. Zoals gebruikelijk wordt tegen dit contract geprotesteerd.
De koers van de Vlaamse frank is bij het sluiten van het contract 48 groot. Rond 1408 vinden we
een koers van 36 groot en rond 1440 een koers van 32 groot. Als we de koers van 1440

Wielant, Meyer e.a. weten we dat de nobels waarvan sparke gouden munten zijn. Verkeerdelijk zou men
volgens Oudegherst vertaling afleiden dat hier om zilveren munten handelt.
48
A. DE WITTE: o.c., blz. 167.
49
M. GERARD: o.c., blz. 282.
50
R. VAN BERCHEM: o.c., blz. 83.
51
R. VAN BERCHEM: o.c., blz. 85.
52
R.A.G., Raad van Vlaanderen, reg. 2353, folio 390.
53
Neem dat de pacht voor 7 pond parisis oorspronkelijk is overeengekomen moet de pachter om dezelfde oude
waarde te bereiken nu 8 pond parisis neertellen en geen 7 zoals in het oorspronkelijk contract voorzien.
54
R.A.G., Raad van Vlaanderen, reg. 2354, folio 124.
55
R.A.G., Raad van Vlaanderen, reg. 2355, folio 67 verso. In het proces wordt melding gemaakt dat in
rekenmunt 60 pond groot in spuercle in juni van hetzelfde jaar nog maar een waarde heeft van 54 pond. Een
vermindering met 10%.

Land van Rode – jaargang 45 nummer 178

57

juni 2017

vergelijken met die van 1386 hebben we een verhouding van twee tot drie, of zoals het in de
archivalische bronnen kleurrijke vermelding van dat twee vranken ghinghen voor drie.56
Ook de kronen zijn gedevalueerd. In 1417 doet de koers van een kroon 30 nieuwe groten 57. De
koers van de kroon wordt even later aan 35 groot verrekend en dit tot augustus 1418 wanneer een
nieuwe ordonnantie bepaalt dat de koers wordt bepaald op 40 groot. 58 Dit is een devaluatie met
33%. Tien jaar later wordt de kroon verrekend tegen 42 groot het stuk. 59
In juni 1418 wordt een nieuwe verordening gepubliceerd. Door de internationale handel komen er
meer en meer gouden en zilveren munten in omloop. Dit geeft aanleiding tot fraude en
vervalsingen ten nadele van handel en nijverheid. Na de chaos einde 14 de eeuw is de tijd
aangebroken om orde op zake te stellen.
De Vlaamse helmen, die een rekenwaarde hebben van 3 schellingen 4 deniers groot, zullen de
basis vormen om de waarde van de andere munten te bepalen. De zilveren dubbele groot heeft
een waarde van 2 groot. Twintig van die stukken komen overeen met één gouden Vlaamse helm.
Andere onderverdelingen van de dubbele groot zijn de groot, de halve groot en het vierde deel van
een groot.
Onder de koperen stukken rekenen we met de dubbele mijten. 24 dubbele mijten komen overeen
een dubbel groot, 24 enkele mijten met één groot.
De verordening geeft ons ook een beeld van de munten die omloop zijn. Vanzelfsprekend mag het
geld van de Koning van Frankrijk, de gouden kronen, bij ons verhandelbaar zijn. Daarnaast vinden
we nog de Vlaamse en Engelse Nobels en de gouden Philips schilden ook Riders genoemd.
De gouden saluten worden verhandeld tegen 48 groot Vlaams het stuk. 60
In volgend tabel lezen we de koers die onze Bourgondische vorsten aan de verschillende toegelaten
munten geven. Hiertegen zondigen geeft aanleiding tot een boete van 60 pond parisis. Bij inbreuk
tegen de regelgeving kunnen handelaars, wisselaars, taverniers, hoteliers voor drie jaar verbannen
worden uit Vlaanderen.
In de zelfde verordening wordt de in- en uitvoer van al dan niet gemunt goud aan banden gelegd.
De verplichtingen van wisselaars, muntateliers wordt er ook in behandeld. 61
Vier jaar later wordt voor sommige munten een herschikking of nieuwe koers opgelegd.62
We willen de lezer toch even zijn aandacht trekken op het feit dat in verschillende bronnen de
termen des deniers noirs, des deniers blancs voorkomen. Een goede Nederlandse vertaling is
hiervoor moeilijk te geven. Met zwart geld en wit geld wordt in onze tijd wel iets anders bedoeld.
Betere termen zijn donker geld en blinkend geld.
De eerste soort, waaronder de mijten of mitten vallen hebben een zeer klein gehalte aan zilver,
namelijk 9 korrels. Voor 24 mijten heb je één groot, of 48 mijten komt overeen met een dubbel
groot. Munten waar een hogere legering zilver in verwerkt is blinkend geld of wit geld.
De Brabanders zijn niet gelukkig met de gang van zaken. Zij mogen geen eigen munten meer
uitgeven. De hertogin Johanna dringt bij Philips de Stoute erop aan toch munten te mogen
uitgeven. Onder strikte voorwaarden en tot zolang de overeenkomst duurt, wordt het de
Brabanders toegelaten munten te slaan. In 1392 wordt de vergunning van kracht.
Eén van die strikte voorwaarden is dat de hertogin de Vlaamse gouden en zilveren munten niet
mag namaken zijnde de nobels, de halve nobels, de dubbele groot en de groot.63
In 1395 is de gouden Pieter, een typisch Brabantse munt ook Pieterquin of florijn genoemd, 40
groot Vlaams waard. De Vlaamse frank heeft een koers van 36 groot.64 In 1408 is de Vlaamse
frank gedevalueerd tot slechts 33 groot.65
Gedurende twee jaar laat de hertogin de gouden Brabantse gulden met de beeltenis van Sint-Pieter
slaan.
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Sint-Pieter houdt het wapenschild van de hertogin vast in zijn handen en aan de keerzijde van de
munt is een kruis met in het midden de letter B. Uit een mark goud worden 75 enkele Pieters
geslagen, of 37 ¾ dubbele Pieters.66
Door het kinderloos overlijden van Johanna van Brabant in 1405 komt de regering van Brabant en
Limburg onder het huis van Bourgondië. De tweede zoon van Philips de Stoute, namelijk Antoon
van Bourgondië neemt het heft in handen. Zijn eerste werk is te Antwerpen schilden te doen slaan
met de afbeelding van de H. Antonius en zijn wapenschild. De waarde van die munten komt
overeen met 4 schellingen 6 deniers Vlaams of anders gezegd met 56 groot Vlaams.
Een verdere toegeving van Philips de Stoute aan de vreemde handelaars, is het toelaten van de
Engelse nobels. De hertog heeft die munten als billioen67 verklaard als tegenzet omdat de Vlaamse
nobels niet gangbaar zijn in Engeland en Calais. Dit geschil vindt zijn oorsprong omdat de nobels
die te Brugge geslagen zijn in 1392 en in 1393 1/24ste karaat en die geslagen tussen 1393 en
1396 1/8ste karaat minder goud bevatten dan de vereiste 23 ¾ karaat.68

Afbeelding uit H. Verdussen – Engelse Rozen-nobel onder Eduard III.

De munt laat ons de oppermacht van de Engelsen kennen op zee. Op voorzijde lezen we Eduard
Dei Gra Rex Ang et Franc Dns Ire [koning van Engeland, Frankrijk en heerser in Ierland] op
keerzijde Jesus Autem Transiens per Medium Illorum Ibat [Jezus baande zijn weg door het midden
van de menigte] Het goudgehalte is 23 7/8 karaat.
Uit politieke en economische belangen imiteert Philips de Goede de Engelse nobels. Op de voorzijde
ziet men de hertog in een schip, met het zwaard in de rechterhand en zijn wapens in de
linkerhand. Op de keerzijde een krukkenkruis met aan de uiteinden telkens de Franse lelie
uitkomend uit een bloem met tussen de benen van het kruis een liggende leeuw – 4 in totaal - en
tussen de bloemmotieven telkens een kroon – ook vier in totaal. Het muntstuk weegt 6,88 gram.
Vanaf 1431 bekoelen de betrekkingen tussen de hertog en het huis van Lancaster als gevolg van,
laat het ons zo noemen, de woloorlog. Moeilijkheden met Normandië en de handelsblokkade door
Lodewijk XI dragen bij tot de vermindering van onze handel met Noord Frankrijk.
Afzetmogelijkheden bieden zich aan in het oosten. Door de handel met de landen rond de Rijn
maken we kennis met de Rijngulden en de Keizersgulden.69
De éénmaking van de Nederlanden is op economisch gebied een weldaad geweest voor onze
gewesten. Philips de Goede is graaf van Vlaanderen, hertog van Brabant, graaf van Henegouwen,
graaf van Holland en Zeeland in 1433 en niet te vergeten hertog van Bourgondië. Zijn belangen
strekken zich uit over een groot gebied.
In 60 jaar tijd verandert de gouden standaardmunt slechts twee maal. Met de ordonnantie van
oktober 1433 worden een reeks nieuwe gemeenschappelijke munten geslagen.
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A. DE WITTE: o.c., blz. 170.
Billioene munten zijn munten die niet gangbaar zijn. Strenge straffen staan op het bezit hiervan.
68
M. GERARD: o.c., blz. 290.
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38.
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Gouden munten en zilveren van een hoge waarde worden in internationale handel gebruikt. De
zilveren met een kleinere waarde worden gebezigd in de kleinhandel en de koperen worden
gebruikt als pasmunt.70
Op 27 juni 1434, op bevel van de hertog, wordt de Philippusgulden aangemunt. Al gauw was deze
munt beter ingeburgerd dan de oude ridders of rijders, ook cavaliers genoemd. Een onderverdeling
van die munt is de halve Philippusgulden. De voornaamste muntateliers zijn gevestigd in Brussel
(1434-1437), Gent (1433-1447), Valenciennes (1433-1444), Dordrecht (1434-1446) en in
Bourgondië (1439-1451 à 23 karaat goud).
Deze munt kan, wat betreft grootte, gehalte en slag, zijn mannetje staan tegenover de Florentijnse
gulden of de Venetiaanse dukaat. Die munten overspoelden al geruime tijd en in grote
hoeveelheden onze streken.
Philips de Goede imiteert de Franse franc à cheval, die in waarde overeen kwam met de Franse
salut.71

Op de afbeelding uit Ghesquiere zien we de hertog in wapenuitrusting te paard dat naar rechts op galoppeert.
Onderaan is het woord HOLD, wat Holland is, de provincie waar de munt gemaakt werd. De annotatie PHS. DEI
GRA DUX BURG COMES HOLD en op keerzijde de hertogelijke wapens op een versierd kruis. Als randschrift
lezen we SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM AMEN.

Voor de Vlaamse munt wordt het woordje Hold vervangen door Flandrie. Verscheidene benamingen
worden aan deze munt gegeven zoals o.m. Philippus d’or, Florin Philippus, Cavalier d’or, Franc à
Cheval, gouden Rijder, Rider, Rijder, Boergoenschen ridder, Hollansen Rider.
In 1466 zet men het slaan van gouden munten verder. Een nieuwe munt, met de naam SintAndriesgulden, doet zijn intrede. De vroegere munten zoals de gouden leeuw en de Bourgondische
ridder hebben een hoog karaatgehalte. Daarentegen bevat de nieuwe munt slechts 19 karaat aan
goud. 72
Onder de zilveren munten neemt de dubbele groot of vierlander een voorname plaats in. Ze wordt
vierlander genoemd omdat ze in de vier belangrijkste landen, Vlaanderen, Brabant, Henegouwen
en Holland, als wettig betaalmiddel gebruikt wordt. Een kleinere munt is de enkele groot.
De vierlander is enkel gangbaar in de Bourgondische Staten. Ze wordt verhandeld aan de koers
van 2 groot Vlaams. Het muntje weegt slechts 3,418 gram en heeft een gehalte van 6 deniers
koningszilver.73
De stabiliteit van de munt is essentieel voor goed economisch klimaat. Gedurende meer dan 20
jaar werd het gehalte en gewicht van de munt niet gewijzigd. De vier opgenoemde gewesten
volgen het Vlaams muntstelsel. Alleen de kleinere muntjes, die een zwak zilvergehalte bevatten,
verschillen van gewest tot gewest. Zo komt de waarde van groot overeen met 24 Vlaamse mijten
of met 36 Brabantse mijten.
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In 1469 wordt in Vlaanderen de Engelse groot toegelaten om betalingen te verrichten. Het gehalte
van die munt bevat tot 11 deniers ¼ korrel fijn koningszilver. De Bourgondische groot bevat in
1433 slechts 6 deniers zilver om geleidelijk te zakken.
1433
6 deniers
1466
5 deniers
1467
4 deniers 12 korrel
1474
4 deniers
1477
3 deniers 12 korrel
1486
3 deniers 4 korrel
1487
2 deniers 12 korrel
In 1489 vindt men het welletjes en de hoeveelheid wordt verhoogd tot 5 deniers koningszilver.
Lang duurt het niet want in 1492 zakt het gehalte naar 4 deniers en in 1493 naar 3 deniers 12
korrel.
Van de oorspronkelijke verhouding Bourgondische groot – Engelse groot 1 tot 4 blijft niet veel
meer over.74
We kunnen hier niet alle zilveren munten bespreken maar toch gaat onze aandacht uit naar een
bijzondere munt. De stuiver geslagen tussen 1474 en 1487 en van 1492 en 1496 is beter bekend
onder de benaming vuurijzer of briquet of Bourgondische blank.
Het vuurijzer als heraldisch symbool doet voor de eerste maal zijn intrede in 1430 ter gelegenheid
van de stichting van de Orde van het Gulden Vlies door Philips de Goede. De keten is samengesteld
uit vuurslagen of vuurstenen. De vuursteen of vuurslag is een liefde symbool. In de natuur vindt
men mannelijke en vrouwelijke vuurstenen. Als we die op elkaar slaan springen de vonken eruit en
kunnen we zo vuur maken. Vuur dat voor de mensheid altijd heel belangrijk is.75
De dubbele vuurijzer geslagen van 1474 tot 1487 heeft een gehalte van 10 denier koningszilver. Er
worden 80 stukken uit een mark troye zilver geslagen (2,56354 gram – zuiver zilver). In 1492 is
het gehalte gezakt tot 5 deniers koningszilver en worden er 84 uit één mark zilver geslagen. Er
bleef slechts 1,22 gram zuiver zilver over.76
Al die maatregelen van het slaan van meerdere stukken uit één mark en een kleiner gehalte aan
zilver monden uit in grote devaluaties maar meer winst voor de schatkist.
Tot slot van deze 15de eeuw willen we een voorbeeld geven van de fluctuaties van de koersen van
enkele munten:
Munten
Keyzers schild
Frans schild
Engelse nobel
Vlaamse nobel
Gents schild
Rijnse gulden
Vlaamse leeuw
Pieter

mei 1401
49 groot
50 groot
90 groot
88 groot
49 groot
38 groot
60 groot
45 groot

juni 1406
45 groot
45 ½ groot
80 groot
78 groot
45 groot
33 groot
54 groot
40 groot

Tal van muntaanpassingen worden in 1411, 1414, 1421, 1434 en in 1454 doorgevoerd.
In 1454 wordt de nieuwe gulden Leeuw van 23 karaat en 50 ½ in een mark troyes aangemunt. Die
heeft een koers van 5 schellingen groot Vlaams of 60 groot Vlaams. De rekenwaarde van de
gouden Pieter is op dit moment slechts 36 groot.77

Wordt vervolgd.
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P. SPUFFORD: o.c., blz. 42.
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Staten van Goed Land van Rode
Deel 11.
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent.
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode.
RAG 115
Afkortingen:
g
SVGB
Staat van goed Balegem
SVGM
Staat van goed Moortsele
SVGS
Staat van goed Scheldewindeke
RAG
Rijksarchief Gent
x
†
fa
fs

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

gehuwd met
overleden
dochter van
zoon van

768

1698

769

1699

770

1696

771

1696

772

1697

773

1699

774

1696

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

SVGS † Jacques DE LOORE † 28 meye 1698
1e vrouw † Lyvyne VAN BENEDEN
K. Jan DE LOORE 30 j., Frans 28 j., Pieter 24 j.
HG. Cathelyne MOOR 2e vrouw
K. Joanna 15 j., Helena 13 j., Livyne 11 j., Louys 8 j., Lieven 6 j., Petronelle 3 j.
en Niclays DE LOORE 6 maend
Adriaen DE LOORE VP
Pieter DE CLIPPEL VM
SVGS † Lauwereys PONSEELE † 1 april 1699
1e vrouw † Lievyne JONCHEERE
K. Anthon 19 j., Adryaen 13 j., Petronelle 11 j.
HG. Adriaene DE BRAUWER
K. Jacques 5 j., Lievyne 3 j., Elysabeth 7 maend
Adriaen PONSELE VP
Lieven STEVENS VM
SVGS † Adriaene STEVENS † 25 januari 1696
1e man † Joos DE BOSSCHER
K. Catharine x Jan Bapt. DE MEY
2e man † Francoys VAN DER SCHUEREN
K. Joannes VAN DER SCHUEREN 19 j.
Ferdinand VAN DER SCHUEREN VP
SVGS † Chatelyne DE BRAUWER † 15 maert 1696
H. Gillis DE VOS
K. Gillis en Adryaen DE VOS tweeling 2 j.
Lauwereys PAUWELS VM
SVGS † Lieven CLEMMEN † 14 april 1697 Jongman 38 j.
Hoirs: vijf van 1e bed, 4 van 2e bed
SVGS † Chatelyne WAEYTENS † 17 july 1699
1e man † Lieven HEBBELINC fs Jan
K. Janneken wed. Guillel HEYMAN en Lievyne x Jan VAN RENTERGHEM
H. Pieter ONGHENAE 2e man
K. Adryaen 21 j.
SVGS † Matheus DE PAEPE 30 maert 1696
HG. Tanneken BOGAERTS
K. Pieter 8 j., Lievine 6 j.
Pieter DE PAEPE VP
Huys op de Plaetse
Bundel 221
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775

1702

776

1702

777

1701

778

1701

779

1701

780

1701

781

1701

782

1701

783

1701

784

1703

785

786

1703

787

1703

SVGS † Matheus DE LOORE † juny 1702
HG. Cecelya ITERBECKE 2e vrouw
K. Frans DE LOORE 13 j.
1e vrouw † Elysabeth VAN DURME
Joos DE LOORE VP
Pieter ONGHENAE na getrouwd met HG.
SVGS † Janneken DE MOOR † december 1697
H. Jan DE VRIESE
K. Jantien DE VRIESE 9 j.
Pieter DE MOOR VM
SVGS † Janneken DE SUTTER † 4 februari 1701
H. Jan PAEKHON
K. een weze
Jan DE LOORE VP
Huys aan den 'Haut'
SVGS † Elisabeth PINTE † 17 october 1700
H. Pieter DE CLIPPELE 2e man
K. Martinus DE CLIPPELE, geestelijke by de Predikheren dood voor de wereld
1e man † Pieter MEERSCHAUT
Hoirs: 1. de 3 K. van † Hendrik MEERSCHAUT fs Pieter bij Joanna VAN DER
SCHUEREN MN Marie, Pieter en Anna, alle 3 minderjarig
2. Pieter MEERSCHAUT fs Pieter SS
3. de K. van † Liveyne MEERSCHAUT x Lenaert BUNDERVAET MN Pieternelle,
Elisabeth en Joanna, onderjarig
SVGS † Crystoffel DELVOYE † april 1700
HG. Margriete DE WITTE
K. Appelonya 29 j., Betgen 25 j., Jan 21 j., Pieter 17 j. en Anna 12 j.
Gillis BAELE VP
SVGS Janneken VAN BOCKSTAELE fa Mattheus † 29 july 1701
H. Lieven HUYCKE
K. Jacquelintgen 5 j. en Anna 1 1/2 j.
Maarten HEBBELINCK VM
SVGS † Lauwereys SEGHERS † 31 januari 1701
HG. Marie DE MULDER
K. Jan 3 j., Jooris 2 j.
Jan HUTSE VP
Lieven DE MULDER VM
SVGS † Anthonette DE MYL fa Jan † 2 october 1699
H. Bartholomeus VAN DE VYVER
K. Joos 9 j. en Marie VAN DE VYVER 6 j.
SVGS † Lieven HEBBELINCK † september 1698
HG. Adriaene DE LOORE
K. Cataryne 17 j., Jan 16 j., Adriaeneken 12 j., Lievyne 9 j., Cornelis 5 j.
Adriaen VAN DER SCHUEREN VP
Huys aan het 'Heet'
SVGB † Janneken DE MIL † 21 september 1703
H. Pieter DE BOSSCHER fs Baudewyns
K. Pieteronelle DE BOSSCHER x Lieven DE MUNTER, Pieter DE BOSSCHER 18
j.
Pieter DE BOSSCHER fs Joos VP
Barthel MONSECOUR VM
Huyzeken op cheynspacht
SVGB † Lievijne BAELE † 1 april 1703
H. Gillis VAN STEENDAMME
K. Lieven VAN STEENDAMME 18 j., Adriaene VAN STEENDAMME 15 j.
Laureys BAELE, broeder, VM
Pieter VAN STEENDAMME VP
Hofstede 'Driesch'
SVGM † Louys VAN CROMBRUGGHE † 26 maert 1696
HG. Jacquemyne VAN TRAPPEN
K. Cornelis, Jan en Lieven: onderjarig
Doender Jan DE BRUYCKER 2e man
Vooreerst 127 ponden wezepenningen
SVGB † Adriaen DE VOS fs Laureys † 22 september 1703
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788
789
790

1703

791
792
793

1701

794

1701

795

1701

796

1701

797

1701

798

1701

799

1701

800

1701

HG. Barbara VAN BAVEGHEM
K. Joosken en Gilleken DE VOS, tweelinck 7 maend oud
Beschadigd
Rek. voogd W. Lenaert BUNDERVAET
Rek. voogd W. Jaspaert DE COCK
SVGB † Chateleyne DE WINNE † 25 september 1700
H. Jan VAN HUYSSCHENTVELT 2e man
1e man † Lieven VAN DER BECKEN
K. Joos VAN DER BECKEN 20 j., Louis 17 j., Jan 13 j. en Passchyne VAN DER
BECKEN 12 j.
Jacob VAN DER BECKEN Voogd
Liquidatie te Scheldewindeke Gillis VAN BOCKSTAELE fs Pieter
Rek. voogd W. Mattheus VAN BOCKSTAELE
SVGB † Janneke VAN TEMSCHE † 21 maert 1700
H. Lieven STEVENS fs Jan
K. Anna x Marten VAN PEVENAIGE, Pieternelle 26 j., Lieven STEVENS 23 j.
Jan STEVENS VP
Marten VAN PEVENAIGE VM
SVGM † Dorothea VAN BEVEREN fa Jan † 20 januari 1701
H. Anthoon AESEBEYT fs Gillis
K. Joannes AESEBEYT 4 j.
Jan VAN BEVEREN VM
SVGB † Joos VAN HOECKE † juni 1701
1e vrouw † Janneken VAN DER HAEGHEN
K. Jan, Petronelle en Tanneken HS, en de weese van Jan DE COCK x † Lievyne
VAN HOECKE MN Joosijne
HG. Janneke STOCKMANS 2e vrouw
K. Johannes 19 j., Pieter 17 j., Anthonette 14 j., Lieven 11 j., Lauwereyne 9 j.,
Franchoyse 7 j., Andries 4 j. en Marie VAN HOECKE 2 j.
Jan VAN HOECKE VP en Gillis ASCOOP V uit de wet
Jan LANDTHEERE VM
SVGS † Jan LEGIERS † meye 1699
HG. Anna HELDERWEERDT
K. Janneken LEGIERS
2e man Lieven STEVENS fs Jan
Maximiliaen HELDERWEERDT VM
SVGB † Jan BALE † 1 mey 1699
HG. Maryne ROECKAUDT
K. Livyne BALE 20 j., Pieter BALE 14 j.
Arent DE COCK VP
Adriaen PONSEELE VM
1e huwelijk x † Lieven LICHTHERTE
K. Jan LICHTHERTE, voor de helft eigenaar van het woonhuys
SVGB † Tanneken VAN DEN BERGHE † 20 maert 1700
H. Joos RIMBAUT fs Jan
K. Janneken 12 j., Gillis 10 j., Laureys 7 j. en Pieter Franchoys RIMBAUT 3 j.
Gillis RIMBAUT fs Jan VP
Pieter DE COCK VM
SVGB † Florence DE GHEYTER fa Jan † 23 october 1700
H. Pieter BUYSE
K. Jan BUYSE 15 j., Janneken 6 j., Marten 3 j. en Gillis BUYSE 13 j.
Gillis BUYSE VP
Adryaen VAN BEVER VM
SVGB † Lenaert VAN BUNDERVOET x † Lievijne MERSSCHAUT beden †
september 1700
K. Petronelle 9 j., Lysebeth 5 j. en Janno 3 j.
Lieven BUNDERVAET VP
Pieter MERSCHAUT VM
Gillis ASCOOP V uit de wet
Hofstede op 'Haute'

Wordt vervolgd.
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Hier is nog plaats voor reclame.
Interesse? Contacteer de secretaris
secretaris@landvanrode.be
Tel. 09/362.69.95

Waar vindt u ons?
Onze website:
http://www.landvanrode.be/

Onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/732298216867773/
Onze QR-code:

Ons centrum in het Erfgoedhuis

Het Erfgoedhuis
Sint-Antoniusplein, 10
9860 Moortsele
Openingsuren: Op afspraak

Druk: Greg@l Copy

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP
LAND van RODE
Gesticht in 1968

Lezing 24 oktober 2017:
WIJ GAAN NAAR AMERIKA

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

P005094

Driemaandelijks contacttijdschrift

Jaargang 45 nummer 179
September 2017
Verschijningsdata: maart - juni - september - december

In dit nummer:










Voorwoord
Lezing Wij gaan naar Amerika
Oosterzele: OLVrouw Loretokapel
Open monumentendag 2017
Cursus Familiekunde
Mijn oorlogsherinneringen
Uit goeie grond
Van tempel … geldwisselaars … en bankiers (deel 4)
Staten van Goed Land van Rode (deel 12)

65
66
67
71
72
73
88
91
94

Verantwoordelijke uitgever: F. Verhoosele, Hundelgemsesteenweg, 101 A301 9820 Merelbeke
Afgiftekantoor: 9820 Merelbeke 1

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE
Gesticht 7 juni 1968
Stelt zich tot doel:
x
het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al haar
facetten en het aanmoedigen;
x
helpen uitgeven en verspreiden van studiën betreffende alle
gemeenten die tot het “Land van Rode” worden gerekend;
x
Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek over
onderwerpen uit het “Land van Rode”;
x
Het organiseren van uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d.
voor leden en niet-leden;
x
Verzamelen van alle documentatie betreffende het “Land van
Rode” en het openhouden van een documentatiecentrum in
het Erfgoedhuis te Moortsele.
Raad van Beheer:
Erevoorzitter
Eresecretarissen
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Bestuursleden

:
:
:
:
:
:

Gerard WAEYTENS (†) Stichter
Oscar VAN WITTENBERGHE (†) Medestichter
Werner CALLEBOUT (†)
Lucien DE SMET
Françoise VERHOOSELE
Lieve DE COCKER, David Galens, Jürgen Van de Velde

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

Voorwoord
Beste heemvrienden,

September, de maand waarin u gewoontegetrouw het derde nummer van ons tijdschrift ontvangt.
Het is ook de maand waarin, jaar naar jaar, uw aandacht wordt gevestigd op het onroerende
erfgoed. In ons geval het erfgoed in het Land van Rode.
Over het belang van ons erfgoed zegt EU commissaris EU-commissaris, Tibor Navracsics, het
volgende: “Ons erfgoed is de sleutel voor onze toekomst”. Meteen verwijst hij naar economische
belang van de erfgoedsector wereldwijd.
Heemkundige of lokale erfgoedwerkers denken hierbij niet
in de eerste plaats aan wat het opbrengt.
Voor hen primeert de culturele waarde, de levenswijsheid
en de kennis dat ons dankzij het erfgoed is nagelaten.
Bedenk hoe groot het verlies niet is van een volk, dat zijn
cultureel geheugen heeft uitgewist. Een reden waarom
zoveel vrijwillige erfgoedwerkers ijveren om het behoud
van een molen, kapel of beschermde kerk, dorpszicht of
landschap.
Zij staan voor het behoud van wat het dorp zo herkenbaar
maakt: het culturele geheugen van een gemeenschap
waarvan zij en hun kinderen deel uitmaken.

Balegem: stenen windmolen in de Molenstraat

Open Monumentendag: de gelegenheid om na te denken over welke toekomst wij geven aan het
goed dat wij geërfd hebben.
De antwoorden zijn de gevolgen van terugloop van overheidsbudgetten voor cultuur. Ook
particuliere bezitters van waardevol erfgoed ontlopen hun verantwoordelijkheid niet.
Een mooi voorbeeld van hoe architecten en overheid samen gezorgd hebben voor het behoud van
het collectieve geheugen van Oosterzele is de herbestemming van het IZOO klooster te Oosterzele.
Hier de foto van gevel uit ons vorig nummer:

Lucien De Smet
Voorzitter
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Oosterzele: de O.L.Vrouw van Loreto kapel,
door Lucien De Smet.
300 jaar geleden werd deze kapel opgericht!
Open monumentendag 2017, de gelegenheid om in de vergeethoek geraakt onroerend erfgoed in
het zonnetje te plaatsen, meer nog, de 300ste verjaardag van deze historische en bijzondere
waardevolle barokkapel, verdient onze belangstelling.
Ligging.

Op de Villaretkaart uit 1745 vinden wij de kapel afgebeeld op “Semesembrouck”, toen reeds aan
beide zijden aangebouwd1. Het kasteel “Malkim” in de onmiddellijke omgeving is dat van Charles
Antoine Maelcamp. Vandaag is het kasteel eigendom van graaf d’Ursel de Bousies te Oosterzele.
Wanneer werd de kapel gebouwd?
In een niet afgewerkte nota over Oosterzele van de hand van Philippe Marie Jonkheer Blommaert
staat dat de kapel in 1716 opgericht werd. Onze jurist, historicus, filoloog en uitgever van
Middelnederlandse literaire teksten was blijkbaar in kennis van een document uit 1725, waarin de
oprichting in 1716 van een “schone kapel” staat2.
Wij citeren uit de nota van Ph. Blommaert (1809-1871) zoals die bewaard wordt in de
universiteitsbibliotheek te Gent:
“Ten Jare 1716 wierd alhier Door Carel Maelcamp, aenzienlijk koopman
en burger van Gent eene schone kapel, een kwart uurs der parochie
kerk, niet ver van den kassijweg van Gent naer Geraerdsbergen,
opgericht. Deze is aen O.L.Vrouw Loretten toegeheiligd en in 1717 door
religieuzen van het H. Kruis en St. Rochus versierd” 3.
Spijtig vermeldt hij zijn bron niet. Maar al te graag had ik Blommaerts
nota bevestigd gezien door originele documenten.
Zonder de correctheid van Blommaerts nota in twijfel te willen trekken,
weten we niet met 100% zekerheid of in 1716-1717 “de schone kapel”
door Charles Maelcamp nieuw dan wel mogelijks herbouwd werd.
Hedendaagse kunsthistorici, die zich steunen op de bouwstijl, houden het voor mogelijk dat “de
schone kapel” weleens van een vroegere datum kan zijn.
Mijn zoektocht in het familiearchief of aanverwante documenten, die dit kunnen bevestigen,
leverde nog geen resultaat op. Wij houden er rekening mee dat het kasteel te Oosterzele in 1947
1
2
3

Foto http://www.geopunt.be/ over de Villaretkaart.
Het origineel werd niet teruggevonden.
Universiteitbibliotheek Gent, vliegende bladen, Oosterzele.
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door brand vernield werd en er mogelijks archief verloren is gegaan. In elk geval is de “Schone
kapel”, steunende op de nota van Blommaerts, nu 300 jaar oud.
1716-1717: een tijdsbeeld.
Na het overlijden van koning Karel II op 1 november 1700, betwistte
Lodewijk XIV de overdracht van de Zuidelijke Nederlanden naar de
Oostenrijkse tak van de Habsburgers. Tijdens de Spaanse Successieoorlog
(1700-1713) was het Franse leger aan de macht tot de slag bij Eine in
1708.
De vrede van Utrecht op 13-04-1713 besliste dat de Oostenrijkse keizer
Karel VI Spanje niet ontving, maar kreeg als compensatie de Zuidelijke
Nederlanden toegewezen. De daarop volgende jaren werden getekend
door hongersnood als gevolg van de lange winter van 1709-1710.
Het was in de daarop volgende periode dat in 1716-1717 “de schone
kapel” op de Smissenbroek gebouwd werd.
Tijdens de winter van 1738-1741 werd de bevolking andermaal
geconfronteerd met hongersnood en kwam daarboven op de Oostenrijkse
successieoorlog (1740-1748).
De bouwheer.
De familie Maelcamp was afkomstig uit Spanje (Malcampo) en was in de Zuidelijke Nederlanden
(Gent) gevestigd sinds de 16de eeuw. Tijdens de eerste helft van de 18de eeuw waren de drie
zonen van Joannes Baptista Maelcamp actief in de internationale handel.
Het moet Charles Antoine (Carolus Antonius) Maelcamp zijn geweest die de “schone kapel” in 1716
te Oosterzele liet bouwen. Charles Antoine werd in 1677 geboren en huwde met Anna Barbara
Valcke. Samen met zijn broer Jacobus Fortunatus dreven zij handel vanuit Vlaanderen. Beiden
waren deelgenoten van de “Oostendse compagnie”.
Een greep uit de genealogie van de familie Maelcamp4.
De kinderen van Joannes Baptista (1635-1707), schepen te Gent, gehuwd met Agnes Donckers
(1646-1692), zijn:
1. Joannes Baptista, die zich als handelaar in Spanje vestigde.
2. Agnetha Francisca (Agnes Françoise) Maelcamp (1670-1735), gehuwd met Joannes
Baptista Guillelmus Soenens.
3. Carolus Antonius (Charles Antoine) Maelcamp (1677-1764) gehuwd met Anna Valcke
en bouwheer in 1717 van de O.L.Vrouwkapel (“de schone kapel”) te Oosterzele. In de jaren
1740 werd op de oude omwalde site te Oosterzele door Maelcamp een nieuw buiten
verblijfplaats gebouwd. Toen startte ook de aanleg van een axiale dubbele toegangsdreef,
het kasteelpark met dreven, grachten, wallen en vijvers, alles volgens een geometrisch
patroon.
In 1808 kwam de markies van Rode, Rodriguez d'Evora y Vega, in bezit van het kasteel. Na
de brand in 1947, werd het huidige kasteel gebouwd en nadien geërfd door de familie
d'Ursel de Bousies5.
3.1. Carolus Philippus (Charles Philippe) Maelcamp (1710-1766) trouwde met
Isabella de Wyckhuuse.
3.1.1. Carolus Robertus (Charles Robert) de Maelcamp de Schoonberghe
(1742-1807) huwde met burggravin Françoise de Nieulant. In 1776 kreeg hij de
titel van graaf en beloofde hij trouw aan keizer Jozef II. In 1785 verleende keizer
Jozef II hem de titel van markies. In 1782 werd hij lid van de Gentse
vrijmetselaarsloge “La Bienfaisante”. Ten tijde van de Brabantse Omwenteling
behoorde hij tot het kamp van de Statisten. In 1794, bij de definitieve Franse inval,
vluchtte hij met zijn gezin naar Delft. In 1805 werd hij burgemeester van
Oosterzele benoemd. Na zijn overlijden in 1807 werd hij in dit ambt opgevolgd door
Jean Baptiste d’Haene.

4
PROF. EM. GUY SCHRANS, Vrijmetselaars te Gent in de XVIII eeuw, 2de druk, Liberaal Archief Gent, 2009, blz.
360-364.
5
Bouwen door de eeuwen heen, Oosterzele blz. 442-444.
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4. Jacobus Fortunatus (Jacques Fortuné) Maelcamp (1683-1741) huwde met Catharina
del Campo en een 2de maal te Gent met Sabine de Bois.
Bouwstijl.
De Onze-Lieve-Vrouwkapel aan de Keiberg
nr. 52 te Oosterzele typeert de overgang
van de barok naar de classiserende Lodewijk
XIV stijl.
De barokke topgevel met voluten behield de
zandstenen afboording. De gedenksteen
met mogelijks een datum en de naam van
de kapel is verdwenen.
Daaronder gebeurde de vlakverdeling op
een symmetrische wijze, waarbij de
hoekpilasters
de
strakke
ritmering
versterken. Een staande ovale “oculus” met
kraalmotief, gevat binnen een grote
rechthoekige zandsteen omlijsting met
uitgeholde hoeken, bevindt zich boven de
sober omlijste rondboogdeur.
De rood bepleisterde en in baksteen
geschilderde kapel ligt onder het huidige
straatniveau. In de beide zijgevels steken
twee omlijste ovale “oculi” met een gelijk
traceerwerk als die van de voorgevel6.
De
rode
in
baksteen
geschilderde
bepleisterde gevel verwijst mogelijks naar
de beschrijving van het huisje van Maria
“het geheimzinnige gebouwtje dat bestond
uit kleine rode, vierkante steentjes het
plafond azuurblauw geverfd met hier en
daar gouden sterretjes”.
Foto Lucien De Smet 2007.

Foto’s Lucien De Smet 2007.

In het interieur bevindt zich een gepolychromeerd houten portiekaltaar. Ingelijst het nu recent
beschadigde schilderij van O.L.Vrouw met kind met boek in de hand.

6
KOENRAAD DE WOLF, Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen, Barok, Rococo en Classicisme 1625-1800,
Marnixring Sotteghem.
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Onze-Lieve-Vrouw Loreto.
Loreto is een bekend bedevaartsoord in de Italiaanse provincie in Ancona waar, volgens een 15de
eeuwse legende, het huis waar Maria geboren en geleefd heeft en waar Jezus is opgegroeid
bewaard wordt. Het huis zou einde de 13de eeuw door engelen naar hier zijn overgebracht. In
gans Europa werden Loretokapellen gebouwd nl. in de historische stad Praag (1626), dichterbij in
Sint-Huibrechts-Hern (1709) en Oosterzele (1716). Haar feestdag is op 10 december.
De legende.
1291: de heilige plaatsen van Palestina werden onder de voet gelopen. De prachtige kerk die
Keizerin Helena in Nazareth liet bouwen werd door de Mohammedanen vernield.
Het huisje van de Heilige Maria dreigde hetzelfde lot toebedeeld te krijgen. Toen gaf God zijn
engelen de opdracht het over te brengen naar de uitverkoren velden van Dalmatië. Op 10 mei
werd het heiligdom uit Nazareth neergezet op de oevers van de Adriatische kust in het plaatsje in
de volksmond bekend als Rauniza, halfweg Tersatz en Fiume7. Op 10-12-1294 werd het opnieuw
door engelenhanden gedragen naar Loreto in de Marken van Ancona, dichtbij Recanati, waar het
zich nog steeds bevindt.

Loreto: Schrijn waarin het huisje van Maria wordt bewaard
(Foto https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Santuario_della_Santa_Casa_in_Loreto_-_Casa_Santa.jpg).

Mogen wij de hoop koesteren dat deze prachtige kapel tot de bezienswaardigheden en
gerestaureerde monumenten van Oosterzele mag blijven behoren?

Het Blauw kasteel te Scheldewindeke.

Foto archief Françoise Verhoosele

7

Foto Lucien De Smet 2017

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/10/12-10-1294-maria.php.
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Erfgoedwandeling:
Van Windeke naar Bolegem8.
Het Heemkundige Genootschap Land van Rode organiseert in het kader
monumentendag een geleide erfgoedwandeling “Van Windeke naar Bolegem”.
Onze gids is Lucien De Smet.

van de open

Wij verzamelen om 14u 30 aan de kerk van Scheldewindeke.
Hier maken wij kennis met de relicten van het oude
centrum in het “Land van Windeke”, gelegen aan
de oever van de Ettingenbeek. Wij vernemen er
iets over het ontstaan van de markt. Wij verlaten
de site niet zonder kennis te hebben gemaakt met
een
aantal
in
de
vergeethoek
geraakte
bezienswaardigheden uit de buurt.

Op de grens met Balegem houden wij halt
en brengen wij een bezoek aan de
Windekemolen. Op dit ogenblik wordt deze
molen door de zorgen van onze provincie
opnieuw gerestaureerd.
Ter plaatse verneemt u info over de
restauratie
en
een
aantal
wetenswaardigheden uit het historisch verleden
van deze molen.

Onze terugweg gaat via
startplaats.

het centrum van Balegem, de oude Pontweg, Hemelgem naar onze

Iedereen is welkom. De deelnamen is gratis.
Elk deelnemend gezin ontvangt max. 2 consummatie dat U wordt aangeboden door het
Heemkundig Genootschap Land van Rode.
Uw deelname kan u melden aan:
Per e-mail: secretaris@landvanrode.be
Per telefoon op het nummer: 09/362.69.95

8

Bolegem is geen schrijffout: het is het dialect voor Balegem.
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Cursus Familiekunde

U wilt nu eindelijk eens nagaan hoe het zit met uw voorouders: vanwaar komen ze, welke
beroepen oefenden zij uit enz…
Dat alles en nog veel meer wordt u uitgelegd in onze cursus familiekunde. De cursus wordt
gegeven door Françoise Verhoosele, aan de hand van duidelijke voorbeelden, aangepast aan de
moderne tijd en de hedendaagse media.
Wanneer:
Op dinsdagen 07/11 – 14/11 – 21/11 en 28/11/2017
van 14 tot ca 16 uur.
Waar:
Site Erfgoedhuis
GC André De Ganck
Sint-Antoniusplein, 10
9860 Moortsele
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.

Wilt u het laatste nieuws over onze activiteiten weten, schrijf u dan in op
onze nieuwsbrief: http://www.landvanrode.be/nieuwsbrief.htm.
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Mijn oorlogsherinneringen,
door Gerard Lemmens.
I.

De Blitzkrieg van 10 tot 28 mei.

Toen op vrijdag 10 mei 1940 de tweede wereldoorlog losbarstte, was ik zeven jaar oud. Ik woonde
samen met mijn ouders, grootouders, broers en zussen (11 personen) in de Koningin Astridlaan
nummer 31 te Bottelare. Zelf beschikten we niet over een radio maar toch werden we al vrij vroeg
op de hoogte gesteld van de aanval van de Duitsers op ons grondgebied. Op straat stonden ganse
troepen mensen onrustig met elkaar te praten en commentaar te geven. Bij mijn tante Anna
Lemmens die naast ons woonde, veroorzaakte dat onheilspellend nieuws, een echte paniekreactie.
Haar man, nonkel Jozef De Meyer, lag al sinds het begin van de tweede mobilisatie, op 1 augustus
1939, met zijn compagnie in stelling aan het Albertkanaal. Overvliegende Duitse vliegtuigen
zorgden nog voor meer onrust en deden het vermoeden ontstaan dat het helemaal de verkeerde
kant uitging.
A. Belgische soldaten arriveren in het dorp.
Het moet rond 14 mei geweest zijn toen de eerste Belgische soldaten in ons dorp aankwamen en
als opdracht kregen de bunkerlijn ‘Tête de Pont de Gand’ te helpen verdedigen.
Deze bunkerlijn was een van de defensiegordels die in de jaren 1934 en 1935 gebouwd werden
door de toenemende oorlogsdreiging van Nazi-Duitsland. De bunkerlinie, ook wel ‘Bruggenhoofd
Gent’ genoemd, bestond uit 228 bunkers, had een lengte van 28 kilometer, begon in Kwatrecht
aan de Schelde en eindigde te Astene aan de Leie. Op Bottelaars grondgebied waren drie bunkers,
in de volksmond ‘onderstanden’ genoemd, gebouwd. Een van die bunkers bevond zich slechts op
een honderdtal meter van onze woning.

Aan de mobiele veldkeuken
konden
de
soldaten
aanschuiven
om
hun
eetmaal op te halen (foto
Soma)

De scholen in Bottelare
gingen dicht. Alle klassen
werden ingenomen door
het leger. De soldaten
moesten
ingekwartierd
worden. Overal werden
huizen,
stallen
en
schuren opgeëist. In onze
buurt werd ook de zaal ‘Van de Weghe’ in gebruik genomen. Op de grond werd er stro gelegd.
Daar moesten de militairen op slapen. In onze tuin werd een mobiele veldkeuken geplaatst.
Telkens wanneer er een eetmaal was, werden de soldaten verwittigd door klaroengeschal en
schoven ze aan in een rij om hun eten in ontvangst te nemen.
Waarom die soldaten hier precies in onze streken terecht kwamen, zijn we pas later te weten
gekomen. Om de bunkers in de flanken te beschermen, werden loopgraven gemaakt en
prikkeldraad versperringen aangebracht. Die versterkingen kwamen tot tegen onze boomgaard.
Wij, als jonge nieuwsgierige snaken, vonden die werkzaamheden interessant maar de ouderen niet.
Die waren zeer bezorgd en beseften maar al te goed dat de kans bestond dat we in de vuurlijn
kwamen te liggen.
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Deze bunker (onderstand) had het nummer B29, was in 1935 gebouwd en bevond zich op een honderdtal
meter van de Koningin Astridlaan ter hoogte van huisnummer 46, waar nu tandarts Werner De Temmerman
woont.
Op dit ogenblik is hij herschapen in een echte ruïne.

B. De vluchtelingenstroom komt op gang.
Naarmate de dagen verstreken werd het duidelijk dat ons Belgisch leger in het defensief gedrongen
werd. Heel wat inwoners uit het bedreigde grensgebied sloegen op de vlucht. Per auto, met paard
en kar, op de fiets en zelfs te voet met vrouw en kinderen ging de reis naar veiliger oorden. De
meesten hadden zo veel mogelijk kleding en mondvoorraad bij elkaar gescharreld. Velen
herinnerden zich hoe de eerste wereldoorlog verlopen was en dachten dat de beste kans op
redding en overleven te zoeken was in Frankrijk.

Met volgeladen fietsen, kinderwagens, soms ook met paard en kar ontvluchtten de vluchtelingen de
gevarenzone en trokken naar het westen, richting Frankrijk (foto Soma).
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Ook bij ons passeerden heel wat van die sukkelaars die dan probeerden voor de nacht een
schuilplaats te vinden. Een gezin, afkomstig van Herentals, kwam bij ons ook beschutting zoeken.
Veel plaats en comfort was er niet in ons huis. Het was een oud gebouw zonder verdieping. Het
drinkwater kwam uit een aftandse handpomp die op onze koer aan de schuur was bevestigd en ons
toilet was gewoon een plank met een gat erin.
Ook hier in Bottelare was men er niet gerust in. Vluchtelingen uit het oosten hadden van Ardense
jagers, dat was de elite-eenheid van het Belgisch leger, de meest wilde verhalen gehoord. Ook de
zware verliezen van het eigen leger verzwegen ze niet. Het gevolg was dat ook heel wat
Bottelaarse mensen op de vlucht sloegen. Alsook de familie van Ghislain Venneman uit onze buurt.
Die bezaten een grote eigendom in de Koningin Astridlaan nummer 46 (waar nu tandarts Werner
Temmerman woont). Vroeger was er een groot café met daarnaast een kruidenierswinkel, een
inrijpoort, een paardenstal en vooral een groot magazijn die vol gestapeld lag met
kruidenierswaren. De familie Venneman had namelijk een groothandel in kruidenierswaren en
bevoorraadde de kleinere winkels in gans de streek.
C. De plundering van Vennemans’ magazijn.
De veldkeuken op onze hof functioneerde niet meer normaal. De bevoorrading bleef uit. De familie
Venneman was nog maar net vertrokken of het leger forceerde de deuren en begonnen eetwaren
uit het magazijn te halen. Dat was niet de enige activiteit die ze daar aan de dag legden. Ze
maakten ook een opening in de muur van de keuken en plaatsten daar een antitankkanon. Vanaf
die plaats konden ze honderden meters ver over de macadamweg schieten. Want in 1940 waren op
die plek nog geen huizen gebouwd, garage De Bruycker en mazouthandel De Wulf bestonden toen
nog niet.
Niet alleen de soldaten maar
Venneman. Iedereen liep daar
kameraden op ‘inspectietocht’
huis. Ik wilde niet onderdoen
moeder en stuurde me terug.

ook heel wat burgers kwamen zich ‘bevoorraden’ bij groothandel
binnen en buiten. Als jongetje van zeven jaar was ik ook met mijn
geweest. Al mijn kameraden namen iets van de waren mee naar
en nam ook een pak vanillecrème mee. ‘Dat is diefstal,’ zei mijn

Heel wat geburen, alsook burgemeester Marcel Stas de Richelle en een aantal
gemeenteraadsleden, sloegen op de vlucht. Mijn nonkel Achiel Lemmens, veldwachter van de
gemeente, die naast de bewuste groothandel woonde, greep in op eigen initiatief. Hij noteerde de
namen van de plunderaars en liet de deuren weer vergrendelen.
D. Het Belgische leger in het defensief.
Een officiële oorlogsverklaring van Duitsland is er nooit gekomen. Op 10 mei, heel vroeg in de
morgen werden de Belgische vliegvelden gebombardeerd. 90% van de Belgische vliegtuigen
werden zo uitgeschakeld. Het onneembare fort Eben–Emael werd in minder dan 15 minuten
ingenomen. Gans de verdedigingslijn rond het Albertkanaal werd ook in de pan gehakt. De
Belgische legerleiding deed verwoede pogingen om zich te reorganiseren. Het lukte niet. Het Duitse
leger, dat heel wat groter was dan het onze, beter bewapend en beter getraind, kwam in ijltempo
op onze streken af. Op 16 en 17 mei nam de 4de infanteriedivisie de definitieve schikkingen voor
de komende strijd en bemant alle bunkers en zorgt verder nog voor bijkomende
verdedigingswerken. Uit het oosten naderen de vermoeide Belgische infanteristen van de 2de en
5de infanteriedivisie, achter zich een spoor nalatend van wegversperringen en vernielde bruggen
op korte afstand gevolgd door overwinningszekere Duitse troepen.
E.

Het onverwacht bezoek van nonkel Jozef.

Op 20 mei kreeg mijn tante Anna Lemmens totaal onverwacht bezoek van haar man, sergeant
Jozef De Meyer. Die thuiskomst ging niet onopgemerkt voorbij. Gans de buurt kwam op bezoek en
wilde uit zijn mond het laatste oorlogsnieuws vernemen, maar dat was allesbehalve rooskleurig.
Vanaf 14 mei was hij reeds met zijn compagnie op de vlucht. Hij was in Zingem beland en had van
een pauze in de gevechten gebruik gemaakt en een fiets ‘geleend’. Daarmee reed hij naar zijn huis
in Bottelare. Na enkele uren thuis bij zijn geliefden te hebben vertoefd, vertrok hij terug naar zijn
eenheid langs de Melsendreef en andere kleine wegen. Hij kon zijn dienst hernemen zonder dat
iemand zijn afwezigheid had opgemerkt. Het zou nog duren tot 16 december 1940 vooraleer hij
zijn geliefden zou terugzien.
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F.

De veldslag van Gijzenzele.

Op 18 mei staken de Duitsers het kanaal van Willebroek over en de strijd om het ‘Bruggenhoofd
Gent’ kan beginnen. Op zondag 19 mei en maandag 20 mei vlogen Duitse vliegtuigen over onze
streken. We hoorden in de verte duidelijk kanongebulder.

In Gijzenzele werd de opmars van de
Duitsers tot staan gebracht. Na drie
dagen hevige gevechten moest het
Belgisch leger zich terugtrekken.

De opmars van de Duitsers, die
gewoon waren niet veel tegenstand
te ondervinden, kwam tot stilstand
aan de bunkerlijn. Het kwam tot
hevige gevechten die duidelijk
hoorbaar waren bij ons thuis. Want
Gijzenzele, waar een echte veldslag
uitgevochten
werd,
ligt
op
nauwelijks een vijftal kilometer van
Bottelare. Op dinsdag 21 mei
werden de Belgische stellingen
onder vuur genomen. Doch, onze
soldaten beten van zich af en
konden zelfs verloren stellingen
terug innemen. De Duitsers bleken
toch niet zo onoverwinnelijk te zijn
en slaagden er niet in de doorbraak
naar Gent te forceren. Doch, ver
achter de frontlijn tijdens bijeenkomsten van de Geallieerde legeraanvoerders viel de beslissing:
het Belgische leger moest zich terugtrekken achter de Leie.
De veldslag in Gijzenzele, Kwatrecht en Oosterzele was afgelopen, maar heeft een zeer zware tol
geëist. Naast zeer grote vernielingen aan gebouwen en eigendommen sneuvelden er in Kwatrecht
35 en in Gijzenzele 24 Belgische soldaten en 60 Duitse militairen.
G. De terugtocht.
Op woensdag 22 mei begon de terugtocht van het Belgische leger richting de Leie. Naast
Kwatrecht, Gijzenzele en Oosterzele waren ook de gemeenten Scheldewindeke, Munte en Gavere
enz… niet gespaard gebleven van het oorlogsgeweld. Ook daar waren er slachtoffers gevallen en
huizen verwoest. In Bottelare echter had geen oorlogsgeweld plaatsgevonden. Er was hier zelfs
geen schot gelost. Toch is er iets gebeurd dat mij steeds is bijgebleven: in onze boomgaard, waar
ook Belgische militairen in stelling lagen, had een al te ijverige soldaat met zijn geweer naar een
Duits vliegtuig geschoten. Zijn luitenant, wit van woede, gaf hem een uitbrander van formaat. Zijn
schot kon immers de aandacht van de piloot op de verborgen stelling gevestigd hebben.
Mijn moeder Madeleine De Smet, een vrome gelovige vrouw, had tijdens het uitvoeren van
verdedigingswerken in en rond onze boomgaard en aanpalend land tegen de bevelvoerende officier
gepraat en gezegd dat al dat werk overbodig was en dat er in Bottelare toch niet zou gevochten
worden. Heilige Moeder Anna, patrones van de parochie, zou ,zoals in de Eerste Wereldoorlog,
ervoor zorgen dat Bottelare gespaard zou blijven van het oorlogsgeweld. Dat is ook zo uitgekomen.
Een zestal maanden later is dezelfde officier nog eens terug gekomen bij ons thuis en toegegeven
dat mijn moeder het bij het rechte eind had.
H. Het onverwachte feestmaal.
Toen op woensdag 22 mei bevel werd gegeven tot de terugtocht, had de kok van dienst van de
veldkeuken, die op onze hof stond, zowaar een soort feestmaal bereid. Met de crème die hij had
(gestolen) uit het magazijn van groothandel Venneman en de melk die hij had opgeëist bij boer
Remue, die in de buurt woonde, had hij een hele ketel crèmepap bereid. In het werkhuis van mijn
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grootvader Gustaaf De Smet had de kok een twintigtal borden geplaatst op de steunplank van onze
cirkelzaagmachine en volgegoten met heerlijke crèmepap. Alle soldaten in de buurt werden
verwittigd dat ze onmiddellijk moesten vertrekken. Heel wat legermateriaal werd achtergelaten.
Hals over kop vluchtten ze weg naar hun nieuw kantonnement ergens achter de Leie in Deinze.
Gans ons gezin en ook enkele buren moesten niet aangespoord worden om de heerlijke crèmepap
te komen opsmullen. Ook waren er verschillende blikken dozen met soldatenkoeken blijven staan
die later nog goed van pas gekomen zijn.
I.

En daar zijn de Duitsers.

In de verte hoorden we sporadisch nog wat kanongebulder maar dan werd het stil. Iedereen stond
in grote spanning de gebeurtenissen af te wachten. Het moet op 24 of 25 mei geweest zijn dat we
de eerste Duitse verkenners de straat zagen inrijden. Op zware motoren met handgranaten in de
botten en even later gevolgd door infanteristen in grijze uniformen, te voet.
J.

Mijn vader vecht voor zijn fiets.

Een voorval dat me ook steeds is bijgebleven, is dat een van die Duitsers onze hof kwam opgestapt
en om ‘wasser’ vroeg. Mijn vader nam een glas, pompte het vol en reikte het over aan de Duitser.
Vooraleer die dronk, moest mijn vader eerst van het glas water proeven. Blijkbaar had hij schrik
vergiftigd te worden. Daarna vroeg hij aan mijn vader een ‘farrad’ (fiets). Mijn vader zei dat hij die
niet bezat. Dat antwoord beviel de Duitser niet. Hij duwde mijn vader opzij en doorzocht ons huis.
Hij ontdekte onze twee fietsen. Hij nam de herenfiets en trok ermee naar buiten. Mijn vader
protesteerde heftig. Maar onder bedreiging van een wapen heeft hij de fiets toch moeten afstaan.
K. Het einde van de ‘Blitzkrieg’ in België.
Het Belgisch leger stelde alles in het werk om zich te reorganiseren. Niettegenstaande de tactische
terugtrekkingen vrij ordelijk waren verlopen, begon het op 25 mei er slecht uit te zien. Het werd
een ordeloos geloop naar het westen. De Belgische troepen kwamen steeds meer in de smaller
wordende trechter terecht. Duizenden manschappen vonden hun eenheid niet meer terug. Het
werd één grote wanorde. Gebombardeerde huizen en wegen, stukgeschoten oorlogsmateriaal en
overvolle wegen door het grote aantal vluchtelingen. Op die manier kon het niet verder. Op 28 mei
besloot koning Leopold III, de bevelhebber van het leger, zich over te geven en vroeg de
wapenstilstand.

II.

Het leven tijdens de bezetting.

A. Terugkeer van soldaten en vluchtelingen.
Van de tienduizenden Belgische soldaten waren de meesten tevreden dat de oorlog gedaan was,
niettegenstaande de wrange pijn van een verloren oorlog. Velen keerden gewoon huiswaarts,
anderen werden krijgsgevangen genomen. Mijn nonkel Jozef De Meyer had niet veel geluk: na vele
omzwervingen, voettochten, boottochten en verplaatsingen met de trein belandde hij uiteindelijk in
Krems-an-Donau (Oostenrijk) in een kamp. Slechts op 27 juli 1940 kwam mijn tante Anna
Lemmens, door bemiddeling van het Rode Kruis, te weten dat hij nog in leven was. Men moet
zeker niet veel verbeelding hebben om zich voor te stellen wat een enorm verdriet en slapeloze
nachten mijn tante dan heeft meegemaakt.
De vluchtelingen begonnen terug te keren. Sommigen na enkele dagen, anderen waren na een
paar weken terug thuis.
Op dit moment werden de loopgrachten gevuld, de prikkeldraadversperringen opgeruimd en veel
ander oorlogsmateriaal verwijderd. Intussen begon het gewone leven stilletjes aan terug op gang
te komen. Velen waren werkloos. Er werden grote inspanningen gedaan om toch de economie
terug op gang te brengen. Velen vonden werk bij herstellingswerken en bouw. Toch waren er nog
heel wat die niet aan de slag kunnen.
B. Duitsers bezetten Bottelare.
Enkele weken na de wapenstilstand in België op 28 mei kwam een afdeling van het Duitse leger
aan. Hoelang die bezetting in Bottelare heeft geduurd herinner ik mij niet meer. Er speelde zich
hetzelfde scenario af zoals bij de komst van de Belgische soldaten. Leegstaande huizen, bepaalde
stallingen alsook de zaal van Van de Weghe werden opgeëist en moesten de Duitse militairen
huisvesten. Vlak naast ons huis, op de boerderij van Maurice Remue, werd de paardenstal in beslag
genomen. Twee of drie paarden, die ook ergens van de boeren werden afgenomen, werden daar
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gestald. Een viertal Duitse soldaten werden met de verzorging ervan belast. Het moet wel gezegd
worden dat de meeste Duitse militairen zich correct gedroegen en zeker niet voor veel overlast
hebben gezorgd.

In de Koningin Astridlaan op de plaats van de woning nummer 35 bevond zich de boerderij van onze buur
Maurice Remue. Naast de vroegere woning in laagbouw was een paardenstal aangebouwd. Tijdens de bezetting
werd deze paardenstal opgeëist door de Duitsers. Twee of drie paarden die eveneens waren opgeëist werden er
gestald. De vier Duitsers op de foto moesten instaan voor de verzorging ervan. Eveneens op de foto zien we
Maurice Remue (midden), zijn vrouw Gabriël (links) en zijn zoon Gerard (rechts).

C. Voedseltekort.
In het begin, na de overgave van het Belgisch leger, was er toch niet te veel te merken van
voedseltekort. Doch, door de Engelse zeeblokkade, het opvorderen van levensmiddelen door de
Duitsers en ook wel door het achterhouden van hoeveproducten door de boeren, zag de overheid
zich verplicht het voedsel te rantsoeneren. Heel wat mensen kwamen in de problemen en op alle
mogelijke manieren trachtte men er een oplossing aan te geven.
D. Vechten om te overleven
Bij ons thuis, we waren met 11 personen, hadden we ook geen overschot. Bij het ontbijt en
avondmaal kregen we elk twee boterhammen. Iedereen weet dat bij een rond brood de middelste
boterham groter is dan de buitenste. Dat was nogal eens de oorzaak dat ons moeder moest
tussenkomen om ruzie onder de kinderen te vermijden. We hadden in feite nog geluk. Zoals bij
vele mensen in Bottelare beschikten we over een groentetuin en een boomgaard met fruitbomen.
Ook hadden we een stuk land waar aardappelen en rogge kon geteeld worden. Ook kweekten we
nog konijnen en hadden we een schaap en een geit. Ons groot grasplein werd gedeeltelijk
omgespit om nog meer gewassen te kunnen telen. Onze grootvader Gustaaf De Smet, die bij ons
inwoonde, zorgde op zijn manier om het voedseltekort in te dijken. Hij was kuiper van beroep en
werkte vooral voor de boeren. Hij vervaardigde en herstelde karntonnen waarmee men boter
maakte en vleeskuipen waarin het vlees van de dieren gezouten en bewaard werd. In die tijd
bestonden er namelijk nog geen koelkasten. Ook wastobben en aalkuipen herstelde hij. In plaats
van geld te vragen voor zijn producten, vroeg hij tarwe, rogge, vlees, melk, boter of andere
hoeveproducten.
Iedereen in het gezin moest meewerken om voedseltekorten te helpen oplossen. Tijdens de
aardappelplaag moesten de jongste kinderen coloradokevers vangen en verdelgen. Spuitmateriaal
om insecten te verdelgen bestond dan nog niet. Mijn taak bestond er in karnemelk te gaan halen
bij bevriende boeren. Na schooltijd moest ik op stap. Bij boer Achiel Veeckman, die woonde op
Munteberg (ter hoogte van het huidige voetbalplein), en ook bij boer De Raeve aan de Rattepas te
Moortsele mocht ik een kan karnemelk gaan ophalen. Zelfs langs de kortste veldwegen bedroeg de
afstand toch twee à drie kilometer. Met een grote kan van vijf liter inhoud in uw hand was die
‘wandeling’ voor een negenjarige knaap geen lacheding.
E.

Vader maakt een maalderijmachientje.

Het graan dat we op eigen land konden oogsten en de zakjes rogge die ons grootvader kreeg van
zijn klanten (boeren) moest gemalen worden. We konden dit laten doen in de maalderij van Frans
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De Craene uit de Kerkstraat van Bottelare, toch verkoos mijn vader iets anders te proberen. Hij
flanste zelf een maalderijmachientje in elkaar en via een riemoverbrenging verbond hij dit aan
onze cirkelzaagmachine. Het lukte prima. Zoals de meeste boerderijen in die tijd, beschikten we
ook over een ovenkot met een bakoven. We konden dus ons eigen brood bakken maar daarmee
waren we niet in staat altijd aan onze eigen behoeften te voorzien. Het brood dat we, met de
noodzakelijke rantsoenzegels, ons aanschaften bij de bakker was zeer dikwijls niet van goede
kwaliteit.
F.

Winterellende.

Tijdens de harde winter 1942-1943 bedekte een sneeuwlaag van wel 15 centimeter dik, gedurende
vele weken, onze streken. Om de huizen te verwarmen moest men steenkool aankopen, maar die
was schaars en peperduur. Men maakte dan ook veel gebruik van ‘schlamm’. Dat was een
goedkoper maar minderwaardig product. Het was een soort koolstof met water vermengd. Hout
branden was ook een oplossing. Uit de bossen van Bottelare (Gentbos, Bottelaarse vijvers,
Nerenbos) werd ’s nachts volop hout gezaagd en gekapt. Gelukkig deden de boseigenaars,
waaronder burgemeester Marcel Stas de Richelle, niet moeilijk en lieten ze begaan.
Velen, vooral de mensen die op zolderkamers sliepen, hielden hun bovenkleren aan en gebruikten
baalzakken (jutezakken die boeren gebruikten om hun landbouwproducten te verhandelen) als
bijkomende dekens. Ik herinner mij nog zeer goed dat meester Leon Van Crombrugghe op een
zekere dag in de klas aan zijn leerlingen vroeg of er niemand thuis een tafel of een stoel kon
missen. Hij was te weten gekomen dat het gezin Verscheuren uit de Molenhoek in grote armoede
verkeerde. Kromme Jef, de vader, vertoefde sinds vele maanden in Duitsland. Zijn vrouw met hun
vier kleine kinderen zat zonder inkomen en tijdens die koude periode van einde 1942 had ze haar
stoelen, tafel en zelfs stukken hout uit haar dak gezaagd om toch haar huis te kunnen verwarmen.
G. Een meevaller – De wonderbare visvangst.
Een echte meevaller was een uitzonderlijk hoge visvangst (haring) op zee die plaatsvond in 1943.
Door bemiddeling van ‘Winterhulp’, dat was een hulporganisatie die zorgde voor de meest
hulpbehoevende personen, werden de gemeentebesturen in de gelegenheid gesteld grote
hoeveelheden haring aan te kopen om dit te verdelen onder hun inwoners. In Bottelare kreeg ieder
gezin een uitnodiging en een rantsoen haring mocht worden opgehaald in het ‘zaalken’. Dat was
een gebouw die gelegen was aan het einde van de Lindestraat (Dokterswegel) waar nu het
Chirolokaal is. Men had daar een grote hoop vis gestort op de vloer tegen de muur. Ik herinner mij
nog heel goed dat in de Dokterswegel een grote rij mensen stond aan te schuiven voorzien van
emmers en zakken. In het ‘zaalken’ had gemeentesecretaris Jozef Peutevinck de leiding van de
bedeling. De mensen van Winterhulp noteerden de namen. Met een soort kolenschop werd de
haring opgeschept en afgewogen. Nadat ieder gezin aan de beurt was geweest bleek nog heel wat
vis over. De grote gezinnen mochten dan nog eens aanschuiven.

III.

De razzia’s en onderduikers in Bottelare.

De verplichte arbeidsdienst werd ingesteld in oktober 1942. Mannen tussen 18 en 50 jaar konden
verplicht worden in Duitsland te gaan werken. De individuele oproepingen kenden niet het
gewenste resultaat want een groot deel van de opgeëisten negeerde het oproepingsbevel en dook
onder. Ze werden opgezocht door de opsporingsdienst GFP (waar ook Vlamingen deel van
uitmaakten). Zo begon de klopjacht op de onderduikers.
A. Marcel van Damme wordt aangehouden
Marcel van Damme, afkomstig van Melle-Vogelhoek, was de kozijn van mijn moeder. Hij kreeg ook
zijn oproepingsbevel en besloot ook onder te duiken. ’s Nachts sliep hij bij Pieter de Vos, de broer
van mijn grootmoeder Josefine de Vos, in een huis tegenover de gendarmerie van Bottelare. Het
huis is verdwenen door de aanleg van de Vennestraat. Zijn maaltijden nam hij steeds bij ons thuis
op de Koningin Astridlaan nummer 31. Op zekere dag bij het oversteken van de straat, passeerde
er juist een auto met open dak met ‘Feldgendarmen’. Marcel van Damme bemerkte de gevreesde
mannen, raakte in paniek en sloeg op de vlucht. Na een helse achtervolging werd hij aangehouden.
Marcel, lijkbleek, strompelde vooruit en met een pistool in de rug werd hij opgeladen en
weggevoerd naar een Gentse gevangenis. Ik was getuige van gans het gebeuren, hetgeen bij mij
een onuitwisbare indruk heeft nagelaten. De volgende dag is mijn oudste broer Marcel met wat
kledij en mondvoorraad naar de gevangenis getrokken. Marcel van Damme werd naar Duitsland
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overgebracht, waar hij gans de oorlog in een zoutmijn was tewerkgesteld. Na de oorlog is hij toch
heelhuids teruggekeerd.
B. De razzia in de Sint-Annastraat.
Op een kermiszondag was een wielerkoers voor beginnelingen gepland in de Sint-Annastraat. Twee
jonge renners van Steenberge, nl. Georges Volckaert en Van den Meersschaut waren ook van de
partij. Ik bevond mij onder de vele toeschouwers. De eindmeet lag rechtover het café van Michel
Hermie, die ook actief was als beroepsrenner. Dit café is in de loop der jaren verdwenen en bevond
zich in de gerenoveerde woning van Roland Dierens, Sint-Annastraat nummer 48. Plots stopten er
een paar auto’s en sprongen er gewapende mannen van de geheime Feldpolizei uit en vroegen de
aanwezige jonge mannen hun papieren te tonen. Er ontstond een zeer groot tumult. De aanwezige
onderduikers vluchtten langs alle kanten weg. Een paar waren dwars door het café van M. Hermie
gerend en konden zich in veiligheid brengen langs de tuin. Een handgemeen ontstond aan het café
tussen Oscar Hermie, vader van Michel Hermie, en de leden van de Feldpolizei. Uiteindelijk hebben
ze die dag toch niemand kunnen arresteren.
C. Juul Claeys op de vlucht.
Mijn nonkel Achiel Lemmens, veldwachter van Bottelare, kreeg op het gemeentehuis in die tijd
weleens bezoek van de Feldgendarmen met de dwingende eis hen te vergezellen. Hij moest tonen
waar onderduikers woonden. Op een zekere dag moesten twee mannen, namelijk Gaby Peters en
Juul Claeys worden opgepakt. Het gezelschap van drie GFP-leden en de veldwachter gingen te voet
op stap. Mijn nonkel koos bewust eerst die mannen te begeleiden naar Gaby Peters, een
fietshersteller die in de Dorpstraat nummer 10 woonde, omdat hij wist dat Gaby niet meer thuis
vertoefde. Gekomen aan de tramstatie, rechtover de Visitatieschool stond Antoine Van Huffel,
slachter en cafébaas buiten op zijn stoep. Mijn nonkel liep wat vooraf en riep nogal luid en
ostentatief: ‘Goedendag Juul Claeys!’ Het gezelschap ging verder. Antoine Van Huffel zag
onmiddellijk wat er aan het gebeuren was, nam zijn fiets en ging Juul Claeys verwittigen. Die
woonde honderd meter verderop in de Diepestraat op een boerderij waar nu de Hogeschool Gent
gevestigd is. Toen de GFP een tijdje nadien daar aanbelde, was de vogel natuurlijk gaan vliegen.
Bij die drie vernoemde activiteiten van de Feldpolizei in Bottelare was telkens Joannes De Blauwer
betrokken. Deze oud-wielrenner had vroeger nog samen gekoerst met de Bottelaarse
beroepsrenner Michel Hermie en was gekend op de gemeente. Na de oorlog werd hij ook nog voor
vele andere wandaden door het gerecht ter dood veroordeeld en later terechtgesteld.

IV.

1944, een cruciaal jaar.

Na een groot deel van West-Europa te hebben veroverd, werd in juni 1941 Rusland aangepakt. De
barre winter van 1941-1942 zorgde er echter voor dat de opmars van de Duitsers gestopt werd. De
Russen zorgden voor hardnekkige weerstand. Langzaam maar zeker werden de Duitsers in het
verweer verdrongen. Voor het eerst ging het niet meer zo vlot voor de Nazi’s. In 1943 triomfeerden
de geallieerden in Noord-Afrika, Sicilië en Italië. Het werd stilletjes duidelijk dat Nazi-Duitsland de
oorlog aan het verliezen was.
A. Het verzet roert zich.
De allereerste verzetsgroepen werden opgericht door beroeps- en reserveofficieren nadat ze uit
krijgsgevangenkampen waren teruggekeerd. Het was pas in 1942 dat de Belgische regering, die in
Londen verbleef, het verzet begon te stimuleren met het oog op een geallieerde landing. In het
begin was de voornaamste activiteit het verzamelen en doorsturen van inlichtingen over het Duitse
leger. Sabotage en andere activiteiten mochten slechts in werking treden bij de geallieerde landing.
B. Tante Sylvie de Smet en de bombardementen op Merelbeke-Statie
De geallieerden in Londen waren dankzij de inlichtingendiensten van het verzet al heel vroeg op de
hoogte van de zeer belangrijke rol die het vormingsstation van Merelbeke-Statie innam bij het
vervoer van troepen en oorlogsmateriaal naar de kust en Frankrijk.
De bombardementen, die plaats hadden op 5 september 1943, Paasmaandag 10 april 1944 en op
woensdag 10 mei 1944, eisten een zware tol van in totaal 557 doden.
Vooral het laatste bombardement herinner ik mij zeer levendig. Veel inwoners van MerelbekeStatie en omgeving, die voorgaande bombardementen hadden overleefd, hadden veiliger oorden
opgezocht. Ook hier in Bottelare en in onze buurt verbleven er vluchtelingen.
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Bij ons thuis was mijn doopmeter Sylvie de Smet komen logeren. Die woonde vlak naast de
spoorweg in Melle-Vogelhoek op een honderdtal meter van de Sint-Franciscusschool. Toen we op
de bewuste avond de sirenes hoorden loeien en de fusees afgeschoten werden, die de hele streek
verlichtten, wisten we hoe laat het was. Gans ons gezin en enkele buren zochten vliegensvlug
bescherming in onze ruime kelder. Mijn tante Sylvie begon hard te huilen en luidop te bidden. Haar
man Oscar de Pryck was immers thuis gebleven. Hij moest voor zijn werkgever de installaties van
een bloemisterij in gang houden. Zulke benarde situatie had ik nog nooit meegemaakt en heeft een
blijvende indruk op mij achtergelaten. Gelukkig is nonkel Oscar er heelhuids vanaf gekomen. Ook
hun woonhuis was slechts oppervlakkig beschadigd.
C. De invasie wordt voorbereid
Al vanaf 1943 was men volop bezig met de planning van een geallieerde invasie in Europa. Ook de
Duitsers troffen voorbereidingen en bouwden bunkers en andere versterkingen in ijltempo langs de
Belgische en Franse kusten. De geallieerden rekenden voor de invasie ook op het verzet dat nu
met alle middelen werd gesteund.
In april 1944 wordt Albert Mélot, een jonge advocaat uit Namen, in Somme-Leuze geparachuteerd.
Albert Mélot, die naar Engeland was gevlucht, had daar een zeer zware opleiding gekregen. Hij
kreeg als opdracht het verzet te coördineren en de bevrijding voor te bereiden. Hij diende onder
meer goede droppingzones te zoeken voor de parachutage van wapens, munitie, uitzendposten en
levensmiddelen voor het verzet.
Tesamen met Jozef Speeckaert, een der leiders van de verzetsgroep ‘Le Héron’, werd een
droppingterrein uitgezocht en gevonden op het domein ‘Le Faisan’, gelegen te Velzeke-Elene. Op
10 mei, dezelfde dag dat Merelbeke-Statie werd gebombardeerd, werden daar 14 containers
gedropt en overgeladen in bestelwagens. Hierbij waren ook Bottelaarse verzetsstrijders betrokken.
Het materiaal (wapens, munitie,…) werd verborgen in een oude veldkapel op Moortseleberg.
D. 6 juni, D-dag, Landing van de geallieerden in Normandië (Frankrijk).
Op die dag vond de grootste invasie overzee uit de wereldgeschiedenis plaats. Honderdduizenden
manschappen en duizenden schepen en vliegtuigen namen er aan deel. Na een zeer hevige strijd
moesten de Duitsers zich terugtrekken. Iedereen begon overtuigd te raken dat de Duitsers de
oorlog aan het verliezen waren.

Dit is de woning van Ferdinand Nève de
Mévergnies in 1940. Links ziet men nog een
stukje van de lindenboom. Het kleine
gebouw links is verdwenen door de aanleg
van de F. Nève de Mévergniesstraat in 1954.
Rechts ziet men duidelijk de ingang van het
kerkhof.

‘Le Héron’, één der grootste verzetsbewegingen uit de Gentse omgeving, besloot zijn hoofdkwartier
te vestigen in Bottelare, in de notariswoning van Ferdinand Nève de Mévergnies, rechtover de kerk.
Door de dropping van het oorlogsmateriaal te Velzeke-Elene beschikte men nu over voldoende
wapens en springstoffen. De sabotages bleven niet uit.
V. De aanloop naar de bevrijding.
De geallieerden boekten terreinwist en de Duitsers worden in het defensief gedrongen. De
sabotagedaden werden talrijker, maar de GFP, de Gestapo en de collaborerende organisaties lieten
zich niet onbetuigd. De toestand werd steeds grimmiger en gevaarlijker. Veel aanhoudingen
werden verricht. Sommigen werden naar de concentratiekampen gestuurd of gefusilleerd.
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A. De aanhouding en bevrijding van Mélot.
Renaud Nève de Mévergnies, zoon van notaris van Ferdinand Nève de Mévergnies, woonde in
Gavere in een villa dat nu het huidige gemeentehuis van Gavere is. Daar had op 13 juni 1944 een
vergadering plaats van verzetsstrijders, waar Albert Mélot eveneens aanwezig was. De komst van
Mélot, die gepaard ging met het nodige lawaai van aan- en uitrijdende moto’s, was te opvallend
gebeurd. De oorlogsburgemeester van Gavere, Lodewijck de Groodt, collaborateur en medewerker
van de GFP, had dat opgemerkt en stuurde de Feldgendarmen erop af. Gans de weerstandsgroep
werd aangehouden. Op het hoofdkwartier van de GFP te Gent werden ze op een deskundige manier
ondervraagd en gemarteld. De folteringen gingen onafgebroken door en uiteindelijk bezweek Albert
Mélot onder de grote druk en kon hij niet langer ontkennen dat hij werkte voor de geallieerden en
dat hij geparachuteerd was.
Op bevel van de eerste minister Hubert Pierlot van de Belgische regering in ballingschap te Londen,
moest Albert Mélot ten allen prijze worden bevrijd. Na drie mislukte pogingen werd hij toch op 15
juli 1944 met een spectaculaire actie in de Papegaaistraat te Gent bevrijd. Hierbij werden de
bestuurder en de begeleider van de wagen gedood, die Albert Mélot van de gevangenis ‘De Nieuwe
Wandeling’ moest overbrengen naar het hoofdkwartier van de GFP op de Kouter te Gent.
De gevolgen waren enorm. De Duitsers reageerden met harde represailles. Alles werd in het werk
gesteld om de daders van de aanslag in de Papegaaistraat op te sporen. Een paar verzetslieden
konden worden aangehouden. Ze werden gefolterd en samen met familieleden naar de
concentratiekampen gestuurd. Ook Marcel Poelman, commandant van de verzetsbeweging ‘Le
Héron’, werd aangehouden en gemarteld. Onder grote druk noemde hij twee namen van de
verzetslui van Bottelare, namelijk Marcel de Mulder en Stanislas Nève de Mévergnies (bijgenaamd
Bilou).
B. De aanhouding van de Bottelaarse verzetsstrijders op 25 juli 1944.
Een bus vol met zwaargewapende Duitsers stopte aan de Vrijheidsboom in de Poelstraat. Te voet
gingen ze naar de Sint-Annastraat nummer 41. Daar beukten ze de deur in van de woning van
Marcel de Mulder en arresteerden hem. Daarna ging de groep naar het huis van Nève de
Mévergnies rechtover de kerk. Stanislas vonden ze niet: die was al een tijdje gevlucht en verbleef
in de streek van Ciney in het maquis. Daarom arresteerden de GFP de vader, notaris Ferdinand
Nève de Mévergnies, die in feite geen actief lid was van de weerstand. Men keerde terug naar de
Sint-Annastraat waar Urbain de Mulder (ook een onschuldig slachtoffer) ook werd gearresteerd.
Wellicht als vergelding voor de afwezigheid van Stanislas Nève de Mévergnies.

Het monument met de namen van de oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog van Bottelare.
Oorspronkelijk stond het monument vóór de woning van Nève de Mévergnies, die later gemeentehuis geworden
is. Door de bouw van een appartementsblok op die plaats is het monument overgebracht naar het kerkhof en
geplaatst tegen de kerkhofmuur aan de kant van de Lindestraat.
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Marcel de Mulder werd gemarteld en moest de plaats aanduiden waar een deel van de gedropte
wapens van de parachutage van Velzeke verborgen waren. Dat was dichtbij de hoeve van Leonce
Volckaert op de Hundelgemsesteenweg nummer 649 (Holbeek visvijver) te Merelbeke. De wapens
werden opgedolven. Ook de gedropte levensmiddelen, die verstopt waren in de hoeve, werden
meegenomen. Vier personen: Marcel en Urbain de Mulder, Ferdinand Nève de Mévergnies en
Leonce Volckaert werden naar de gevangenis ‘De Nieuwe Wandeling’ gebracht. Daarna werden ze
naar concentratiekampen in Duitsland gestuurd waar ze door ontbering omkwamen.
Toen het nieuws van de razzia ’s anderendaags bekend raakte, heerste er grote verslagenheid
onder de Bottelaarse bevolking. Op straat kwamen de mensen samen. Het tragisch gebeuren was
het onderwerp van de gesprekken.
C. Albert Casteleyn en de moord op oorlogsburgemeester Cosijns van Melle.
De ontspanning in bezettingstijd ging gewoon verder. Naast toneelopvoeringen werd in onze
streken veel aan sport gedaan. Voetbalwedstrijden en wielerkoersen kenden zeer veel bijval. Maar
in die tijd werd ook veel aan worstelen gedaan. In Merelbeke richtte de befaamde worstelclub
‘Kracht en Kunst’ regelmatig worstelmeetingen in. Ook in Bottelare werd in augustus 1944 een
meeting gepland. Die ging door in de zaal Van de Weghe, waar nu de Patrokring gehuisvest is.
Naast de plaatselijke vedette Genetello, wonende op de Dries, waren ook de Merelbeekse
worstelaars Jérôme en Leonard de Pryck, den Haese en nog anderen van de partij, alsook Albert
Casteleyn. Ik was toen 11 jaar en mocht aanwezig zijn op de meeting. Vooral Albert Casteleyn
maakte een geweldige indruk op mij. Hij was een prachtatleet, lenig, krachtig en hij vloerde zijn
tegenstander met veel glans.
Na die meeting is er iets gebeurd dat mij altijd is bijgebleven, hoewel ik geen rechtstreeks getuige
was. Een paar weken later vertelde de cafébaas en zaaluitbater Leon Van de Weghe aan mijn vader
dat Albert Casteleyn, na het sportevenement, in zijn keuken, die men gebruikte als kleedkamer,
een pistool uit zijn zak haalde en met veel lef vertelde dat hij lid was van het Geheim Leger.
De geallieerde troepen kwamen dichterbij en er kwam een zeer gespannen toestand. In de maand
augustus gebeurden er heel wat sabotages, aanslagen en moorden. Bij de ‘witten’, de
verzetstrijders, en ook bij de ‘zwarten’, de collaborateurs, werden commando’s gevormd en er
ontstond een ongenadige strijd.
Nadat er een collaborateur in Zottegem was vermoord, werd op 12 augustus 1944 de
burgemeester van Elene, baron Idesbald (Idès) della Faille d’ Huysse, een geliefde en patriottisch
gezinde persoon, in de dreef die naar zijn kasteel in Leeuwergem liep, op gruwelijke wijze
omgebracht door een commando die grotendeels bestond uit Zottegemse collaborateurs.
Mevrouw Marie-Pierre Verhaegen, licentiate geschiedenis, heeft in 1990 in haar proefschrift
‘Merelbeke in de oorlog. Analyse en situering van het verzet’ een hoofdstuk gewijd aan Albert
Casteleyn en zijn betrokkenheid aan de moord op de V.N.V. oorlogsburgemeester Cosijns van
Melle.
Albert Casteleyn, wonende in Merelbeke (Kwenenbos), Roger Heyndrickx en Oscar Peeters, beiden
uit Gentbrugge, waren lid van het OF (Onafhankelijkheidsfront), een weerstandsgroepering met
communistische inslag. Hun leiding droeg hen op oorlogsburgemeester Cosyns te vermoorden uit
weerwraak voor aanhoudingen en folteringen van verzetslieden en de moord op patriot baron Idès
della Faille d’ Huysse te Leeuwergem. Nochtans had oorlogsburgemeester Cosyns zijn werk als
burgemeester behoorlijk gedaan en zeker geen mensen verklikt. Hij was op de hoogte dat hij
geviseerd werd, want de nachten bracht hij thuis niet meer door maar wel op andere adressen.
Op 14 augustus 1944 rond 21 uur werd in Gontrode op het kruispunt Geraardsbergsesteenweg,
Potaardestraat en Proefhoevestraat Cosyns opgewacht en in koelen bloede vermoord. De drie
daders, die zich met de fiets verplaatsten, maakten zich snel uit de voeten. Op weg naar huis in de
Sint-Elooistraat te Merelbeke omstreeks 22.30uur, werd Casteleyn tegengehouden door
rijkswachters Jozef Baele en Marcel Cnudde omdat hij zonder licht kwam afgereden. Tot hun grote
verbazing haalde Casteleyn een pistool uit zijn binnenzak, gaf dat aan de rijkswachters en vertelde
dat hij van Gontrode kwam waar hij Cosyns had doodgeschoten. De rijkswachters wisten niet wat
aan te vangen met die allesbehalve interessante situatie. Een proces-verbaal werd niet opgemaakt.
Casteleyn kreeg zijn pistool terug en mocht vertrekken.
De volgende dag vond rijkswachter Baele in de Salisburylaan, tussen het Provinciaal Zorgcentrum
Lemberge en het psychiatrisch ziekenhuis Caritas te Melle, op een boom een bericht dat met de
machine getypt was. Hierop deelde de weerstandbeweging OF mee dat Cosyns neergeschoten was.
Een tijd na de bevrijding heeft rijkswachter Baele over gans het gebeuren een rapport geschreven
en overgemaakt aan zijn oversten.
De OF-leden Peeters en Heyndricks konden vrij snel worden opgepakt en ter plaatse worden
afgemaakt. Albert Casteleyn werd op 31 augustus 1944 door de GFP aangehouden, gemarteld en
naar het concentratiekamp Neuengamme gedeporteerd waar hij vermoedelijk overleed.
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In 1991, tijdens een toevallig gesprek met Denise Foucquart, moeder van architect Dirk Schepens,
in haar elektrowinkel in de Lindestraat te Bottelare, kwam ik ook het een en ander te weten over
die moord in Gontrode. Ze woonde toen in die omgeving en was op het ogenblik van de feiten ter
plaatse.

VI.

De bevrijding.

Het Geheim Leger en vooral de verzetsbeweging ‘Le Héron’ speelden een grote rol in de bevrijding
van het gebied ten zuiden van Gent. Vanaf begin juni kwamen de leiders van ‘Le Héron’ samen in
de woning van notaris Nève de Mévergnies rechtover de kerk in Bottelare en vestigden er hun
commandopost.
Op 4 september 1944 werden de manschappen van ‘Le Héron’ gemobiliseerd. Ze verzamelden in
de boerderij van Remi Callaert in Lemberge, Burgemeester Van Gansberghelaan nummer 5, op een
honderdtal meter gelegen van het kruispunt ‘Rood Beeldeken’ en de Poelstraat. Ook stroomden er
heel wat nieuwe verzetsstrijders toe, de zogenaamde septemberweerstanders. Ze kregen witte
uniformen (vandaar de naam ‘Witte Brigade’) en wapens. Er werden patrouilles georganiseerd. Het
Duitse leger was totaal uiteengeslagen en op de vlucht richting Duitsland. In onze straten
passeerden kleine en grote groepen Duitsers met auto’s, soms met paard en kar, maar meestal per
fiets. Veel van die Duitsers werden opgepakt door de mannen van de Witte Brigade, want veel
weerstand boden ze niet. Ze werden opgesloten in de boerderij van Callaert en in de
paardenstallen van Nève de Mévergnies.

Dit is de achterzijde van de woning van
Fernand Nève de Mévergnies. In het
gebouw rechts bevonden zich de
paardenstallen
waar
de
gevangen
genomen Duitsers en de collaborateurs
werden opgesloten.
In 1954 werden de paardenstallen
herbouwd tot 2 woningen in de F. Nève
de Mévergniesstraat.

A. Lopen voor ons leven.
Al verschillende dagen werden er geen lessen meer gegeven in de scholen. Op de dorpsplaats voor
de woning van Nève de Mévergnies troepten dan veel jongeren samen. Daar was tenminste iets te
zien en te beleven. Op de kerktoren van Bottelare hadden een paar verzetsstrijders post gevat en
speurden met verrekijkers de streek af. Op een zekere ogenblik werd er geroepen dat er aan de
Qui-Vive een grote colonne Duitsers in aantocht was. Iedereen vluchtte weg en verborg zich. Ik
was de Lindestraat samen met een paar makkers in gerend. Toch kon ik mijn nieuwsgierigheid niet
bedwingen en loerde op mijn buik gelegen vanachter het hoekje (einde Lindestraat en begin ’t
ketske ‘Lochtingwegel’). We zagen duidelijk de Duitse colonne voorbijtrekken. Ze waren met een
tweehonderdtal, allen per fiets, goed bewapend en gedisciplineerd in gezelschap van hun officieren.
Gelukkig hebben de verzetsstrijders in de woning van Nève de Mévergnies zich ook goed verborgen
gehouden en niets geprobeerd. Anders kon het hier op een catastrofe zijn uitgedraaid.
B. De Engelsen zijn daar.
Nog dezelfde dag, 5 september 1944 omstreeks 15uur, verschenen onze bevrijders in het dorp met
drie brencarriers. De bevolking van Bottelare kwam van alle kanten toegelopen en juichten ze toe.
De mannen van de Witte brigade klommen op de voertuigen en lieten zich gewillig fotograferen. Na
een halfuurtje pauzeren op het dorp reden de Britten weg richting Lemberge. Voor de meeste
mensen was het de mooiste dag sinds jaren en begonnen duchtig feest te vieren.
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5 september 1944
omstreeks 15.00 u is
de
bevrijding
van
Bottelare een feit. De
Engelsen
worden
uitbundig verwelkomd
door de Bottelaarse
bevolking
op
het
dorpsplein.

C. Mijn vader weent.
Enkele van die zogenaamde septemberweerstanders voelden zich geroepen de collaborateurs eens
goed te straffen. Leonce V.d.S., Walter V.P. en nog een paar anderen stampten in drie huizen op
het dorp de deuren in en gooiden de inboedel op straat. Op de plaats waar nu dokter Foucquart
woont, Koning Albert I plaats nummer 14, stond vroeger de woning van Marie De Canck
(bijgenaamd ‘De Zwarte Marie’). Ze was de moeder van Oostfrontstrijder Noël De Groote. Die
moest het zeker ontgelden. Bij de vernielde meubelstukken lag ook een commode met afgebroken
poot die vanuit de bovenverdieping op straat was geworpen. Een beeld die op mij een onuitwisbare
indruk heeft gemaakt was het feit dat mijn vader Jozef Lemmens een van de kapotte meubels in
zijn handen nam en begon te wenen. Hier steekt een heel verhaal achter.
Dat bewuste meubelstuk was een commode, een stijlmeubel, die mijn vader als proefstuk had
gemaakt en in 1935 had verkocht aan familie De Groote. U moet namelijk weten dat er in 1935
een zeer grote werkloosheid heerste en de regering probeerde de economie op gang te brengen
met het oprichten van een Nationale Arbeidstentoonstelling. Ieder bedrijf werd uitgenodigd
daaraan deel te nemen. Mijn vader was een zelfstandig schrijnwerker meubelmaker en was één
van de deelnemers. Hij behaalde met zijn proefstuk de titel van ‘Laureaat van de Arbeid’ van
eerste klas met gouden ereteken.
D. De jacht op de collaborateurs.
De bevelhebbers van ‘Le Héron’ gaven het bevel op zoek te gaan naar de zwarten en hen aan te
houden. Auto’s reden op en aan en zuiverden de hele streek. Ongeveer een 29-tal collaborateurs
werden gevangen genomen, waaronder ook de Merelbeekse oorlogsburgemeester Jan Leys, en
opgesloten in de paardenstallen van Nève de Mévergnies. Ze werden geslagen en allesbehalve
zachtaardig behandeld.
Op het dorp was er die periode heel wat te beleven. De schooljongens en ook heel wat ouderen
vertoefden bijna permanent in die buurt. Zo was ik ook getuige van het feit dat verzetslieden
enkele jonge meisjes, die met de Duitsers hadden mee geheuld, op een boerenkar hadden
tentoongesteld. Jules Noë, een oudere postbode van Bottelare, sneed een hevig wenend meisje de
haren af en rukte haar blouse open. Echt een zeer walgelijke vertoning.
Naast die baldadigheden werd er gelukkig nog gefeest. De muzikanten van de muziekmaatschappij
‘Voor God en Vaderland’ haalden hun muziekinstrumenten boven en speelden er duchtig op los.
Hetgeen mij ook opviel was het feit dat zelfs brave huisvaders voor de gelegenheid naar de fles
grepen. Een paar liepen zelfs dronken langs de straat.
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VII.

Het leven na de bevrijding.

Het schuiloord ‘Le Héron’ in Bottelare werd op 25 september ontbonden. De woelige
septemberdagen van 1944, toen enkel nog de wet van de straat gold, waren voorbij en stilaan
kwam het gewone leven terug op gang. Bij ons was de oorlog gedaan, maar niet overal. Bijna
dagelijks passeerden boven onze hoofden vele honderden vliegtuigen die nog bommen afwierpen in
Duitsland.
A. Een noodlanding aan de Qui-Vive.
Het moet eind oktober 1944 geweest zijn. Op een zeker dag rond 13.20 uur waren we op de
speelplaats van de gemeenteschool van Bottelare aan het spelen toen we plotseling boven onze
hoofden, nauwelijks een twintigtal meter hoog, een groot vliegtuig zagen passeren, die een
noodlanding aan het uitvoeren was. We zagen heel duidelijk welke richting het uitging. Op enkele
seconden tijd was de speelplaats leeg en stormden we met een hele groep leerlingen de
Schoolstraat in, richting Hundelgemsesteenweg. We liepen dwars door velden heen want we zagen
het vliegtuig liggen. Het lag op een vijftigtal meter van de Hundelgemsesteenweg, niet ver van het
kruispunt Qui-Vive. Toen we ter plaatste kwamen had de bemanning het vliegtuig al verlaten.
Niemand bleek gekwetst te zijn. Het was een Lancaster, een groot toestel met vier motoren.

Een Britse Lancaster bommenwerper maakte een noodlanding in Bottelare in een veld op een honderdtal meter
van Qui-Vive.

De cockpit was in mica gemaakt. We zagen heel duidelijk de boordinstrumenten en de mitrailleurs
die nog vol kogels zaten. Na een tijdje rond het vliegtuig te hebben gelopen, gingen we binnenin
ook een kijkje nemen. Toen we genoeg gezien hadden, trokken we terug naar school waar we van
onze onderwijzer zelfs geen opmerking kregen over onze afwezigheid.
B. V1’s boven Bottelare.
Reeds van in het jaar 1943 moesten de Duitsers stilaan hun meesterschap in de lucht afstaan aan
de geallieerden. Ze ontwierpen en gebruikten vliegende bommen met een raket. Eerst de V1’s en
daarna de V2’s. Vooral de haven van Antwerpen, de aanvoerhaven voor de geallieerden, werd
geviseerd. Persoonlijk heb ik vier V1’s waargenomen. Ze vlogen op beperkte hoogte, hadden
achteraan een goed zichtbare vlam en hadden een heel specifiek geluid. Eenmaal was ik er toch
niet gerust in. Op een morgen had ik om halfzeven de eerste mis gediend en kwam zoals steeds al
lopend naar huis. Ter hoogte van de Patrokring hoorde en zag ik een V1 naderen. Plots viel zijn
stuwmotor stil en iedereen wist dat hij daarna naar beneden plofte. Voor alle zekerheid zocht ik
beschutting en wachtte gespannen af. Enkele ogenblikken daarna hoorde ik de ontploffing.
Uiteindelijk was hij terecht gekomen dicht bij de Scheldewegel in Schelderode, waar hij in een
weide een diepe put had veroorzaakt met weinig schade in de omgeving.
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Dit is een V1 (vliegende bom). De buis bovenaan
is de straalmotor. Tijdens de vlucht was er
achteraan de buis een grote vlam te zien.

C. Einde van de oorlog.
Na de dood van Hitler werd op 7 mei 1945 de wapenstilstand getekend. De oorlog, die miljoenen
mensenlevens had gekost en enorme schade had veroorzaakt, was ten einde.

Workshop oud schrift.
Ten behoeve van de heemkundige/genealoog organiseren wij workshops in Merelbeke.
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, minstens 1 week 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 aanwezig zult zijn of niet. U
kunt ten allen tijde inschrijven op een nieuwsbrief voor de workshops.
Data en plaats: Al de workshops gaan door in de residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101
Blok A 302 te 9820 Merelbeke (3de verdiep, lift en trap links), telkens van 14 tot 16 uur.
Oud schrift beginnelingen: elke 2de zaterdag van de onpare maanden, behalve in juli, dus 5x
per jaar.
Data: 18 november 2017
Oud schrift gevorderden: elke 2de zaterdag van de pare maand, behalve in december, dus 5x
per jaar.
Data: 7 oktober - 9 december 2017
Als documentatie bij de workshop oud schrift, is er mogelijkheid om een cursus aan te kopen.
Deze cursus kost 8,50 Euro BTW incl.
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Uit Goeie Grond.
Herbeleef het tuinbouwverleden van Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke,
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem
Foto © Collectie familie Aelterman-Collin

Tis zo een mooi beroep. Je werkt met de natuur, je leeft in spanning.
Dat begint te groeien, je ziet dat ontwikkelen, je hoopt dat dat goed
gaat zijn, dat dat allemaal schoon bloeit. En zo is er een jaar voorbij
en word je oud. Je moet er wel iets voor opofferen. Met bloeiende
planten kan je weinig plannen. Het is zoals met baby’s, je moet erbij
zijn. Eentje heeft dorst, je geeft het wat water. Eentje heeft te warm,
je zet de vensters van de serre wat open. Eentje krijgt koud, je doet
de vensters weer toe. (Jacques Sonneville, bloemist, Destelbergen)
In het begin van de 19de eeuw zijn plantenliefhebbers vooral verzamelaars. Oranjerieën vullen met
een bonte verzameling exotische planten verleent status. Sommige verzamelaars stellen hun
planten tentoon, zoals in 1809, aan de Gentse Coupure, waar de tentoonstelling in café Frascati de
kiem legt voor de befaamde Gentse Floraliën.
Een aantal pioniers zorgen verder voor de uitbouw van de tuinbouw en sierteelt rond het Gentse.
Louis Van Houtte richt in 1849 de Tuinbouwschool op en levert zo een nieuwe generatie
tuinbouwers. Adolf Papeleu start in Wetteren in1847 met een boomkwekerij en creëert zo een
nieuwe bedrijfstak in de regio rond Wetteren. Nog wat later start Charles Vuylsteke in kasteel
Rozelaar, Lochristi, een tuinbouwbedrijf waar hij experimenteert met nieuwe kruisingen en
variëteiten. In Sint-Lievens-Houtem introduceert Jan De Pauw de witloofteelt rond 1909 en brengt
zijn kennis van deze onbekende groente van het Brusselse naar Oost-Vlaanderen. Deze pioniers
begeesteren en inspireren anderen om ook hun eigen tuinbouwbedrijven op te starten. OostVlaanderen groeit uit tot dé tuinbouw- en sierteeltregio bij uitstek.
Erfgoedcel Viersprong brengt dit verleden terug tot leven.
In Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem kan je het
tuinbouwverleden herontdekken via een interactief audiopunt. Fiets- en wandellussen laten je
kennis maken met dit boeiend verleden én met de sierteelt en tuinbouw van vandaag.
Laat het verleden spreken
Het tuinbouwverleden van je gemeente herontdekken? Dat kan via zes interactieve audiopunten.
In Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem kan je het
verleden laten spreken. Wek zelf de nodige energie op aan het audiopunt en luister naar
getuigenissen van oud-tuinbouwers over de tijd van toen. De infopanelen op de audiopunten
vertellen je bovendien in een notendop wat voor elke gemeente specifiek was.
Meer weten? Download de ErfgoedApp en ontdek meer historisch beeld- en videomateriaal op je
smartphone of tablet. Je kan de ErfgoedApp gratis downloaden via Apple App Store of Google Play.
Via een QR-code krijgt je snel de info op je toestel.
Bezoek de audiopunten in het Sierteeltmuseum van Lochristi, het Reinaertpark van Destelbergen,
de samentuin van PC Caritas Melle, het Liedermeerspark van Merelbeke, de Kouterweg (fietspad)
aan GC De Kluize of in Letterhoutemdorp, Sint-Lievens-Houtem.
Ontdek deze energieneutrale belevingselementen en beleef en beluister een boeiend stuk OostVlaams erfgoed in een groen kader.
Het verleden van de boomkwekerijen in Oosterzele
In Oosterzele brengt Uit Goeie Grond het verhaal van de boomkwekers. Adolf Papeleu startte met
de teelt in Wetteren, die al van het begin van de19e eeuw opdook in Oosterzele. De eersten liepen
stage in Wetteren en startten hun eigen bedrijven die van generatie op generatie werden
doorgegeven.
Ontdek het audiopunt van Oosterzele aan het fietspad Kouterweg tussen GC De Kluize en Dorp
Oosterzele!
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Wandel- en fietskaarten
De audiopunten bezoeken? Met Toerisme Oost-Vlaanderen werden maar liefst 5 fietsroutes en 3
wandelroutes ontwikkeld in Oost-Vlaanderen. De kaart Bloeiend Oost-Vlaanderen gidst je doorheen
de kleurrijke tuinbouwstreek.
Met de fiets ontdek je het tuinbouwverleden op de Azalearoute in Lochristi, de Bomenroute in
Merelbeke, Melle en Oosterzele en op de aanlooproutes vanuit Gent in Destelbergen (Reinaertpark)
en Merelbeke (Liedemeerspark). De Azalearoute brengt je verder langs enkele markante kastelen
van de bloemengemeente, hedendaagse kwekers en oude bloemistenvilla’s waar je nu terecht kan
voor een drankje of hapje. De Bomenroute leidt je langs het tuinbouwverleden van Merelbeke,
Melle en Oosterzele en gaat langs heel wat boom- en bloemenkwekers.
Strek je liever de benen? De Floraroute dompelt je onder in het tuinbouwerfgoed van de Florawijk
van Merelbeke, de Witloofroute brengt je naar de bakermat van het witte goud en de Laurierroute
voert je via het Reinaertpark doorheen groene stukken van Destelbergen. Tijdens de bloeiperiodes
geniet je van kleurrijke begoniavelden.
De tuinbouwregio volop beleven? Hou de kalender op de fiets- en wandelkaart in de gaten. Je vindt
er een overzicht van alle evenementen rond sierteelt en tuinbouw in Oost-Vlaanderen. Zo kan je de
drie wandelingen in het najaar gegidst mee stappen.
Je
kan
de
kaarten
downloaden
op
www.erfgoedcelviersprong.be/uitgoeiegrond
of
www.bloeiendoostvlaanderen.be of gratis ophalen in de bibliotheken, gemeentebesturen, culturele
centra en toeristische infopunten van Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en SintLievens-Houtem.
Authentiek beeldmateriaal op de Erfgoedbank
De beeldbank www.erfgoedbanklandvanrode.be toont alle verzamelde beeldmateriaal over
bloemisten, boomkwekers en de witloofteelt.
Snuister door de collectie via de trefwoorden ‘tuinbouw’, 'bloemisterij', ‘boomkwekerij’ of
'witloofteelt' of bekijk de thematisch e-expo’s.
Lancering project Uit Goeie Grond
Zondag 17 september om 10u lanceren we het project tijdens de jaarlijkse Plantenbeurs van
Destelbergen.
Programma:
10u Toespraken door Alexander Vercamer, gedeputeerde voor landbouw en platteland van
Oost-Vlaanderen, André De Groote, schepen voor cultuur gemeente Destelbergen en
bestuurslid erfgoedcel Viersprong en Elsie Sierens, schepen voor leefmilieu gemeente
Destelbergen
10u30 Inhuldiging audiopunt rond het tuinbouwverleden van Destelbergen
10u45 Receptie
Verdeling fiets- en wandelkaarten ‘Bloeiend Oost-Vlaanderen’
Verder te beleven:
14u Gegidste wandeling over het sierteeltverleden van Destelbergen door Raymond Van
Doorsselaere, inschrijven verplicht
14u-17u Tattoostand door Kip van Troje: gratis sierlijke bloemen- en plantentattoos voor
kinderen
15u en 16u Kinderworkshop door VELT (5 tot 8 jaar): maak je eigen tuinkersmannetje,
inschrijven verplicht
Doorlopend: plantenbeurs, foodtruck, infostanden, springkasteel
Wanneer: zondag 17 september 2017 om 10u
Waar? Reinaertpark Destelbergen
Inschrijven: bevestig je komst voor de lancering,
info@4sprong.be of 09 362 87 19.
Meer info: www.erfgoedcelviersprong.be/uitgoeiegrond.
Toegang: gratis

wandeling

of

kinderworkhops

via

Meer info?
Erfgoedcel Viersprong
Sint-Antoniusplein 10
9860 Oosterzele
Elisa De Puysseleyr – Ann De Geest
T: 09 362 87 19 – 0484 816 502 E: info@4sprong.be
www.erfgoedcelviersprong.be/uitgoeiegrond
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Uit in Merelbeke.
Oude Pastorie:
3 t/m 17 september 2017
Tentoonstelling: Beeld 'De Muntenaar' (1977) in ere hersteld, een
terugblik
Beeldhouwwerken van Firmin De Vos
Open: Zondagen: 9.30 -17.30
Weekdagen: 13.30 -17.30
Info: De Muntenaar
p.a. Torrekensstraat 48
9820 Merelbeke - MUNTE
Tel.: 09/362.70.43 - E-mail: jobeka@skynet.be

Sint-Bonifatiuskerk:

Expo:
Marc Sleen & Munte
zijn broer pastoor Neels, sportjournalist Jerome Stevens,
Adhemar, Irena, safaribelevenissen, briefwisseling, in beeld gebracht door Marc Sleen
met nooit eerder getoond werk
De 70-jarige Nero en zijn familie in keramiek door Roger Van Steenberge.
Elke zondag wafelenbak!
'Marc Sleen & Munte' is een initiatief van De Muntenaar met de steun van Erfgoedcel Viersprong,
de medewerking van de gemeente Merelbeke, Stichting Marc Sleen en padre Renaat De Paepe.
Info:
Jos Ottermans
Torrekensstraat 48
9820 Munte-Merelbeke
Tel. 09/362.70.43 - E-mail: jobeka@skynet.be

Volg ook onze activiteiten op Facebook:
https://www.facebook.com/groups/732298216867773/

Land van Rode – jaargang 45 nummer 179

90

september 2017

Van tempel … geldwisselaars … en bankiers,
Deel 4, door Willy Stevens.
F. Onder Maximiliaan van Oostenrijk.
De regering van Maximiliaan wordt gekenmerkt door een onstabiliteit op politiek en monetair vlak.
De hoge oorlogskosten en hoge intresten van de Zuid-Duitse bankiers deden hem de das om. Na
de dood van Maria van Bourgondië in 1482, hebben we niet veel vrede in Vlaanderen gekend. Ten
gevolge van de rebellie is er een kleinere belastingsopbrengst. Op economisch gebied wordt het
zwaartepunt van de Vlaamse steden verlegd naar Antwerpen. Antwerpen wordt de draaischijf van
o.a. het koper uit Hongarije, graan uit de Baltische staten.

Afbeelding uit Verdussen: de grote reaal van Oostenrijk.

De monetaire stabiliteit onder Philips de Goede staat in schril contrast met de inflatie onder
Maximiliaan. Dit kunnen we niet beter illustreren dan met de prijs van het goud en zilver. Tussen
1433 en 1477 stijgen de prijzen van goud en zilver respectievelijk met 9 ¼% en 17 ½%. Van 1477
tot 1494 stijgen de prijzen met 313 % en 296 %.
Een vergelijking met de omliggende of concurrerende landen – een vergelijking die heden ten dage
te pas en te onpas wordt toegepast – geeft ons volgend onthutsend beeld. De gevolgen op
handelsgebied kan men wel raden.
In Noord-Italië stijgt de goudprijs tussen 1433 en 1477 met 39 %. Weliswaar meer dan bij ons,
maar tussen 1477 en 1494 slechts met 14 % beduidend lager dan bij ons.
In Engeland stijgen tussen 1433 en 1477 de prijzen van het gemunt goud en zilver met
respectievelijk 35 % en 25 % om tussen 1477 en 1494 onveranderd te blijven.9
Om aan de chaos die er heerst inzake de waarde van de gouden en zilveren munten het hoofd te
bieden vaardigt de hertog op 11 december 1489 een decreet uit. In dat decreet wordt de waarde
van de in omloop zijnde munten vastgelegd. Volgende nieuwe gouden munten zullen uitgegeven
worden: de dubbele gulden, de Sint-Andriesgulden en de halve gulden. Ook tal van nieuwe zilveren
munten o.a. de grote dubbel, de dubbele stuiver, de stuiver, de groot, de halve groot, de vierde
groot en de denier. Twee muntjes in koper: de korte, waarde twee mijten, en de mijt worden ook
aangemunt. Voor verschillende andere gouden munten wordt de tegenwaarde in rekenmunt
vastgelegd.10
De zilveren Reaal ziet het levenslicht op 9 juni 1488. Ze heeft een zilvergehalte van 11 1/6 denier
wat toch hoog is. Er worden 34 stukken geslagen uit één mark of anders het gewicht is 7,2382
gram. Men moet 24 zilveren Realen voor één gouden Reaal.11 Het stuk bevat 6,7355 gram aan fijn
zilver.
De gouden Reaal weegt 14,9122 gram met een legering van 23,7083 karaat12 geeft aan fijn goud
14,7309 gram.
9

P. SPUFFORD: o.c., blz 8-11.
Eersten Bouck der ordonnancien statuten edicten ende Placcaerten, Gent, 1639, blz.444 e.v.
11
J. NICOLAS: o.c., blz. 83.
12
J. NICOLAS: o.c., blz. 79.
10
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De dubbele en de enkele zilveren griffoenen worden ook onder Maximiliaan I uitgegeven. De koers
van één gouden Reaal is 48 dubbele griffoenen, en 2 griffoenen hebben de waarde van één zilveren
Reaal.
Dat er chaos heerste leert ons N. Despars die op verscheidene tijdstippen tussen 1484 en 1489,
vóór de ordonnantie, de waarden van de munten te Brugge weergeeft. De gouden leeuwen, de
Ridders, de Henricus Nobels, de Angeloten, de Hongaarse dukaten en noem maar op zijn op die
korte tijd met ongeveer 100 % gedevalueerd.13
Dit geeft ook aanleiding tot discussies tussen schuldeisers en schuldenaars die meermaals door de
rechtbank moeten beslecht worden.
In september 1490 wordt een geschil beslecht tussen de ontvangers van de bieraccijnzen van
Oudenaarde en de schepenen van Oudenaarde.14
Een uitspraak in juni 1491 i.v.m. levering van goederen door Jan van Marcke die de betaling in
sterk geld van Joos Mondekin eist.15
Een andere zaak tussen Andries van de Woestijne heer van Beselare tegen Hendrik de Vos. In
1483 ontleent de Vos geld van de heer van Beselare op lijfrente gehypothekeerd op het hof Ten
Oosthove gelegen onder het hof van Dampiere. De schuldenaar wil de rente aflossen met licht
geld. De schuldeiser is het niet eens met deze handelswijze en eist de betaling in niet
gedevalueerde munt. In juni 1491 doet de rechtbank een uitspraak. 16
Nog verscheidene andere zaken moet de rechtbank beslechten. Sommige schuldenaars handelen
zelfs met voorkennis, wat hun prompt een veroordeling opleverde.17
G. Onder Keizer Karel V.
Het immense rijk van Keizer Karel V draagt bij tot de opbloei van handel en nijverheid in de eerste
helft van de 16de eeuw. Zijn rijk strekte zich uit in Europa, Afrika, Amerika, waar om met een cliché
te zeggen, de zon in zijn rijk nooit onder ging. Hij bevocht de koningen van Frankrijk nl. Frans I en
Hendrik II, de Duitse protestanten, de Turken en de Barbaren.
In 1520 besluit Karel V munten te doen slaan genoemd Karolusguldens met een waarde van 20
stuivers of 40 groot. 144 Karolusgulden komen overeen met 24 pond groot.
Door de internationale handel worden onze streken overspoeld met buitenlandse gouden en
zilveren munten. Veel handelaars verhandelen hun munten tegen een te hoge koers. Om hieraan
een halt toe te roepen wordt op 10 december 1526 een algemene verordening uitgevaardigd die de
koersen van de munten vastlegt.
Deze ordonnantie wordt algauw gevolgd door een tweede uitgevaardigd op 7 oktober 1531.
Na de vrede van Cambrai in 1529 wordt Thomas Grammaye, muntmeester generaal van de landen
van herwaarts over, naar Parijs gezonden. Onderhandelingen om de chaos op de monetaire markt
een halt toe te roepen worden gestart. Te veel vervalste en slechte munten duiken overal op. Uit
het eindresultaat van de onderhandelingen leren we dat in Frankrijk een nieuwe gouden munt
gelijkaardig aan de Reaal van de Keizer zal geslagen worden. De koers wordt op 40 stuivers
bepaalt.
De oude vervalste en minderwaardige Schilden met de zon en nog andere slechte munten worden
na verloop van tijd uit omloop genomen. Hun koers wordt berekend volgens gewicht en gehalte.
Spijtig bleven deze onderhandelingen zonder groot gevolg.18

13

N. DESPARS: Cronijcke van den Lande ende Graefscepe van Vlaenderen, van den jaeren 405 tot 1492, vierde
deel, Brugge, 1840, blz. 246, 273, 290, 291, 301, 444.
14
R.A.G.: Fonds Raad van Vlaanderen register 7513 folio 52 verso.
15
R.A.G.: Fonds Raad van Vlaanderen register 7513 folio 109 verso.
16
R.A.G.: Fonds Raad van Vlaanderen register 7513 folio 113 verso.
17
R.A.G.: Fonds Raad van Vlaanderen register 7513 folio’s 131, 140 verso, 175, 204, 219.
18
A. DE WITTE: o.c., blz 152 e.v.
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Afbeelding uit Verdussen. De gouden reaal geslagen onder Keizer Karel woog 5,348 gram en had een
tegenwaarde in rekenmunt van 6 gulden 2 stuivers.

Het slaan van de gouden Reaal en de dubbele Reaal is gericht op de handel met Spanje, de
goudgulden op de samenwerking met het Duitse rijk en de gouden kroon gericht op een duurzame
handel met Frankrijk, als die er ooit zal komen.
Om aan de enorme toevloed van de Joachimdaalders het hoofd te kunnen bieden beveelt Karel V in
zijn ordonnantie van 22 februari 1542 een zilveren Karolusgulden te slaan. De Karolus bestaat uit
10 denier zilver met een gewicht van 14 engels 3 vierling en 6 aas, dit komt neer op 22,8741 gram
en heeft een tegenwaarde van 20 stuivers. In gewicht is de munt iets minder dan de
Joachimdaalder die, niettegenstaande het verbod, toch verhandeld wordt tegen 28 stuivers. 19

De zilveren Karolusgulden.

Een eerste keizerlijk plakkaat van 4 februari 1521 beveelt de aanmunting van de dubbele en de
enkele zilveren Karolusgulden. Deze munt heeft in Vlaanderen een koers van respectievelijk 6 en 3
groot. De dubbele is van 11,2083 deniers fijn zilver met een gewicht van 3,0762 gram. De enkele
is heel wat minder van gehalte, slechts 5,5 deniers en weegt 3,135 gram. 20
De ordonnantie van 21 februari 1543 brengt een andere munt op de markt en ook zilveren
Karolusgulden genoemd. Deze munt heeft een gehalte van 10 deniers fijn zilver en een gewicht
van 22,9741 gram.21
Meer dan eens moeten we de onderzoeker waarschuwen als hij de waarde van goederen of van
bezittingen van een persoon of instelling bestudeert. Niet altijd staat in de dokumenten vermeld
over welke soort Karolusgulden het handelt.
Wordt vervolgd.

19

Eersten bouck der ordonnancien: o.c., blz. 507.
A. DE WITTE: o.c., deel 2, blz 181 en 182.
20
J. NICOLAS: o.c., blz. 94.
21
J. NICOLAS: o.c., blz. 95.
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Staten van Goed Land van Rode
Deel 12.
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent.
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode.
RAG 115
Afkortingen:
g
SVGB
Staat van goed Balegem
SVGM
Staat van goed Moortsele
SVGS
Staat van goed Scheldewindeke
RAG
Rijksarchief Gent
x
†
fa
fs

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

gehuwd met
overleden
dochter van
zoon van

801
802
803

804

1700

805

1700

806

1700

807

1700

808

1700

809

1700

810

1701

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

Rek. verdeling K. Adriaen VAN GYSEGHEM x Janneken PETERENS
Vercavelinge wylen Pieter VAN OVERLOOP
SVGM † Adriaene VAN DE PUTTE † 15 july 1700
H. Adriaen VAN HOORDE fs Adriaen
K. Catalyne 6 j. en Lauwereyns 1 j.
Jacques VAN DE PUTTE VM
SVGM † Anna CLAEYS fa Andries † 19 july 1700
H. Joannes CANS
K. Anneken CANS 7 j.
Joos CLAEYS VM
SVGS † Janneken DE TAEYE † april 1700 2e vrouw wed. † Pieter DE VOS
K. Adriaene DE VOS x Adriaen GHYS en Pieternelle DE VOS 25 j., K. van †
Janneken CLAEYS 1e vrouw
K. Marie DE VOS 15 j., Tanneken 13 j.
Adriaen CLAEYS VM
Adriaen GHYS VP
SVGB † Janneken DE WALE † 22 februari 1700
H. Gillis DE MULDER
K. Elisabeth DE MULDER 12 j., Joosken 7 j. en Adriaen DE MULDER 4 j.
Pieter DE WALE VM
Jacques DE MULDER VP
Hofstede op 'Walseghem'
SVGB † Joos DE PAUW † 1699
Hoirs: Jan DE PAUW, de weze van † Pieter DE PAUW MN Marie DE PAUW,
Lysebette DE PAUW en Marten DE CLERQ x Pieternelle DE PAUW, allen
zusters en broeders
SVGB † Tanneke DE VOS fa Pieter † 27 july 1700
H. Jan DE ROO fs Jan
K. Jantien DE ROO 9 j. en Liefken DE ROO 7 j.
SVGM † Joos DE VOS fs Martens † 5 juny 1700
HG. Elisabeth VAN POUCKE
K. Marten DE VOS 3 j. en Jan Baptist 7 maend
Martin DE VOS, grootvader, VP
Jan VAN POUCKE VM
Hofstede te Moortsele 4 bunder
SVGB Adriaene DE MIL † 2 januari 1701
H. Adriaen DE MOOR fs Lieven
K. Pieternelle DE MOOR
Lieven DE MOOR VP
Lieven DE MIL VM
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811

1700

812

1702

Hofstede 'Reygemsche strate'
SVGB † Jacques DE MOOR fs Gilliam † 19 augustus 1700
HG. Joanneken RIMBAUT
K. Arnaut DE MOOR SS, Guilliam SS, Lieven SS, Jan DE MOOR 22 j., Jaqueline
20 j., Barbara 18 j., Pieter 15 j., Lenaert 11 j., Franchies 8 j.
Pieter BAELE VP
Jaspaert RIMBAUT VM
Hofstede op 'Bracht'
SVGS † Abraham DE BOSSCHER † 12 november 1700
HG. Marie STEVENS
K. Judocus 26 j. SS, Pieter 19 j., Catharina 17 j., Adriaen 14 j., Anna 12 j. en
Franchoyse DE BOSSCHER 10 j.
Franchois DE BOSSCHER VP
Charles STEVENS, balliu van Dickele, VM
3 dw land up 'Streekt', 1 dw up het 'Sype', 5 dw up 'Roosbeke', weide by de
'steenen brugghe', hofstede aan de 'Plaetse' te Scheldewindeke, gecocht van de
wed. Michiel MARCHAND
Bundel 222

813

1703

814

1704

815
816
817
818

1704

819
820
821
822

1704

823

1705

824

1705

SVGB † Adrian DE MOOR fs Lieven † 29 mey 1703
HG. Janneken STEVENS
K. Jan DE MOOR 2 maend
Lieven DE MOOR fs Adriaen VP
Lieven DE MIL VM
SVGB † Petronelle PIEGAERT † 10 maert 1704
H. Guillaume DE MOOR fs Adriaen
K. Guillaume DE MOOR 2 j. en Marie 7 maend
Cornelis VAN DE ZYPE VM
Rek. voogd W. Lenaert BUNDERVOET
Rek. voogd W. Alexander ROUCKAUT
Rek. voogd W. Lieven VAN DER BEKEN x Catelyne DE WINNE
SVGB † Joos VAN DURME † 5 februari 1704
HG. Pieternelle MEULENYZER
K. Jan VAN DURME 9 j., Lievyne 13 j. en Franchoys 1 j.
Passchier VAN DURME VP
Franchoys MEULENYZER VM
Huysstede op 'Bracht'
Liquidatie te Moortsele Jonckvrouwe Livyne VAN REDICHOVE
Liquidatie sterfhuis Joos DE PAUW
Vercavelinghe † Mattheus VAN BOCKSTAELE x Anthonette VAN TRAPPEN
SVGM † Louis DE GROOTTE, meyer van Moortsele, † 19 februari 1704
HG. Adriaene VAN TRAPPEN 2e vrouw
1e vrouw † Livyne BOECKAERT
K. Joos DE GROOTTE, myer tot Gentbrugghe SS, Elisabeth DE GROOTTE x
Joos DE SPIEGELAERE tot Balegem, Lievyne DE GROOTE HS, Jan DE
GROOTTE 24 j., Catharine DE GROOTE x Jach HENDRICK en Barbara DE
GROOTTE 18 j., alle K. van 1e vrouw
Joos DE GROOTTE VP
Joos CLAEYS VM
Hofstede by de kerck aan de plaetse
SVGB † Jan VAN PEVENAGE † 24 februari 1705
HG. Marie DE CLERCQ
2e man Jan DUMONT
K. Lieven VAN PEVERNAGE 5 j., Andries 2 j. en Marten VAN PEVERNAGE 7
maend
Pieter MERSSCHAUT VP
Marten DE CLERCQ VM
Huysstede up 'Reughemdriesch'
SVGS † Tanneken SCHOLLAERT † te Scheldewindeke † 17 december 1704
H. Thomas HERMY
1e man † Mattheus VAN DE SYPE
K. Lieven VAN DE SYPE SS
Geeraert HERMY 15 j.
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825

1704

826

1705

827

1705

828

1706

829

1706

830

1706

831

1706

832

1706

833
834
835
836

1706

1704

Compareert voor notaris royal te Velsique Joos DE SUTTER VP
Lieven VAN DE SYPE VM
SVGM † Adriaene VAN PAMEL † october 1704
H. Pauwel GHYS 2e man
1e man † Adriaen DE TAEYE
K. Joos DE TAEYE SS, Adriaen DE TAEYE 21 j. en Barbara GHYS alleen 1e
blad
SVGB † Guillaume DE VOS † 9 october 1704
HG. Pitronelle STEVENS
K. Lieven DE VOS 12 j., Jan DE VOS 9 j., Jacobus 7 j., Marie 5 j., Janneken 2
j., Joosyntien 1 j.
Jacques DE VOS VP
Lieven STEVENS VM
Tussenkomst Carolus CARRYN notaris royal
SVGB † Jaspaert VAN BOTERBERGH † 11 april 1705
HG. Joanna DE LARUELLE
K. Joos VAN BOTERBERGH 23 j., Joosyne 19 j., Tanneken 16 j. en Martyne
VAN BOTERBERGH 14 j.
Joos DHASE VP
SVGB † Jan VAN BENEDEN † 22 juny 1706
HG. Livijne VERGAERT (?)
K. Adriaen VAN BENEDEN 3 j. en Josyne 2 j.
Fans DE MOOR VP
Eigendom te Eine
SVGB † Livyne CASEMAECKER † 11 mey 1706
H. Jan HAESBEYT
K. Maarten 17 j., Joos 16 j., Pieter 14 j., Jan 12 j., Adriaen 9 j., Marie 7 j.,
Lievine 5 j. en Pierine HAESEBEYT 4 maend
Marten HAESBEYT VP
Lowys CASEMAECKER VM
Huysstede op 'Iseghem'
SVGB † Joosyntjen TAELMAN 28 december 1705
H. Vincent GALLE
K. Elisabeth GALLE 12 j., Catharina 7 j., Pieter 5 j., Petronella 3 j. en Martinus
GALLE 2 j.
Pieter TAELMAN VM
Jacques GALLE VP
SVGM † Joos WAEYTENS fs Adriaen † 15 mey 1706
HG. Clara STAUTHAMER
K. Jackemyntjen 15 j., Pieter 12 j., Adriaene 9 j., Livijne 5 j.
Geeraert WAEYTENS VP
Adryaen VAN BOCKSTAELE VM
SVGB † Barbara VAN BAVEGHEM † 13 meye 1706
H. Alexander STEVENS 2e man
1e man † Adriaen DE VOS
K. Gillis DE VOS en Pieter STEVENS 10 maend
Jocques DE VOS VP
Pieter VAN BAVEGHEM VM
Vercavelinge † Alexander ROUCKOUT
Vercavelinge † Jaspaert DE COCK x Pieryne HANSSELAERE
Liquidatie † Lieven HUYCKE
SVGS † Melchior VERSCHELDE † 3 juny 1704
HG. Elisabeth PIEN fa Pieter
K. Marie VERSCHELDEN 15 maend
Machiel MAYHEU VP
Jan DE MOOR VM
Huis op 'Hautsche straete'

Wordt vervolgd.
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Hier is nog plaats voor reclame.
Interesse? Contacteer de secretaris
secretaris@landvanrode.be
Tel. 09/362.69.95

Waar vindt u ons?
Onze website:
http://www.landvanrode.be/

Onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/732298216867773/
Onze QR-code:

Ons centrum in het Erfgoedhuis

Het Erfgoedhuis
Sint-Antoniusplein, 10
9860 Moortsele
Openingsuren: Op afspraak

Druk: Greg@l Copy

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP
LAND van RODE
Gesticht in 1968

Het Blauw Kasteel te Scheldewindeke

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

P005094

Driemaandelijks contacttijdschrift

Jaargang 45 nummer 180
December 2017
Verschijningsdata: maart - juni - september - december

In dit nummer:







Voorwoord
Een eerbetoon aan professor-emeritus
Johan Taeldeman
Balegem Visschersemolen
Kasteel d’Hoop of de teloorgang van de Heidestraat
Van tempel … geldwisselaars … en bankiers (deel 5)
Staten van Goed Land van Rode (deel 13)

97
98
99
109
125
128

Verantwoordelijke uitgever: F. Verhoosele, Hundelgemsesteenweg, 101 A301 9820 Merelbeke
Afgiftekantoor: 9820 Merelbeke 1

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE
Gesticht 7 juni 1968
Stelt zich tot doel:
x
Het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al haar
facetten en het aanmoedigen;
x
Helpen uitgeven en verspreiden van studiën betreffende alle
gemeenten die tot het “Land van Rode” worden gerekend;
x
Driemaandelijks tijdschrift en periodiek een themaboek over
onderwerpen uit het “Land van Rode”;
x
Het organiseren van uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d.
voor leden en niet-leden;
x
Verzamelen van alle documentatie betreffende het “Land van
Rode” en het openhouden van een documentatiecentrum in
het Erfgoedhuis te Moortsele.
Raad van Beheer:
Erevoorzitter
Eresecretarissen
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Bestuursleden

:
:
:
:
:
:

Gerard WAEYTENS (†) Stichter
Oscar VAN WITTENBERGHE (†) Medestichter
Werner CALLEBOUT (†)
Lucien DE SMET
Françoise VERHOOSELE
Lieve DE COCKER, David Galens, Jürgen Van de Velde

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

Voorwoord
Beste heemvrienden,

Met het nummer 180 van ons tijdschrift ontving u ook het laatste nummer van de jaargang 45. Dit
houdt in dat wij u uitnodigen om uw lidmaatschap voor het komende werkjaar te hernieuwen. De
bijdrage is dezelfde gebleven. U kan ons echt helpen door geheel vrijblijvend als steunend lid in te
schrijven. Heeft u er al eens aan gedacht een vriend, kennis of familielid aan te spreken zich
eveneens in te schrijven? Nieuwe leden en bestuursleden zijn steeds van harte welkom.
Voor mij is dit de gelegenheid om het gemeentebestuur van Oosterzele te danken om de
gastvrijheid in het erfgoedhuis en de toelage die wij mochten ontvangen. Nu culturele projecten
vanaf 1 januari 2018 niet meer tot de bevoegdheid van de provincie behoort, ontvingen wij via
Heemkunde Oost-Vlaanderen voor het laatst steun vanuit de provincie. Dank ook aan de stad Gent.
Niet onbelangrijk is de financiële steun van onze adverteerders. Dankzij hun steun is het mogelijk
dat wij viermaal per jaar u een tijdschrift kunnen toesturen. Wij doen ons uiterste best om het
komende werkjaar, zonder de ledenbijdrage aan te passen, het tijdschrift en activiteiten opnieuw
aan te bieden.
Ik zou tekortschieten indien mijn dank ook niet gaat naar onze medewerkers aan het tijdschrift:
Freddy De Ghouy, Jozef De Schamphelaere, Gerard Lemmens, Willy Stevens (†), Françoise
Verhoosele. Samen plaatsten zij de teller van ons tijdschrift op 134 blz. lokale geschiedenis.
Ook merci aan de helpende handen achter de schermen. Hierbij vergeet ik de secretaris niet die
zorgt voor de vormgeving en voor de verzending.
Een nieuw initiatief.
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode ging op de uitnodiging in om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met de Openbare Bibliotheek van de gemeente Oosterzele en
Ovinob Provinciaal Verzelfstandigd Agentschap eGov.
Deze overeenkomst beoogt de catalogus van de collectie van onze heemkundig kring onder te
brengen in de digitale Provinciale Centrale Catalogus van Ovinob (PCC) als onderdeel van de
collectie van de bibliotheek.
Eens de verhuis naar de bib en de inventarisatie achter de rug, zal onze collectie in de plaatselijke
bibliotheek te raadplegen zijn. Wij houden u op de hoogte en hopen hiermede geïnteresseerden en
onderzoekers van dienst te zijn.
2017 eindigde in mineur door het overlijden van professor Taeldeman op 31
oktober 2017. Hij was één van de medeauteurs van de Fonologische Atlas van
de Nederlandse Dialecten, één van de eerste grote verzamelwerken over het
Vlaamse dialect. Aan hem danken wij ons Oosterzeels dialecten woordenboek.
Professor Taeldeman was afkomstig uit Maldegem, maar woonde al jaren in
Balegem. Hij werd 73.
Het Heemkundig Genootschap wil zijn gedachtengoed in ere houden door in
het komende werkjaar een verzameling aan te leggen van plaatselijke
gezegden, uitdrukkingen en rijmpjes. Met uw medewerking moet dit mogelijk zijn. Wil u die ons
melden? Hartelijk dank.

Nietswatjeindewinkelkoopt
Maardatwatjestilletjeshoopt
DatwensenwijUvoor2018

Gelukkig Nieuwjaar

Lucien De Smet
Voorzitter
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Een eerbetoon aan
professor-emeritus Johan Taeldeman
door Lucien De Smet.

Het Heemkundig Genootschap Land Van Rode wenst op een passende wijze een eerbetoon te
brengen aan de ons te vroeg ontvallen professor.
Een aantal mensen uit de streek hebben wij aangesproken om samen met ons een aantal
spreekwoorden, zegswijzen, uitdrukkingen en rijmpjes te verzamelen die in onze contreien
gangbaar zijn of waren. Ze maken deel uit van onze cultureel
erfgoed.
Wij hebben het gevoel dat de meeste spreekwoorden en
zegswijzen nog vertrouwd klinken in de oren van onze
senioren. Bij onze jongeren zijn die intussen vervangen door
“iets” in het Engels. Wij zouden het heel fijn vinden indien
onze lezer mee “op de kar zou springen” en ons meehelpt
aan een verzameling spreekwoorden, zegswijzen en
uitdrukkingen.
Laat ons hopen dat dit een regelmatig terugkerende rubriek
wordt in ons tijdschrift.
U kan een spreekwoord, zegswijze een uitdrukking of
rijmpjes steeds melden aan: desmet.lucien@skynet.be.

-

-

Van touten nog bloazen weten: schijnbaar van niets afweten.
Hij (h)eeft de gieëte: een 19de eeuwse Balegems gezegde voor iemand die op zicht
duidelijk dronken is. De geit was de koe van de werkman en dus een waardvol bezit voor
de gewone man.
Stel dat u dit als prijs kreeg in een tombola dan was u “de koning te rijk” en daarop werd
er soms al eens een pintje gedronken.
Hem de commune geven zonder biechten: een waarschuwing dat deze persoon niet
zomaar in vertrouwen nemen is.
Naar de vontjes luuëpen: vanaf nu kan hij niet meer op verdere hulp rekenen.
Doen gelijk de Genteneirs: als gast na het tafelen snel naar huis gaan.
‘t Achterste van z’ toonge ni laten zien: hij zal niets zeggen wat niet verder mag verteld
worden.
Eu mande vulne mé woater: zinloze inspanningen doen.
Zijn mutse sta schif: duidelijk onder invloed.
Zijn leppe loten hangen: heeft niet gekregen wat hij aanvankelijk verwacht had.
Nen schep bovenup doen: het erger maken dan nodig is.
EN

-

-

Edde duist, go bij Pierke Pervust die hé een hondje dat it Fidélke en da kan pissen tot in au
kélke: iemand op zijn honger, maar zonder voldoening wegsturen.
Zijde vies lupt nor den dries, zijde kot lupt nor den drod: niet tevreden, trap het dan af.
Een parodie op het Weesgegroet :
“Wees gegroet mee billeke bloed
Tante Tréze zalt genezen
Hoe gij vuile stékerbéze”
Als ge schrik hebt, maak dan een omgekeerd kruiske (onder, boven, rechts, links), plooi
uw duimen naar binnen in uw vuisten en zeg het volgende…

Kent iemand de parodie op het onze Vader: “den pardenpaternoster”, niet die van Wannes Raps
maar zoals die in onze streek opgezegd werd?

Land van Rode – jaargang 45 nummer 180

98

december 2017

Balegem Visschersemolen,
door Lucien De Smet.
In deze bijdrage beperk ik mij tot de 19de-eeuwse eigenaars en molenaars.
De Visserschemolen-Windekemolen is de enige van de drie houten staakwindmolens die de
voormalige gemeente Balegem rijk was, die bewaard is gebleven. Wij benoemen hem in deze
bijdrage als Visserschemolen om reden dat hij onder de lokale bevolking onder deze benaming het
best gekend is. De huidige molen werd in 1910 door Hector De Visscher aangekocht en in een
volgende generatie door Jozef De Visscher als molenaar bediend. Hij is de grootste houten
staakwindmolen in zijn soort tot ver buiten de provincie.
Ligging.
De molen staat op het
Balegemveld,
op
den
Teerling aan de grens met
de voormalige gemeente
Scheldewindeke.
Bij de afpaling van
gemeenten
werd
gemeentegrens tussen
molenaarshuis
en
molen getrokken.

de
de
het
de

De toponiem Teerlinck op
Balegemveld
werd
ontleend aan de vier
teerlingvormige
draagstenen waarop de kruisplaten liggen die de molen
dragen.
Bemerk op bovenstaande
kaartuitsnede uit de kaart
van de buurtwegen Balegem dat in gevolge de ruilverkaveling de buurtweg 36 nu rechtdoor gaat
en dat ook de onderliggende wegels afgeschaft werden.
De teerlingen zijn geplaatst naar de
vierwindstreken. De hoogstgeplaatste
zijn die in noord-zuid-richting. Deze
toponiem is oud. In 1571 verpacht de
heer van het Land van Rode de molen
gelegen op de Teerlinck gelegen tussen
Baleghem en Wiendeke1.
Het huidige adres van de molen is
Pastoor De Vosstraat (buurtweg nr.36).
De kadastrale gegevens zijn: Balegem
sectie B nr. 5, nadien sectie B 1e blad I
A, nu Oosterzele 3e afdeling sectie A nr.
662d.

Foto L. De Smet 2017, start van de restauratie.

1

Land van Aalst, jaargang XI, 1959, blz. 208.
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De molensite is meer dan 645 jaar oud!
In het Algemeen Rijksarchief te Brussel worden de oudste
baljuwrekeningen van het Land van Rode bewaard. In de rekening van
1372 die Gilbert du Dam aan “madame le comtesse de Bar et Dame de
Cassel, Rode et Winchi” voorlegde staan ook de uitgaven aan de molens
vermeld. Op 12 sept. werd te Gent voor de “moulin à vent de Winchi” een
(molen)steen aangekocht. Ook in latere rekeningen vinden wij de “moulin
à vent de Winchi” terug. Wij kunnen concluderen dat de molen er reeds
voor 1372 stond! Verderop in de tekst vernemen wij dat het een
graanwindmolen betreft.

ARB
Algemeen
Rijksarchief
Brussel nr. 7534 rekening van 22
mei 1371 tot 22 mei 1373. Foto
Lucien De Smet.

1811-1834. Josephus Benedictus Baron de Loen2 d’Enschede3.
Josephus Benedictus de Loen werd op 11-09-1756 te Roosbeek geboren. Hij was
de zoon van baron Paul de Loen d’Enschede en van Marie-Louise de
Wuestenraedt. Op 30-01-1796 huwde hij met Marie-Anne Rodriguez d’Evora y
Vega, de dochter van markies Jean Joseph Emmanuel Rodriguez d’Evora y Vega
en Josepha Vilain4. Marie-Anne was weduwe van Maximilien Charles Alexandre
de Lanfranchy5.
Marie-Anne overleed op 24-01-1814. Josephus Benedictus huwde een 2de maal
op 11-04-1815 met Henriette Marie Hyacinte, gravin von Rindsmaul, geboren op
19-01-1777 en overleden op 12-03-1863. Zij schonk hem 2 dochters. Josephus
Benedictus baron de Loen overleed te Gent op 05-02-1844.
Wapen: D’argent à la fasce bastillée de deux pièces de sable accompagnée de trois corbeaux de
sable rangés en chef.6
Tijdens het Oostenrijks regime was Josephus Benedictus officier in het regiment van Vierset. In
1816 werd hij in het ridderschap van Oost-Vlaanderen opgenomen met de titel van baron. Onder
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was hij de gouverneur van provincie West-Vlaanderen
(05-10-1815 tot 01-01-1821) nadien heeft hij geen ambten meer bekleed7. Baron de Loen was
onder de Franse bezetting burgemeester van Scheldewindeke8.

2
De naam de Loen wordt in de literatuur soms ook ‘de Loën’ geschreven maar dat is historisch noch taalkundig
correct. Deze zeer oude familie was oorspronkelijk afkomstig uit Westfalen (Duitsland). Een lid van de familie
week uit naar Brabant en de naam wordt verder voortgezet als de Loen. Er zijn verschillende takken waaronder
d’Enschede. De Franstaligen kunnen blijkbaar de oe niet uitspreken, dus zetten zij een umlaut op de e. Oë
bestaat niet in het Oudfrans en is een uitvindsel uit de 18de en 19de eeuw. Zo ook Citroën: de oorspronkelijke
familie van de autoconstructeur was een Nederlandse familie met de naam Citroen en de Fransen maakten daar
Citroën van.
3
Enschede is een stad in Twente, Nederland.
4
http://www.parlement.com/id/vg09llryept0/j_b_baron_de_loen_d_enschede
5
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-peeters-rouneau/I19701.php
6
J.B. RIETSTAP, Armorial Général, Tome II, 1887, blz. 89. In zilver met een gekanteelde dwarsbalk van twee
stukken in sabel vergezeld van drie raven in sabel achter elkaar.
7
P.J. BLOK, P.C. MOLHUYSEN, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Sijthofs, Leiden, 1911, deel 8
(1930).
8
RAG Scheldedepartement, nr. 4426/65.
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1834. Baron de Loen is eigenaar van de Windekemolen.
In het proces-verbaal van de afpaling van de gemeente Balegem uit 1822 lezen wij: “il existe cinq
moulins à vent à moudre du grain. Ils se divisent en trois classes […] le deuxième classe comprend
trois moulins […] Le 1e appartenant au S de Loen Jean-Baptiste. S on B nr. 5 […]”9.
Sinds wanneer baron de Loen in het bezit was van de molen blijft vooralsnog een vraagteken.
Een ander onbeantwoorde vraag is de aankondiging in de ‘Gazette de Gand’ van 31 maart 1811.
De verkoop van de molen werd toen aangekondigd: “eene behuysde hofstede en windmolen daer
op staende, binnen Baelegem by de kerke, groot in erve 128 roeden, om seffens in het gebruyk te
komen; den zelven molen heeft gediend voor snuyf- en koornmolen10 en is geheel van houd, in cas
dat er geene liefhebbers zyn om de behuysde Hofstede en molen te saemen te koopen zal elk
separatelyk verkocht worden, ter keure van de koopers. den gezeyden molen kan dienen voor
snuyf- en korenmolen, schorssemolen, stampmolen ofte alle andere fabriquen en kan gemakkelijk
afgebroken en getransporteert worden, al zynde gemaekt van hout, als gezeyt is zig seffens
daertoe te begeven by den meyer en notaris van Driessche, tot Oordegem, by den notaris van
Caenegem, tot Oosterzele, ofte by den meyer van het zelve Baelegem, by de kerke”11. Wie de
verkoper en wie de mogelijkse koper was vond ik in het archief van de beide vermelde notarissen
niet terug.
Pachter Pieter De Schaepmeester, mulder te Scheldewindeke.
Bij de verkoop van de molen door baron de Loen in 1834 vernemen wij dat de nieuwe eigenaar
diende “overeen te komen met Pieter De Schaepmeester, mulder te Scheldewindeke, pachter van
den gemelden meulen en eene hofstede, ’t sij op afstand van pachte ofte te mogen geven
voorderen pagte van d’hofstede en landen door hem gebruikt”12.
1834-1859. Leonardus Vander Linden13.
Op 08-01-1834 verkocht Engelbert Schollaert, notaris te Moortsele, op vraag van Josephus
Benedictus Baron de Loen te Gent de “houten korenwindmolen met alle dryende en staende
werken samen met de molenberg gelegen te Baelegem, groot in gronde 6 roeden en 80 ellen,
Oost: Pieter Joannes De Mulder, zuyd west: den heer verkoper ende noord: de straete.
-Ten tweeden eene partije sayland gelegen te Scheldewindeke groot van gronde 20 roeden 70 ellen
palende oost: Karel van Caneghem, zuyd: de straat west: de heer verkoper ende noord: de
weduwe Jan Ascoop [..] De verkoop is gedaen omme ende voor negenentwintig honderd twee frans
vijftig centimen en alsoo den kooper Leonardus Van Der Linden”.
Het geld leende Leonardus Benedictus Vander Linden bij de verkoper, aan een rente van 4,5%. De
jaarlijkse afbetaling bedroeg 130,61 Bfr. te vereffenen op kerstavond. Leonardus was tevens
gehouden om ten westen van de molen enkel een scheerhaag te onderhouden en geen opgaande
bomen aan te planten tot op een afstand van 4 ellen14.
Het gezin Leonardus Benedictus Van der Linden - Martha Vanden Moortgaete.
Leonardus werd te Merelbeke geboren op 5-05-1808 en huwde te Steenhuize met Vanden
Moortgaete Martha.
Het gezin had 7 kinderen en woonde in het molenaarshuis op de wijk toen Hemelgem nr. 85.
Pius, ongehuwd, was samen met zijn vader mulder op de molen. Hij werd te Steenhuize
geboren op 3-11-1831.
Ida werd te Steenhuize geboren in 1833 en verhuisde naar Brussel 10-01-1852
Linus werd te Scheldewindeke geboren op 06-08-1836 en verhuisde naar Brussel 01-021853
Augusta werd te Scheldewindeke geboren op 27-02-1839 en verhuisde naar Brussel 01-101852
Nathalia werd te Scheldewindeke geboren op 17-09-1840 en verhuisde naar Brussel 01-101852
9

Archief van het kadaster Gent.
LUCIEN DE SMET, Tijdschrift Land van Rode, jg. 40, nr.160, dec 2012, blz. 84.
11
SAG Gazette de Gand 31-03-1811.
12
RAG NOT 620, nr. 23: notaris Engelbert Schollaert, Moortsele.
13
AKG art. 294/627/1,1836.
14
RAG NOT 620, nr. 23: notaris Engelbert Schollaert, Moortsele.
10
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Eugène werd te Scheldewindeke geboren op 16-11-1842 en verhuisde naar Brussel 01-021853
Eulalie werd te Scheldewindeke geboren op 04-04-1850 en verhuisde naar Brussel 01-021853

Zijn zoon Pius verhuisde op 18-08-1852 naar Wetteren. Vader ging op 01-02-1853 te Brussel
wonen15.
Toen Leonardus op zijn beurt de molen in 1858 verkocht diende de nieuwe eigenaar, Augustin De
Bruycker, het einde van het lopende molenpact af te wachten. In de verkoopacte van de molen uit
1834 vernemen wij dat: “Den kooper is van den gekogten molen en partijken land int gebruik
gekomen met kerstavond, 24 december 1833”. Leonardus was molenaar tot zijn verhuis in 185316.
Hij werd broodbakker te Schaarbeek. Wie op de molen maalde tot de verkoop in 1858 vond ik in de
verkoopakte van 1858 niet terug.
1858-1909. Augustin De Bruycker17.
Notaris Lodewijk De Deyn verkocht op 05-10-1858 op vraag van Leonardus Van der Linden,
broodbakker uit Schaarbeek “De oude molen. Een houten koren windmolen met deszelfe
bergachtige grondvlakte, groot 7 a 40 ca gelegen te Baelegem sectie B nr. 5”.
In de koop was nog begrepen: “de behuisde hofstede [molennaarshuis] te Scheldewindeke met
een opp. van 20a 70ca, gelegen Sectie A nr. 586a en 586b (Hemelghem). Oost: de kinderen van
Caneghem, zuid: de groenenweg, west: de erve van den baron De Loen en noord: het volgende en
2 stukken zaailand te Scheldewindeke Sectie A nr. 588a.15a 40ca en Sectie A nr. 588b 30 a80
ca.18.
De nieuwe eigenaar Augustin De Bruycker, molenaar te Oombergen, betaalde hiervoor 9.000 Bfr.
Pas op 01-03-1861 kon hij de molen en een kamer in het huis vrij gebruiken en dit nadat het
lopende pachtcontract beëindigd was19. Ook hier werd de naam van de pachter niet vermeld.
De familie Augustin De Bruycker - Nathalie Penninck.
Augustin werd op 23-02-1837 te Oombergen geboren. Zijn roots vonden wij terug te Oosterzele.
Vader Bernardus werd er geboren op 12-08-1804. Moeder Marie-Theresia De Coster werd op 2210-1796 te Idegem geboren. Bernardus huwde haar te Oombergen op 02-11-1826.
Augustin De Bruycker en Nathalie Penninck huwden te Oombergen op 09-12-1857. Nathalie was
afkomstig uit Velzeke en werd er geboren op 22-08-1834.
Augustin overleed te Scheldewindeke op de wijk Molenberg op 27-07-1909.
Er werden 10 kinderen geboren, 4 ervan overleden vroegtijdig in de periode 1860 en 1866. Hun
oudste zoon, Hippolyte werkte samen met vader als molenaar op de molen.
De kinderen waren:
Marie Sidonie °13-01-1858, huishoudster x Stephanus Claus, herbergier te Gentbrugge. Zij
overleed te Scheldewindeke op 17- 01-1880.
Hippolyte °20-12-1858, molenaar en overleden te Balegem op 05-12-1912
Fitalie Rosalie °13-07-1860 en overleden te Scheldewindeke op 28-12-1862
Marie Hortence °27-12-1861 en overleden te Scheldewindeke op 13-01-1862
Marie Elodie °06-07-1863 gehuwd met Richard Van Trappen, landbouwer te Balegem
Camille Victor °13-05-1865 en overleden te Scheldewindeke op 14-05-1866
Pius Florentius °16-10-1866 en overleden te Scheldewindeke op 04-07-1869
Richard Benedict °16-02-1869, contremeester te Diest x Valeria Rosalie Thienpont. Hij
overleed te Scheldewindeke op 31-10-1918.
Marie Victorine Florence °05-07-1871 en overleden te Scheldewindeke 8-10-1871
Marie Irma °17-10-1872 x August Achiel François, smid te Balegem. Zij overleed te
Balegem op 1-04-1913.
15

RAG Bevolkingsregister nr. 131, 1846-1860.
De geboorteaangifte van zijn dochter Eulalie op 04-04-1850 vermeldt dat hij molenaar was en woonde op de
wijk Hemelghem.
17
LUCIEN DE SMET, Jaarboek Land van Rode, 1989-1990, blz. 115-128, kadaster art. 1219/1, 1859.
18
RAG NOT 881, notaris Lodewijk De Deyn, Steenhuize-Wijnhuize, nr. 47.
19
RAG NOT 881, notaris Lodewijk De Deyn, Steenhuize-Wijnhuize, nr. 47.
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Marie Louise °11-11-1874 x Achiel Silvain Meireleire, molenaar te Balegem. Zij overleed te
Balegem op 8-03-1841.

Augustin De Bruycker was eigenaar en tevens molenaar. Ook zijn ongehuwde zoon Hippolyte was
op de molen werkzaam.
1910-1975. Hector De Visscher20.
Molenaar en eigenaar Augustin De Bruycker overleed op 27-07-1909 in zijn woning te
Scheldewindeke op de wijk Molenberg in de leeftijd van 72 jaar. Nathalie en haar 6 kinderen deden
beroep op Remi De Visscher om namens hen allen het nalatenschap van haar echtgenoot en vader
te behartigen en alle roerende en onroerende goederen voor de verkoop voor te bereiden21. De
onroerende goederen werden op 18-11-1909 te koop aangeboden:
Te Scheldewindeke:
“Koop een: de schone hofstede met afhangselen boomgaard en groenselhof gestaan en gelegen te
Scheldewindeke op den Grooten molenkouter Sectie A nr. 586d, 586c en 588d samen groot 36 a
10 ca
Koop twee: eene partij zaailand naast de vermelde hofstede te Scheldewindeke sectie A nr. 588b
groot 30 aren 80 ca.
Koop drij: een partij zaailand gelegen achter de hofstede te Scheldewindeke sectie A nr. 588c groot
43aren 60ca”.
Te Baelegem:
“eenen houten korenwindmolen met alle de staande en draaiende werken en alle de nu bestaande
toebehoren met medegaande molenberg te Balegem sectie B nr. 5 groot 7 a 40 ca”.
De koper kon de molen pas vrij gebruiken vanaf 01-01-1910 en de goederen te Scheldewindeke
met inbegrip van het molenhuis, kwamen pas vrij op 01-05-1910.
De openbare verkoop door Notaris Charles Verstraeten uit Gavere had plaats op 18-11-1909. Eerst
werden de loten afzonderlijk opgeroepen en daarna samen te koop aangeboden. Hector De
Visscher, molenaar te Velzeke-Ruddershove deed een bod van 13.500 Bfr.
De beslissende toewijzing had plaats op donderdag 02-12-1909. De goederen werden opgeroepen
waarna Arule Bekaert een bod deed van 17.000 Bfr. Na “uitbranding van de 3 waskaarsen” en
zonder dat een nieuw bod werd gedaan werden de goederen door de notaris toegewezen. Arule
Bekaert verklaarde dat hij in naam van Hector De Visscher handelde22.
De familie Hector De Visscher - Quatacker.
Hector
De
Visscher
werd
te
Dikkelvenne geboren op 03-021882 in een gezin van 7 kinderen.
Zijn ouders waren Joannes Baptista
en Philomena Van Volsem. Vader,
die te Rozebeke op 03-02-1843
geboren werd, was burgemeester te
Dikkelvenne.
Moeder
werd
te
Dikkelvenne geboren op 31-121838. Hector overleed te Zottegem
op 26-02-196523.

Hector De Visscher en Marie Leontine
Quatacker.
Foto’s Familiearchief De Visscher.

Voor zijn huwelijk met Marie Leontine Quatacker woonde Hector te Velzeke-Ruddershove waar hij
op een watermolen als molenaar werkzaam was. In 1910 kocht hij de Windekemolen te Balegem.
Het werd een moeilijke start voor de beginnende ondernemer. In De Beiaard van 06-08-1910 lezen
we dat ten gevolge van een blikseminslag zijn molen afbrandde. Nog in hetzelfde jaar kocht Hector
20
21
22
23

AKG art. 1219/1, 1910.
RAG NOT 620 nr. 43 Notaris Charles Verstraeten, Gavere 18-11-1909.
RAG NOT 620 nr. 43 Notaris Charles Verstraeten, Gavere 02-12-1909.
Hartelijk dank aan Irène Baele voor de genealogische informatie in deze bijdrage.
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De Visscher een molen te Denderwindeke die hij te Balegem door de molenmaker De Marteleire uit
Tollenbeek liet oprichten.
Op 23-10-1913 huwde hij te Bavegem met Marie Leontine Quatacker. Marie Leontine werd te
Balegem geboren op 24-04-1888. Zij was de dochter van Felicianus Quatacker en Octavie De
Maertelaere.
Hector en Marie-Leontine zijn de ouders van de kinderen die allen te Scheldewindeke geboren
werden:
René Albert °13-09-1914 en † te Oosterzele op 03-11-2009
Juliette °18-11-1915 x Maurice De Kerpel
Julienne °04-12-1917 x Jules Geeroms, Julienne † te Opbrakel op 29-12-2012
Julia Maria °01-02-1919 x Germain Maurice Thienpont, Julia Maria † te Gent op 6 aug 2003
Angèle °15-10-1921 x Hubert De Bock, Angèle † te Zottegem op 11-01-2005
Mariette Leona Philomena °op 15-11-1923 x Edgard Oscar Charles De Lange
Jozef Oscar °1-03-1927 x Marie Antoinette Marcella Boterdaele, Jozef † te Zottegem op 1004-2016
Visschersemolen meer dan 200 jaar!
De molen die Hector De Visscher in 1910 kocht was volgens Lieven Denewet de molen van
Vreckom uit Denderwindeke, gelegen op de grens met Lieferinge en Oetingen. Rond 1815 werd hij
op de motte van het voormalig kasteel Bornival opgericht. De familie Vleminckx, landbouwers uit
Lettelingen, hadden de molen in 1853 uit Marcq, Henegouwen, naar Denderwindeke laten
overbrengen. In 1884 was de molen in het bezit van de familie Jenquin-Snoeck die de molen aan
Hector De Visscher hebben verkocht.
De verwijzing naar Marcq kon ik afleiden uit een inscriptie op de middenlijst aan de vangzijde:
”Vital Piteur de Marcq 1841”. Bij mijn bezoek aan de molen met Jozef De Visscher, vonden wij nog
twee inschriften, nl. die van “Riquard Van A...EN” en “Mauries Maillard v. de Marcq 1823”. Dat
betekent dat de molen die Hector aankocht van oorsprong toen minstens 95 jaar oud was en die
nu 202 jaar is.
Tijdens Wereldoorlog I negeerde Hector het maalverbod en betrad de verzegelde toegang van de
molen via een aantal planken die hij uit de plankenvloer had losgemaakt. Om die reden werd hij
door de bezetter aangehouden en te Gent opgesloten en nadien weer vrijgelaten. Dit belette hem
niet om bij zijn thuiskomst de molen opnieuw te bedienen24.
Tijdens Wereldoorlog II sloeg een granaat in, naast de westerteerling, die de kruisplaat en de trap
ernstig beschadigde. De herstellingen werden uitgevoerd door molenmaker Frans Van Eeckhout uit
Burst25.
De zonen van Hector, Albert maar voornamelijk Jozef, bleven de molen bemalen tot 1959. In 1956
verkochten zij de molen aan graaf Michel Alfred-Isabel d' Ursel de Bousies uit Heks (Limburg)26.
1973. De Provincie Oost-Vlaanderen.
In 1973 schonk de graaf de molen aan de Provincie Oost-Vlaanderen onder de voorwaarde dat de
provincie de molen zou herstellen27. In 1980 kwam de provincie ook in het bezit van de grond28.
Bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1978 werd de molen een beschermd monument. De
klasseringsprocedure was tijdens Wereldoorlog II ingezet en werd pas in 1972 hernomen29.
Voor de restauratie werd een beroep gedaan op architect Ferdinand Weyers uit Sint-Niklaas. Met
het oog op de restauratie werd op 23-04-1984 de molen volledig ontmanteld. De restauratie werd
aan molenmaker Walter Mariman uit Zele toevertrouwd.

24

Mij medegedeeld door Jozef De Visscher 1962.
PAUL BAUTERS, Eeuwen onder wind en molens, windmolens in de Provincie Oost Vlaanderen, 1985.
26
Archief kadaster art 344/1, 1956
27
Notariële akte bij notaris Edgard Bouckaert te Oosterzele, Lieven Denewet en Herman Holemans.
28
Lieven Denewet en Herman Holemans.
29
R.M.L.Z. Rijksdienst voor Monumenten en landschapszorg, Dossier 128. P.C.M.L. Provinciaal Comité
Monumenten en landschappen, Dossier 9416, Jaarboek Land van Rode, 1989, Lucien De Smet, De houten
korenwindmolens te Balegem. (Oosterzele).
25
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1968 vóór de restauratie. Foto Lucien De Smet.

Op zaterdag 25 juni 1988 werd om 14u30 onder bijzonder grote
belangstelling de Windekemolen plechtig ingezegend. Genodigden
kwamen samen aan de kerk. Begeleid door de fanfare Sint-Martinus uit
Balegem trokken zij naar de molen aan de grens met Scheldewindeke.
Gedeputeerde E. De Cuyper verwelkomde de genodigden. Onder hen
collega Vercamer, volksvertegenwoordiger Van Hecke. Hij was bijzonder
tevreden om “na 13 jaar de vang te kunnen lichten”.
Toespraak door burgemeester Marcel Pien. Foto Lucien De Smet 1988.

Burgemeester Marcel Pien sprak bij voorkeur over Visschersemolen,
zoals die te Balegem wordt genoemd, trouwens die staat ook te
Balegem merkte hij op. Hij dankte de provincie om de aankoop van de
molen en vroeg tevens de aandacht voor de andere molens die de
gemeente rijk is. Hij hoopte dat ook de mooie watermolen van Moortsele
in aanmerking zou komen om gerestaureerd te worden. Julien Van Der
Meeren, deken van Oosterzele zegende de molen. Gedeputeerde A. Vercamer en mevr. De Cuyper
mochten als peter en meter de gedenkplaat onthullen en de eerste zak meel in ontvangst nemen.

1988 De gerestaureerde Windekemolen. Foto Lucien De Smet.
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Een maquette van de Windekemolen, op schaal 1/5, uitgevoerd door molenmaker Walter Mariman,
bevindt zich in het provinciaal molenmuseum te Wachtebeke.
Weet u “Mooie liedjes duren niet lang”.
Dat was het lot dat de gerestaureerde Windekemolen te beurt viel!
Te Balegem hebben ze geen goede herinneringen aan
molenrestauraties. In de Molenstraat staat een prachtige stenen
molen. Ook die heeft men naar de inhuldiging op de
monumentendag moeten stilleggen. Een nieuwe restauratie poging
mislukte en nu?
Enkele weken na de inhuldiging van de Windekemolen poogde men
om met de molen te malen. Dit lukte niet, de restauratie voldeed
absoluut niet. Bij de voorlopige oplevering van de molen werd
immers fraude vastgesteld. Toen Walter Mariman op 16-11-1993
overleed was de molen nog steeds niet definitief opgeleverd30.
Op 06-10-2005 besloot men, in afwachting van een nieuwe
restauratie, de molen te demonteren. De firma ’t Gebinte
Molenbouw bvba, werd met de opdracht belast.

Visserschemolen krijgt een nieuwe kans!
In 2011 werd door de provincie een nieuw restauratiedossier goedgekeurd. De openbare
aanbesteding had plaats in 2015. De werken werden toevertrouwd aan Boers en Peusens bvba uit
Merelbeke voor de som van 270.525,30 euro.
De Windekemolen wordt volledig hersteld, enkel het noodzakelijke wordt vernieuwd. De molenkast
wordt hersteld. De kruisplaten worden vernieuwd. Alle onderdelen worden nagezien en waar nodig
vervangen. De staart en het balkon worden opnieuw gemaakt en de molen wordt opnieuw
maalvaardig opgesteld31.
Over het Molenaarshuis.
In een beschrijving, begin 20ste eeuw, blijkt dat het hof een bescheiden goed moet zijn geweest,
hierbij de bedenking makende dat hier 10 kinderen geboren werden.
In de akte van notaris Lodewijk De Deyn, opgemaakt op 09-11-1909 lezen wij hierover het
volgende:
Ͳ
De beste kamer: bemeubeld met een kleerkast, commode, tafel en 6 stoelen.
Ͳ
Kamer: met een bed en slapping.
Ͳ
De keuken: 3 stoelen, een jachtcomfoor, geweer.
Ͳ
Het Schotelhuis: stoof, tafel, 3 stoelen, horloge en keukengerief.
Ͳ
Het bakkot: trog en tafel, boterpot, broodpannen.
Ͳ
De kelder: melkkuipen, vleeskuip, potten en kannen.
Ͳ
Op de zolder, duivel, oude koffer, snijmes, brol, oude zeilen.
Ͳ
Een verkenskot: met twee jonge verkens.
Ͳ
Voederstal: wasmachine en kuipen.
Ͳ
Paardenstal: aardappels, stroo, 2 garelen.
Ͳ
Koestal: koe en kalf, meelstande en braskuipen.
Ͳ
Op de koer: een kernhond.
Ͳ
Op de achterkoer: kernmachien, drijwielkar, aardappels, wanmolen, loofmolen, hoop mest,
ploeg, aanschijns, eegde, hoop ongedorsen tarwe, hoop beeten en 14 kiekens.
Ͳ
In een stal: beer, stroo oude wielen, aalstuk slijpsteen.
Ͳ
Op het land 2,5 ha tarwe, rogge, klaver, leegland.

30
31

Lieven Denewet en Herman Holemans.
Lieven Denewet en Herman Holemans.
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Bouw en werking32.
A. Staande werk.
Teerlingen, gebinte, staak:
De eerdere lage teerlingen zijn met een zware arduinplaat afgedekt. De hoogste teerlingen staan in
noord zuid richting. De staak is 6,25 m lang en heeft onderaan zijden van 75 cm.
Kap, kot:
Er is een mansardedak dat met houten kunstleien bedekt is. De windweeg is over de hele hoogte
enigszins rond uitgebouwd, zodat een derde steenkoppel tegen de windweeg mogelijk was, zonder
dat aan de molen een 'buik' geconstrueerd moest worden. Boven de deur zijn er twee
openzwaaiende luiken. De luias zit vlak links van het windgespan.
Trekbalkverbinding:
In het oosten van Oost-Vlaanderen kwam op sommige molens de trekbalkverbinding voor die in
Brabant en in de Kempen algemeen is. Naast de Windekemolen werden ook molens te Mere, Impe
en Sint-Antelinks aldus uitgevoerd. Voor de verbindingen werden hier meestal ijzeren pinnen
gebruikt in plaats van houten stekkers.
Trap, balkon:
De trap telt 28 treden. Hij wordt door middel van een trekstang tussen staart en voorbalk
opgehouden. Er is een balkon over de hele breedte van de voorweeg. Voor het ophalen van de
zakken is er in het balkon een luik in de vloer.
Dubbele spoor- en moerstijlen:
Zoals bij alle molens die na ca. 1770 gemaakt werden, zijn ook hier spoor- of klauwstijlen in
hangereelverband. Uitzonderlijk is echter dat ook de kroon- of moerstijlen (tussen daklijst en
steenlijst) dubbel zijn. Dit zal verband houden met het feit dat het hier om een uitzonderlijk groot
kot gaat.
Steenbalk, brasem en middenlijsten:
De afmetingen van de steenbalk zijn 418 x 77 x 66 cm. De zware brasem werd rond 1930
aangebracht. De middenlijsten zijn ca. 6 x 0,65 x 0,33 m en werden bij de restauratie vervangen.
Afmetingen:
De Windekemolen is 6,30 m diep en 4,18 m breed. Hij is de omvangrijkste nog bestaande
staakmolen in Oost-Vlaanderen. De meelzolder is 2,91 m hoog, de hoogte van de steenzolder
bedraagt 2,05 m, de staak heeft een lengte van 6,25 m.
Kruiwerk:
Er is een houten kruihaspel, maar de handspaken, die dwars door de kruiklos gingen, waren
verdwenen.
B. Draaiende werk.
Gevlucht, as en askop:
Aanvankelijk was de buitenroede een Pestel-roede. Ze werd in 1931 vervangen door een
geklinknagelde van Verhaeghe uit Ruddervoorde. De binnenroede was oorspronkelijk een metalen
roede die gemaakt werd door De Moor uit Elst. Dit stuk werd in 1939 vervangen, eveneens door
een Verhaegheroede, die halfverdekkerd werd.
De beide roeden hadden 30 hekscheden. Ze waren 24 m lang. Het achterhek was 1,5 m breed en
de windplanken 42 cm voorzoom inbegrepen. Er is een eerder dunne eikenhouten as. De vrij kleine
pin is van ijzer. De askop is een Brussels type, met rechte ashuizen. De asgaten zijn 70 x 47 x 35
cm.

32

LUCIEN DE SMET, Jaarboek Land van Rode 1989, De houten korenwindmolens te Balegem (Oosterzele)
blz.115-128.
PAUL BAUTERS, Eeuwen onder wind en wolken, windmolens in Oost-Vlaanderen 1985.
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Buil en haverbeker:
De zeskantbuil staat tegen de windweeg. Hij wordt in het vangwiel aangedreven door middel van
een houten sterrewiel en verder met een stalen as en een houten riemwiel. De verdwenen
haverbreker stond rechts vooraan in de molen. Hij werd aangedreven op het voorwiel.
Lichtewerk:
Het lichten van de stenen gebeurt door met pasbruggen gekruiste vondels. De lichtevlegels worden
met riemen bediend.
Maalgangen:
Het Engels steenkoppel van de voormolen kwam uit La-Ferté-sous-Jouarre (16ders van 1,40 m).
Het koppel dat door het vangwiel wordt aangedreven was een Jasers 18der kunststeenkoppel (1,60
m). Op het derde wiel is een Engels rechtsdraaiende 17der koppel aangesloten uit La-Ferté-sousJouarre (1,50 m). Alle stenen hebben beugel- of tweetakrijnen met een hoed op het peerijzer. De
ijzering van het voorste koppel is weg. Alle bussen zijn van hout. Voor het opentrekken van de
stenen werd een steenreep gebruikt. Het derde koppel van de voormolen is niet meer aanwezig.
Wielen en gelopers:
Het vangwiel is een armwiel. Het is voorzien van 56 essenhouten
kammen met een steek van 14,2 cm. De bijhorende lantaarn heeft
14 beukenhouten staven. De overbrenging is derhalve 56/14.
Het voorwiel is een armwiel met 48 essenhouten kammen en een
steek van 13,1 cm. Het vrij grote maar smalle trapwiel voor het
rechtsdraaiende steenkoppel is uitgerust met 76 essenhouten
kammen. De steek is 11,2 cm. De meewerkende lantaarn heeft 16
beukenhouten staven. De overbrenging is 76/16.
Vang: is een stalen bandvang die door middel van een wipstok
wordt opgetrokken. Ze heeft een houten schoot.
Luiwerk: Er is een gewone intreklui met op de luias een houten
klauwwiel met houten klauwen.
Molenaar Geert De Smet. Foto Lucien De Smet 1988

Inschriften
Op de middenlijst aan de vangzijde staat "Vital Piteur de Marcq 1841".
Op de binnensteiger staat het jaartal 1827.
Op de steenbalk staan de initialen IFDM.

Vul uw boekenkast aan!
Nieuw boek van de dienst archief: De straten van Merelbeke

Straten kennen vaak een lange geschiedenis.
Ze bepalen het beeld van een gemeente. Hoe zijn ze ontstaan? Wie heeft ze
aangelegd? Waarom ontstonden ze?
Wat is de betekenis van de straatnaam?
De dienst archief van Merelbeke heeft samen met de
straatnamencommissie het boek 'De straten van Merelbeke' samengesteld,
waarin elke straat aan bod komt.
Het boek wordt vanaf 8 december te koop aangeboden voor 24,95 euro.
Dienst archief, gemeentehuis, 09 210 33 50
archief@merelbeke.be
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Kasteel d’Hoop
of de teloorgang van de Heidestraat,
door Françoise Verhoosele.
Grote consternatie in Merelbeke: in het weekend van 21-22 oktober 2017 werd het klein kasteeltje
in de Heidestraat, genaamd ‘La Moineaudière’33 of ook kasteel d’Hoop34, gesloopt! En samen met
het gebouw werden ook enkele 100-jarige bomen geveld!
De krant ‘De Beiaard’ spreekt zelfs van een bloedbad, maar zwijgt over de historische waarde van
het gebouw. Wel geeft de krant een korte beschrijving van de twee gevelde bomen.35 ‘Het Laatste
Nieuws’ vermeldt nauwelijks het historisch verleden van vóór WOII. Nochtans had dit kasteeltje
nauwe banden met het verzet.36 ‘Het Nieuwsblad’ zwijgt in alle talen over het historisch verleden.37
Ik heb dus in geen enkele krantenartikel gelezen waarom dit gebouw en de site uitzonderlijk zijn.
Dat zal, hoop ik, uit het volgende blijken.

Foto: © Didier Verbaere (HLN 25-10-2017).

De reden tot de sloop: industriezone, want de huizen links naast ‘La Moineaudière’ tot aan de brug
over de snelweg staan ook leeg en gereed om te slopen. Wij laten ons niet in of het geoorloofd was
of niet: het is zeer jammer dat een erfgoedobject op die manier moet plaats maken voor beton!
Begrijp ons niet verkeerd: wij hebben er niets op tegen dat een bedrijf zich op die plaats vestigt
maar het bestaande gebouw kon toch geïntegreerd worden in een nieuwbouw. Het beste voorbeeld
is de oude hoofdingang van het AZ Maria Middelares op de Kortrijksesteenweg in Sint-DenijsWestrem: toen de zusters Cisterciënzers het domein in 1934 kochten van textielbaron Fernand
Hanet hebben ze de bestaande villa uit 1913 volledig geïntegreerd in het nieuwe ziekenhuis. Toen
33
Moineaudière: het Franse suffix -ière (-dière na een klinker) na een woord betekent: plaats waar men een
plant, dier enz… vindt: champignonnière, fourmilière. Moineau = mus, dus een plaats waar men mussen vindt.
34
Een lid van de familie d’Hoop was de laatste bewoner vóór het gebouw verkocht werd aan een bouwfirma.
35
https://de-beiaard.be/2017/10/25/bloedbad-na-sloop-kasteel/
36
https://www.hln.be/regio/merelbeke/kasteel-d-hoop-100-jaar-geschiedenis-in-48-uur-gesloopt~ac07f6be/
37
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171025_03151766
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men de sloop van het ziekenhuis in 2014 voorbereidde, werd de afbraak van de villa even te berde
gebracht38 doch niet weerhouden. Meer nog: de villa Hanet in neo-Lodewijk XVI-stijl werd in de
originele staat hersteld en staat nu opnieuw in volle glorie vrijstaand te pronken. Zelfs de
(beschermde) amberboom in de voortuin werd bewaard. Een ander gekend voorbeeld is dat van de
Bijlokeabdij in Gent: de nieuwbouw is perfect geïntegreerd in de bestaande gebouwen.
Het is waar dat men niet alles uit het verleden moet behouden maar dit gebouw stond op de
inventaris van het niet-beschermd onroerend erfgoed, wat zoveel betekent als waardevol en te
beschermen. Er is echter in het verleden geen rekening gehouden met deze aanbeveling omwille
van de hoge waarde en de interessante ligging van de gronden. In steden zoals Gent staan
ontelbare waardevolle en minder waardevolle gebouwen ook op zeer dure grond. Daarom breken
ze die gebouwen nog niet af! Ordinair geldgewin versus waardevol erfgoed: het publiek zal
oordelen evenals de toekomstige generaties.
Spijtig, spijtig!
Ik zou ook één afdoende reden willen horen waarom die meer dan 100-jarige bomen moesten
verdwijnen: stonden ze in de weg? Te veel bladeren? Te veel schaduw? Te veel vogels? Te veel
schimmels? Te veel wortels?
Er wordt over het algemeen VEEL TE WEINIG (ik zou zelfs durven zeggen in de meeste gevallen
helemaal geen) beroep gedaan op mensen die met erfgoed en geschiedenis bezig zijn, met name
onder andere de heemkundige en historische kringen. Die mensen, hoewel meestal vrijwilligers,
zijn jaar in jaar uit bezig met de geschiedenis van landschap en gebouwen en nemen de
waardevolle erfgoedobjecten nauw ter harte.

Oorsprong en opeenvolgende eigenaars.
Het kasteeldomein is gelegen in de Heidestraat, een gebied dat destijds heel landelijk was.
Naast twee andere kastelen, het kasteel van Hukkelgem39 in de Fraterstraat, waarvan sprake is
verder in dit artikel, en het kasteel ‘Ten Bosche40, dat later werd verbouwd tot het opvallende
kasteel van de familie Ysebrant de Lendonck, verder in de Heidestraat en sedert 1973 gesloopt,
waren er enkel landbouwers, groentetelers en een bloemist aan het werk.
De gronden, waarop later het kasteeltje zal gebouwd worden, behoorden toe aan de gegoede
familie Odemaer en meer bepaald in het begin van de 19de eeuw aan Franciscus
Josephus Odemaer (François Joseph) (° Gent 1786 - † Merelbeke 01/10/1840),
burgemeester van Merelbeke van 1815 tot aan zijn overlijden in 1840. Hij werd
begraven in Merelbeke in het familiegraf.
Het wapen van de familie Odemaer: D’azur, à la fasce d’or, acc. de trois croissants
d’argent.41
In azuur met gouden band, met drie zilveren wassenaars.
‘Decresce ut crescas’: door nederigheid kan je groeien (vrij vertaald).

De familie Odemaer was oorspronkelijk afkomstig uit Oudenaarde en een tak is naar Gent verhuist.
De vader van Franciscus Josephus, nl. Franciscus Guillielmus Josephus Odemaer (° Gent ca 1729)
verbleef met zijn gezin op het kasteel Ten Bosche, verder in de Heidestraat, zijn buitengoed. Bij
zijn overlijden in Gent op 29 oktober 1812, was hij gedomicilieerd in de Sint-Martensstraat in
Gent.42 Hij werd begraven in het familiegraf op het kerkhof van Merelbeke, hoewel zijn echtgenote
Anna Maria Francisca Theresia Mertens, reeds overleden in 1796, begraven werd in Sint-Michiels in
Gent. Of zij later werd bijgezet in het graf in Merelbeke is niet geweten.
De familie Odemaer bezat in dit gedeelte van Merelbeke vele gronden en zoals reeds geschreven
het kasteel Ten Bosche.
38

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140217_022.
In de volksmond ook het kasteel van de baron Rotsart de Hertaing genoemd, naar één van de eigenaars
ervan.
40
Op de Ferrariskaart (1771-1778) staat zeer duidelijk ‘Ten Bosche’. In ‘Bouwen door de eeuwen heen in
Vlaanderen’ deel 12 n 2 staat op bladzijde 324 ‘campagne Ten Lassche’. Die schrijffout vinden we dan in latere
geschriften terug, wat nogmaals bewijst dat velen klakkeloos overschrijven zonder zich zelfs maar de moeite te
getroosten om na te gaan of die gegevens wel kloppen en zelfs zonder bron te vermelden.
41
JOANNES BAPTISTA RIETSTAP, Armorial général : précédé d'un dictionnaire des Termes du blason, Tome II,
Reproduced from the 2nd Edition, 1887, blz. 337.
42
Gent, Burgerlijke Stand, Overlijden 1812, folio 404.
39
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De grafsteen van de familie Odemaer op het kerkhof van Merelbeke.43
Foto Françoise Verhoosele 2017.

Volgens Prof. K.G. Van Acker verbleef een zekere Charles André Odemaere in Merelbeke44. Hij
baseert zich op een anoniem schilderij in de Humanioraschool van de Visitatie in de Hoogpoort in
Gent45. Op dat schilderij is het gezin van Charles André te zien: hijzelf, zijn echtgenote Maria
Eleonora Walburgis de Mahieu de Mortières en twee kinderen, samen met een kennis. De woonst
zou, nog steeds volgens Prof. Van Acker, het ‘Hof Ter Wallen’ zijn, een verdwenen kasteel op de
Gaversesteenweg.
Bij onderzoek naar de familiebanden blijkt dat Andreas Carolus
Emmanuel Odemaer (Charles André) de kozijn is van Franciscus
Guillielmus Josephus Odemaer: zij hadden dezelfde grootvader.46
De familie van Charles André Odemaer vóór hun huis.
Foto Archief Visitatie Sint-Amandsberg.

Franciscus Josephus Odemaer trouwde niet en had geen
rechtstreekse afstammelingen zodat na zijn overlijden zijn
bezittingen op zijn oudste zuster overgingen, nl. Agnès Maria
Odemaer, overleden in Gent op 12 april 184447. Zij was
eveneens ongehuwd en de familie heeft na haar overlijden haar
bezittingen verkocht aan Désiré Pierre Van den Bossche.

Désiré Pierre Van den Bossche (° Gent 25/07/1804 - †
Merelbeke 07/09/1854) kocht, naast de gronden waarop het
kasteeltje gebouwd zal worden, ook het kasteel Ten Bosche,
verder in de Heidestraat, zoals hoger vermeld afgebroken om
plaats te maken voor faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit van Gent.
Hij is overleden ‘op zijn buitengoed op den heywijk’48 maar
omdat hij in Gent resideerde werd zijn overlijden eveneens in
Gent overgeschreven doch pas op 1 februari 1855, dus 5
43
SEPULTURA Hier vooren ligt begraven mynheer Franciscus Guillielmus Josephus Odemaer In houwelyk
geweest met vrauw Marianna Francisca Theresia Mertens. Gestorven den 29 october 1812 in den ouderdom van
83 Jaeren en 8 maenden. de selve sepulture is blijvende voor zyne naer komelingen. BID VOOR DE ZIELE. Met
dank aan mevrouw Katrien Aernaut, archivaris van de gemeente Merelbeke.
44
PROF. K.G. VAN ACKER, Merelbeke. Van 406 tot 1792, Merelbeke 2010, blz. 105 en 106.
45
Met dank aan E.Z. Lucy Boddaert, archivaris van het klooster van de Visitatie in Sint-Amandsberg. De
Visitatieschool in de Hoogpoort werd in 2010 verkocht aan de Arteveldehogeschool.
46
GUSTAVE VAN HOOREBEKE, Le Nobiliaire de Gand ou Fragments Généalogiques de quelques familles nobles qui
ont résidé ou résident encore en cette ville, Gand 1850, blz. 131 e.v.
47
Gent, Burgerlijke Stand, overlijden 1844, akte nr. 1090.
48
Merelbeke, Burgerlijke Stand, overlijdens 1854, akte nr. 57.
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maanden na zijn overlijden49.
Hij was ongehuwd en bijgevolg naar alle waarschijnlijkheid kinderloos. De gronden en zijn kasteel
Ten Bosche gingen over op zijn nicht Natalie Françoise Van den Bossche (zie kader).
Heer Philippus Joannes Van den Bossche († vóór 1814) huwde met Jonkvrouw Catharina
Coleta Van Damme. Zij hadden o.m. twee kinderen:
1. Philippus Petrus Joannes Van den Bossche, gehuwd met Theresia Petronilla Judoca
Van Hoorenbeke. Zij hadden o.m. één zoon Désiré Pierre Marie Ghislain Van den
Bossche (° Gent 25/07/1804 - † Merelbeke 07/09/1854)
2. Ludovicus Joannes Van den Bossche (° Gent 09/12/1772 - † Gent 02/01/1837),
gehuwd met Eugenia Joanna Huyttens (° Gent 18/10/1784 - † Gent 02/01/1855). Zij
hadden o.m. één dochter Nathalie Francisca Petronille Marie Van den Bossche (°
Gent 13/02/1818 - † Schoten 08/02/1899). Zij huwde een eerste maal met Hipolyte
Constant Charles Stalins.50
Nathalie Françoise Van den Bossche (Gent 13/02/181 - Schoten 08/02/1899), douairière51 van
Hypolite Stalins, eigenaar te Gent52, en ook haar kozijn Désiré, behoorde tot de gegoede familie
Van den Bossche: een familie van handelaars, advocaten … Wat haar eerste echtgenoot Hypolite
Stalins betreft: hij was verwant met de familie Odemaer (zie kader hieronder).
Georgius Philippus Odemaer (° ca 1690 - † 06/06/1751) huwde met Francisca Theresia
Rombaut de Ter Hagen dite Volkaersbeke († 27/05/1749).
Zij hadden onder meer een dochter en een zoon:
1. Maria Anna Joanna Odemaer: gehuwd met Franciscus Maximilianus Van de Woestijne (°
27/11/1683 - † 08/01/1761)
Zij hadden o.m. een dochter nl. Anna Francisca Van de Woestijne. Zij huwde met graaf
Christoforus Bernardus de Bueren.
Op hun beurt hadden zij o.m. een dochter nl. Agnès Rosalia de Bueren (° Gent
08/05/1778 - † Gent 27/11/1856). Agnès huwde met Carolus Egidius Joannes Josephus
Stalins (° Gent 10/08/1780 - † Zwijnaarde 07/06/1816). Hun zoon Hipolyte Constant
Charles Stalins (° Gent 25/07/ 1803 - † Gent 17/02/1853) huwde met Nathalie Francisca
Petronille Marie Van den Bossche (° Gent 13/02/1818 - † Schoten 08/02/1899).
2. Franciscus Guillielmus Josephus Odemaer (° ca 1729 - † Gent 29/10/1812) huwde
met Maria Anna Francisca Theresia Mertens en hadden o.m. een zoon, burgemeester van
Merelbeke nl. Joannes Franciscus Odemaer (° Gent ca 1784 - † Merelbeke 01/10/1840)
Désiré Van den Bossche was niet verwant met
familie Odemaer. Zijn nicht Nathalie was
echtgenote
van
de
achterneef
van
burgemeester Merelbeke en eigenares van
gronden waarvan sprake. ‘t Bleef toch min
meer in de familie!

de
de
de
de
of

De ouders van Nathalie Françoise Van den
Bossche hadden een katoenfabriek in Gent op de
Coupure links, daar waar zich nu het
woonzorgcentrum ‘Toevlucht van Maria’ oftewel
‘De Refuge’ bevindt, namelijk de fabriek Van den
Bossche-Huyttens. Na het overlijden van haar
vader Ludovicus Joannes in 1837, leidde haar
moeder Eugenia Joanna Huyttens de fabriek.
Vanaf 1828 opgericht op de Coupure links.
Porseleinkaart uit de verzameling van Françoise Verhoosele

49

Gent, Burgerlijke Stand, overlijden 1855, akte nr. 436.
De genealogieën in dit artikel heb ik gehaald bij Geneanet (https://nl.geneanet.org/), op de website van het
Rijksarchief (zoeken naar personen: https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen) en bij de Mormonen
(Familysearch.org). De juistheid van die gegevens heb ik nagezien aan de hand van de originele akten van
geboorte, huwelijk en overlijden, voor zover ze online zijn.
51
Douairière: in onbruik geraakte titel voor een weduwe van de adel.
52
Volgens de kadastrale legger van Merelbeke. In welk jaar de legger ontstond hebben wij niet kunnen
achterhalen, maar alleszins na het overlijden van haar eerste man vermits er staat ‘douairière’.
50
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Haar oom en tante Huyttens-Van Tieghem hadden onder meer het kasteel Te Lande aan de
Beukendreef in Destelbergen en bezaten vele huizen in Gent, o.a. in de Zonnestraat en op de
Kouter53.
Een andere oom en tante hadden de fabriek Kerremans-Huyttens, de voorloper van de
Phoenixfabriek in Gent. Nog andere familieleden hadden ook talrijke huizen en gronden, een beetje
overal in Vlaanderen, maar dat zou ons te ver brengen.

In de legger staat er een spellingsfout: de echtgenoot noemt niet Staelens maar Stalins.

De gronden en gebouwen in Merelbeke waren de persoonlijke bezittingen van Nathalie Van den
Bossche want die werden immers na het overlijden van haar echtgenoot op 17 februari 1853 niet
opgenomen in de erfenis54.
Twee jaar na het overlijden van haar eerste man, hertrouwde Nathalie in 1856 in Gent met de
Antwerpse ridder Charles Van Praet, die later burgemeester van Schoten werd, en met wie zij een
zoon had, geboren in Antwerpen in 1858. Nathalie overleed op 8 februari 1899 in Schoten. Haar
tweede echtgenoot was al overleden op 6 oktober 1882 in Schoten. Dus had zij hier niet veel meer
te zoeken en werden de gronden verkocht aan het echtpaar Adolphus Pauli-Elisabeth Drory.
Haar kasteel Ten Bosche kwam in handen van de vader van Elisabeth Drory, nl. Georges Wilhelm
Drory, en werd na zijn dood door één van zijn andere dochters geërfd, nl. Mathilde Drory, gehuwd
met Alfred Joseph de Moereman d’Harelbeke. Hun dochter Zoë huwde met Fernand Ysebrant de
Lendonck. Het is onder die laatste naam dat Ten Bosche heden bekend is, maar zoals hoger
geschreven werd het afgebroken om plaats te maken door de diergeneeskunde55.

Adophus Pauli, burgerlijk ingenieur, architect en pedagoog.
Foto: https://lib.ugent.be/fulltxt/MEM10/000/000/175/000000175-01.jpg

De volgende eigenaars waren het echtpaar Adolphus Pauli-Elisabeth Mathilde Drory.
Adolphus Eduardus Theodorus Pauli (Gent 29/02/1820-Keulen 19/03/1895) is voornamelijk gekend
als architect van openbare gebouwen en universiteitsgebouwen. In Gent zijn vele gebouwen van
zijn hand: het Instituut der Wetenschappen in de Plateaustraat, het Liberaal Archief op het
53
54
55

Persoonlijk archief van Françoise Verhoosele.
Persoonlijk archief van Françoise Verhoosele.
Sommige stallingen en de paardenstallen van het kasteel ‘Ten Bosche’ bleven - en blijven - echter bewaard.
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Kramersplein, de Nijverheidsschool op de Lindenlei, het jongensweeshuis op de Martelaarslaan, het
Atheneum op de Ottogracht, de Bijloke, het Lousbergsinstituut enz…56
In 1861 werd hij hoogleraar aan de Gentse universiteit op de faculteit der Wetenschappen57.
Zijn schoonbroer Friedrich August Kekulé von Stradonitz, een Duitser geboren in Darmstadt,
gehuwd met Stephania Cornelia Drory, werd door de Gentse universiteit uitgenodigd als docent en
later hoogleraar eveneens in de faculteit der Wetenschappen en was de eerste om een
onderrichtslaboratorium te beginnen in de Plateaustraat58. Kekulé was ook de man die de methode
van de Sosa-nummering tot stand bracht, wel bekend bij de genealogen die zijn methode nog alle
dagen gebruiken: de proband is nummer 1, de vader 2, de moeder 3. In het kort: iemands vader
krijgt altijd een nummer dat het dubbel is van zijn kind, de moeder het dubbel plus één59.
Naar verluidt had het echtpaar Adolphus Pauli-Elisabeth Drory geen kinderen en na het overlijden
van haar echtgenoot verkocht zijn weduwe Elisabeth Mathilde Drory (Gent 15/08/1837-Oostende
11/07/1912) in 1908 de gronden aan het echtpaar Verbrugghen-Schepens.
Eugène Louis Désiré Verbrugghen (Erpe 18/05/1864 - Merelbeke 21/01/1929) huwde op
09/08/189060 te Gent met de dochter van een geneesheer uit de Bagattenstraat, nl. Adela Louisa
Maria Schepens (° Nazareth 19/02/1867). Hij was eerst advocaat en later vrederechter en woonde
op de Muinkdreef in Gent.
Volgens de kadastrale gegevens bouwde Eugène
Verbrugghen in 1918 een huis op die gronden en kort
daarna werd het bewoond door het gezin - er was al een
dochter geboren in Aalst nl. Laura Louise Prosper Emma (°
Aalst 06/08/189161) en voor zover ik weet het enig kind
van het echtpaar - samen met het dienstpersoneel o.a. een
aantal meiden (variërend van 2 tot 6 meiden) en met de
rentenierster Marie Virginie Maes (° Deurle 09/08/1846).
Eugène overleed te Merelbeke op 21/01/1929 in zijn
woonst in de Heidestraat 2 waarna de familie het domein
verkocht62.

Vrederechter Verbrugghen bewoonde het
Heidestraat. Foto: Beeldbank Merelbeke63.

kasteeltje

in

de

Onder: het handteken van Eugène Verbrugghen, toen hij nog
advocaat was, bij de aangifte van de geboorte van zijn dochter in
1891.

De familie d’Hoop.
Hubert d'Hoop kocht het huis met parktuin, geflankeerd door een bos. Het domein
bleef daarna steeds eigendom van deze familie. De laatste bewoner was de zoon
van Hubert, André d'Hoop de Synghem, die op 20/01/2011 te Gent overleed.
Sindsdien was het kasteeltje verlaten.
Het wapen van de familie d’Hoop en d’Hoop de Synghem: De gueules au lion couronné d’or,
armé et lampassé d’azur, cantonné de quatre coquilles d’argent.64

56

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/3921.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Pauli.
58
https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Instituut_van_de_Wetenschappen_-_Universiteit_Gent.
59
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartierstaat.
60
Gent, Burgerlijke Stand, Huwelijken, 1890, akte nr. 725.
61
Aalst, Burgerlijke Stand, Geboorten, 1891 akte nr. 604.
62
Met dank aan mevrouw Katrien Arnaut, archivaris van de gemeente Merelbeke.
63
https://merelbeke.debeeldbank.be/
64
JOANNES BAPTISTA RIETSTAP, Armorial général : précédé d'un dictionnaire des Termes du blason, Tome I,
Reproduced from the 2nd Edition, 1887, blz. 984.
57
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Hubert Eugène Georges Marie Joseph Ghislain d’Hoop (Gent 15/10/1890 - Merelbeke
10/10/1964) stamde uit een Gentse familie van grondeigenaars, magistraten, ingenieurs en was
gehuwd op 25 mei 1925 met de Henegouwse Andrée Charlotte Marie Ghislaine Van Wambeke.
Op 21/12/1934 kwam hij met gans zijn gezin wonen in het huis in de Heidestraat, na eerst
veranderingen te hebben gedaan aan het huis. Immers het gezin d’Hoop telde 6 zonen en 1
dochter en het huis moest aangepast worden (zie verder). Het is hoogstwaarschijnlijk in die
periode dat het huis zijn naam kreeg: la Moineaudière. Volgens mijn moeder zijn de mussen een
troetelnaam voor de kinderen uit het gezin.

Hubert d’Hoop met zijn echtgenote Andrée Van Wambeke en 6 van zijn 7 kinderen
op de brede trap naar de inkomhal. Foto Marc Verschooris.

Dochter Michèle Charlotte Cornélie d’Hoop (Melle 19/06/1927 - Merelbeke 27/03/2014) had reeds
tijdens de oorlog een meer dan verre vriendschap met baron Pierre Corneille Théodore Verhaegen
(04/08/1923–20/11/2011), zoon van de schepen Jean Verhaegen uit het Blauwhuys in Merelbeke.
Pierre werd later CVP-burgemeester van Merelbeke van 1959 tot 1977.
Dit Blauwhuys was tijdens de oorlog een haard van verzet bij zoverre dat de Duitsers in september
1943 het kasteel Blauwhuys binnenvielen. Jean Verhaegen werd onmiddellijk opgepakt. Zijn
echtgenote en twee zonen Pierre en Paul werden de volgende dag opgehaald. Na een lijdensweg
doorheen verschillende Belgische en Duitse gevangenissen kwam Jean Verhaegen op 31 maart
1944 als laatste van zijn familie eindelijk weer thuis.
Op 4 augustus echter stond de Duitse politie opnieuw voor de deur. De echtgenote van Jean,
Simone Piers de Raveschoot, werd de volgende dag weer vrijgelaten. Haar echtgenoot Jean en
zoon Pierre vonden elkaar terug op de trein naar het concentratiekamp. In mei 1945 werd het
kamp door de geallieerden bevrijd. Pierre keerde terug naar Merelbeke maar voor Jean Verhaegen
kwam de bevrijding te laat. Op 17 februari overleed hij, totaal uitgeput.65
Na de oorlog is Michèle met
Pierre gehuwd en woonden
zij in het Blauwhuys.
Michèle verkreeg bij het
K.B. van 6 oktober 1994 de
toelating om voortaan de
naam d'Hoop de Synghem
te gebruiken66.
De inhuldiging van baron Pierre
Verhaegen als burgemeester
van Merelbeke (1959-1977),
samen met zijn echtgenote.
Foto Beeldbank Merelbeke.

65
66

Merelbeekse Sociale Woningen, Nieuwsbrief nr. 90.
https://gw.geneanet.org/bbdd?n=d+hoop+de+synghem&oc=&p=michelle
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Een ander verhaal van tijdens de oorlog is door de betrokkenen verteld aan Marc Verschooris, die
onderzoek deed naar Joodse kinderen verborgen bij Belgische families. Hun verhaal staat vermeld
in zijn boek ‘Schrijven in de schaduw van de dood’67.
Mijn grootouders langs moederskant, Adolphe Nelis en Clémence Fontaine, hadden een
breigoedfabriek in Gent in de Staaksensstraat aan de Brugse Vaart. Toen in 1942 in volle oorlog
voor het leven gevreesd werd van het gezin Sapcaru, het gezin met twee zoontjes van de Joodse
kleermaakster van mijn grootmoeder Clémence, heeft de oudste zoon Claude (° 1935) een paar
weken bij mijn grootouders gelogeerd. De jongste zoon Adrien (° 1936) was eerder al naar de
familie De Brouwer in het kasteel ‘Les Hêtres’ in Sint-Denijs-Westrem gebracht.68
Maar omdat het bij mijn grootouders veel te gevaarlijk werd - de fabriek was weliswaar gesloten
tijdens de oorlog maar Winterhulp organiseerde soepbedeling in de lege fabriek waardoor er veel
verloop van volk was en Claude, die niet mocht buitenkomen, verdeed zijn tijd met door de
vensters te kijken en kon zo vanop straat opgemerkt worden - werd besloten om Claude ook naar
het platteland te sturen maar dan bij de familie d’Hoop in ‘La Moineaudière’ in Merelbeke.
In afwachting van de verhuis naar Merelbeke werd Claude samen met zijn ouders voorlopig in een
leeg huis in de Leeuwstraat verborgen. Het was de bedoeling dat de ouders zelf ook gingen
onderduiken nadat Claude vertrokken was. Toen op 4 maart 1942 de bel ging, dacht de moeder
dat het de heer d’Hoop was die Claude kwam halen maar helaas, het was de Gestapo. Zij waren
waarschijnlijk verraden! Onder het voorwendsel dat ze nog iets moest halen boven, ging de
moeder naar de zolder, waar Claude zich verborg, en gebaarde dat hij moest zwijgen. Zonder een
woord te hebben gesproken ging ze dan naar beneden en vader en moeder Sapcaru werden naar
de Dossinkazerne gevoerd om naar een concentratiekamp gevoerd te worden.
Mijn moeder vertelde dat zij na de oorlog te weten kwamen dat op de
tocht naar Duitsland het verzet met een zelfgemaakte rode lamp de
trein wilde doen stoppen of in ieder geval doen vertragen om zo de
opgesloten Joodse mensen te laten ontsnappen. Sommigen ontsnapten
ook maar mevrouw Sapcaru durfde niet te springen en na een paar
tellen was het te laat. Zij bleven beiden op de trein hun droevige weg
vervolgen naar een concentratiekamp. Mevrouw Sapcaru werd als een
van de eersten vergast. Vader Sapcaru is na de oorlog herenigd met
zijn zoontjes.
Claude in Merelbeke. Foto Marc Verschooris.

Mijnheer d’Hoop kwam kort na de aanhouding van de ouders met de
fiets om Claude en die werd dan, onder de regenkap verborgen op de
fiets van mijnheer d’Hoop, naar Merelbeke gevoerd.
Wel is het zo dat voor de veiligheid van de beide kinderen - en van
andere Joodse kinderen in dezelfde omstandigheden en evenzo in
andere landen - ze in het katholiek geloof werden onderwezen en
bijgevolg niets of weinig van de Joodse godsdienst af wisten.
Mijn grootmoeder en mijn moeder waren op een dag in de zomer, nog
tijdens de oorlog, uitgenodigd bij de familie d’Hoop. In die tijd was het een hele onderneming om
van aan de Brugsepoort tegen Mariakerke naar Merelbeke te gaan. Er was geen benzine dus waren
zij aangewezen op de tram naar Merelbeke (verschillende malen overstappen en dan langs de
Hundelgemsesteenweg). Mijn moeder vertelde dat zij buiten koffie hebben gedronken - met
boterhammen van wit brood en boter: een feestmaal voor de stadsmensen die mijn grootmoeder
en moeder waren! - maar dat zij niet in het huis geweest waren en zij vonden dat zeer spijtig.
In 1950 emigreerde vader Sapcaru met zijn twee zoontjes naar Canada en ze hebben een andere
naam aangenomen. Adrien is een gewaardeerde professor in de architectuur op de universiteit van

67
Wie verder wil lezen raad ik het boek aan van Marc Verschooris: Schrijven in de schaduw van de dood,
Snoeck, 2005.
68
Mijn moeder vertelde me onlangs een anekdote die verstrekkende gevolgen had kunnen hebben: Adrien
speelde dikwijls buiten in de tuin van het kasteel en toen de Duitsers het kasteel opeisten, kwam op een dag
een Duitser met Adrien aan de hand bellen aan het bijgebouw waar de vroegere kasteelheren verbleven. Die
Duitser zei dat men het kind best binnen zou houden want hij zei: ‘Il raconte des choses’. Adrien, toen 5-6 jaar
oud, had waarschijnlijk in zijn kinderlijke onschuld zaken verteld die liefst verborgen moesten blijven voor de
Duitsers.
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Montréal en Claude is een succesvolle advocaat, ook in Montréal. Zij komen nog regelmatig naar
hun geboorteland ondanks de zeer traumatische ervaringen.
Van de familie d'Hoop kan tot slot ook nog het majestueuze familiegraf vermeld worden dat zich op
de begraafplaats van Merelbeke bevindt en opgenomen is in de lijst van te beschermen funerair
erfgoed.

Foto Françoise Verhoosele 2017.

Beschrijving van het gebouw.
Toen vrederechter Eugène Verbrugghen rond 1918 een huis liet optrekken op de grond die hij
gekocht had van Elisabeth Drory, was er nog geen sprake van een ‘kasteel’. In de kadastrale
boeken van de gemeente Merelbeke wordt het gebouw vermeld als huis.
De bouwaanvragen en plannen uit die periode ontbreken in Merelbeke zodat ik niet in staat ben om
het goed te beschrijven.
Het is maar bij de bouwvergunning voor aanpassingen van Hubert d’Hoop dat er een plan is. Op de
bouwaanvraag van 11/10/1933 van Hubert d’Hoop is het huis van Verbrugghen al gepromoveerd
tot ‘villa’. Een tijdje later in de kadastrale boeken staat er ‘kasteel’.
Ook de schaarse foto’s dateren van in de jaren 30.
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Plannen die bij de bouwaanvraag van 1933 behoren. De delen in het rood zijn waarschijnlijk de aanpassingen
die Hubert d’Hoop liet uitvoeren.69 Een plan van de bovenverdieping is er niet.
Foto Françoise Verhoosele

Foto Inventaris Onroerend Erfgoed.

Het gebouw werd opgetrokken in de 'eclectische70' stijl.

69
70

Dienst Archief Gemeente Merelbeke. Met dank aan mevrouw Katrien Arnaut, archivaris.
Kenmerken van verschillende stijlen die werden samengebracht.
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Het is een bak- en hardstenen villa: dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op souterrain.
Hoofdvolume onder schilddak (pannen), diverse rechthoekige uitbouwen en risalieten71 met plat
dak of zadeldak. Lijstgevels geleed door gele bakstenen banden en op sokkel in imitatierustica.
Brede trap naar de inkomhal tegen het middenrisaliet met punttopbekroning. Gelijkaardige
geveltop boven het risaliet met portiek en terras tegen de achtergevel.72

Foto: Beeldbank Merelbeke73.

Aan de zijkant van het kasteeltje, aan de straat palend, stond oorspronkelijk een woning met
bijgebouwen in dezelfde stijl, in baksteen met imitatieband. Deze waren wellicht bewoond door het
dienstdoende personeel. Dit gebouwtje is reeds lang gesloopt.

Foto Inventaris Onroerend Erfgoed.

71
72
73

Een risaliet is een iets vooruitspringend gedeelte van de gevel.
Uit de ‘Inventaris onroerend erfgoed’: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36347.
https://merelbeke.debeeldbank.be/
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Het domein strekte zich uit tot aan de Fraterstraat, onder andere op de plaats waar nu een
bekende planten- en bloemencentrum staat. Het bos dat aan de rand van het domein lag is
vandaag verdwenen. De parktuin eveneens, hoewel de waardevolle en volumineuze bomen
bewaard bleven: een zwarte moerbeiboom van 2 meter omtrek en rode beuk, tamme kastanje,
Italiaanse zwarte populier, hemelboom van 3 a 4 meter omtrek. Van deze bomen zijn er 6
opgenomen in de gemeentelijke lijst van houtig erfgoed, goedgekeurd op het CBS van 06.03.2014
(nl. de nrs. 15, 17, 37, 61, 88, 104). In het achterste deel van de tuin staan minder interessante
canadapopulieren hoewel deze volgens de erfgoedcommissie samen met de aanwezige oude
bomen en struiken een interessant bosje vormen. Maar vandaag zijn een paar 100-jarige bomen
verdwenen!
Een paar weken geleden restte dus enkel nog het kasteeltje als oorspronkelijk bouwwerk. Door het
feit dat het domein met het kasteeltje vermeld zijn in de inventaris van het niet-beschermd
onroerend erfgoed, weten we dat het meer waarde heeft dan elk ander pand in de omgeving. De
gemeentelijke diensten voorzagen om deze reden een erfgoedbord bij het domein. De diensten zijn
er zich van bewust dat men vandaag financieel niet meer in staat is om dergelijke origineel
ontworpen en mooi afgewerkte gebouwen op te trekken en dat gronden steeds schaarser worden.
Het kasteeltje behoorde echter tot de weinige specimen die nog tonen dat Merelbeke in het
verleden over heel wat interessant onroerend erfgoed beschikte. Van de vele villa's en kleine
kasteeltjes, die de wijk Flora destijds een heel typisch uitzicht boden, blijft nog weinig over en
vandaag zelfs nog minder.

Kasteel Hukkelgem74: eveneens afbraak?
Gelezen op 27 september 2017 in HLN: “Het Kasteel van Hukkelgem in Merelbeke, ook gekend als
Kasteel Rotsaert de Hertaing, kan volgend jaar worden verkocht. De gemeente heeft hierover een
principieel akkoord met de laatste eigenaars. Merelbeke verwierf het kasteel in 1997 onder
voorwaarde dat het gebouw nog minstens dertig jaar een publieke functie moest behouden. Onder
meer de academie had er onderdak.”75
Vandaag gelegen in de Fraterstraat in Merelbeke is dit kasteel nog onder andere benamingen
bekend: ‘De Kuyl’76, kasteel ‘De Populieren’ of kasteel ‘Rotsart de Hertaing77’. Dit kasteel deed
enige jaren terug ook dienst als gemeentehuis.

Postkaart Verzameling Françoise Verhoosele.
74

Professor K.G. Van Acker identificeert deze site met de "Stede Hukkelgem" vermeld in 1396 en waarvan de
naam wijst op een nederzetting van Frankische oorsprong.
75
https://www.hln.be/regio/merelbeke/kasteel-hukkelgem-kan-verkocht-worden~a67d22d0/
76
Het ‘Cuylken’ is de naam van een nabije wijk en herberg. Die laatste was gelegen aan de
Hundelgemsesteenweg aan een later afgesneden en gedempte Scheldebocht.
77
Naar één van de eigenaars.
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Nu vrezen wij dat het kasteel eveneens zal worden afgebroken want dat doet de ronde in
Merelbeke. De op handen zijnde afbraak van ‘La Moineaudière’ deed ook de ronde in Merelbeke en
het IS afgebroken.
Nochtans is dit kasteel veel ouder dan ‘La Moineaudière’ en groter. Het is een prachtig kasteel in
classicistische stijl en het zou deze keer ook jammer zijn moest het verdwijnen om plaats te maken
voor beton zonder ziel!
Volgens professor K.G. Van Acker is het
kasteel gebouwd op een bestaande omwalde
hoeve.
De vroegere Hukkelgemstraat (thans begin
Gaversesteenweg) leidde van de Schelde naar
het goed. Van aanvankelijke hoeve is het
waarschijnlijk
in
de
middeleeuwen
geëvolueerd tot een site bestaand uit een
afzonderlijk omgracht opperhof en neerhof
ervoor zoals te zien is op de kaart van Ferraris
(1771-78).
De walgrachten zijn gedempt en het huis dat
in de 18de eeuw gebouwd werd op ongeveer
de plaats van de hoeve, werd in de loop van
de 19de en 20ste eeuw verbouwd tot wat het
nu is.
Ferrariskaart 1771-75)

De opeenvolgende eigenaars.

In de kadastrale boeken staat het kasteel eerst onder nummer 415 en daarna zijn de nummers 415 en 416 –
niet te zien op deze kaart – verwisseld. De andere nummers 417, 418 (niet vermeld), 419 en 420 zijn het
neerhof met hoeve van het kasteel.

Sedert de beginperiode van het kadaster is het kasteel steeds in dezelfde familie gebleven maar
daarom niet onder dezelfde naam: van grootvader op kleindochter, daarna weer op dochter enz…
Joseph Antoine Edouard Van Goethem en zijn tweede echtgenote Pauline Marie Jacqueline
De Smet, beiden geboortig van Gent, waren in het tweede kwart van de 19de eeuw eigenaar van
het kasteel en vele gronden daaromheen. Hoe en wanneer zij eigenaar van het kasteel in de
Fraterstraat is vooralsnog niet onderzocht.
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Joseph was een zoon van de suikerraffinadeur Ferdinand Van Goethem en van Jeanne Van der
Straeten. Hij trouwde met Marie-Colette Maertens (1806-1834), dochter van senator Louis
Maertens, en zijn schoonbroer was volksvertegenwoordiger Léopold Maertens. In een tweede
huwelijk trouwde hij met Pauline De Smet (1799-1859). Hij had een dochter uit het eerste en een
zoon uit het tweede huwelijk. In 1856 werd hij verkozen tot katholiek volksvertegenwoordiger voor
het arrondissement Gent en vervulde dit mandaat tot in december 1857. Hij was ook bankier, als
bestuurder van de Banque des Flandres.78
In 1875 verkreeg hij opname in de Belgische erfelijke adel79 van koning Leopold II.
Op een buitengevel van het kasteel staat zijn wapen met devies:
Wapen van Joseph Van Goethem: D'or, au chef de sable, semé de
billettes d'or, au léopard lionné de même, armé et lampassé de
gueules, brochant sur le tout. L'écu timbré d'un heaume d'argent,
grillé et liseré d'or, fourré de gueules, aux bourrelet et
lambrequins d'or et de sable. Cimier: le lion [de l'écu] issant,
entre un vol d'or et de sable.
Zijn devies was: ‘Time Deum’: Vreest God!80

Foto Mieke Van Damme, Archief Merelbeke.

De familie Van Goethem was niet onbemiddeld: zij bezaten
ook een prachtig classicistisch huis in de Engelandstraat81
in Gent, nu bekend als het ‘Hotel Van Goethem’ en het
kasteel in de Fraterstraat deed dienst als buitenverblijf.
Dat bleek uit de verschillende akten van geboorte, huwelijk
en overlijden.

Joseph is op 30/09/1894 overleden in de Fraterstraat. Zijn
tweede echtgenote Pauline was reeds overleden op
22/11/1859 doch in de Engelandstraat in Gent.
Hun zoon jonker Paul Joseph Corneille Van Goethem (° Gent
02/06/1839 - † Gent 08/05/1890) werd geboren in de
Engelandstraat. Bij zijn huwelijk op 11/11/1861 te Brugge
met Clotilde Marie Augusta Nathalie Gilliots (° Brugge
13/03/1838) staat dat hij in Merelbeke woonde, doch de
straat is niet vermeld. Hij is overleden in 1890 in de ‘Rue
d’Angleterre’ maar hij woonde in Merelbeke.
Hij was burgemeester van Merelbeke tot aan zijn overlijden
in 1890, maar hij is nooit eigenaar geweest van het kasteel:
hij overleed vóór zijn vader, hoewel hij dus ook in het kasteel
woonde.

Hotel Van Goethem in het Ingelandgat.
Foto SAG, coll. SCMS 2464.

De dochter van Paul Van Goethem, Clotildis Sidonia Ludovica Maria Cornelia van Goethem (°
Gent 21/10/1865 - † Gent 22/05/1903) huwde op 20/04/1887 met Idesbalde Charles Paul Ghislain
Rotsart de Hertaing (° Brugge 02/12/1859 - † Etterbeek 23/1/1935). Op het ogenblik van haar
78

http://www.odis.be/hercules/toonPers.php?taalcode=nl&id=32607
Een voorvader had in 1714 een riddertitel ontvangen van keizer Karel VI.
80
LUC DUERLOO, PAUL JANSSENS, Wapenboek van de Belgische adel: van de 15de tot de 20ste eeuw, Brussel,
Gemeentekrediet, 1992.
81
Engelandstraat: vroeger Ingelandgat. Door de Fransen vertaald als Rue d’Angleterre en daarna in de 19de
eeuw vertaald als Engelandstraat. En nu opnieuw Ingelandgat. Die straat gaat van het Sint-Michielsplein tot aan
de Zwarte Zustersstraat en is evenwijdig aan de Oude Houtlei. Lees hierover het interessant artikel uit de
Ghendtsche Tydinghen: http://ojs.ugent.be/GT/article/view/6719/6614. Met dank aan Adrien Brysse.
79
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Rotsart de Hertaing (° Brugge 02/12/1859 - † Etterbeek 23/1/1935). Op het ogenblik van haar
huwelijk woonde zij in Gent, in de ‘Rue d’Angleterre’ waar zij ook geboren is, maar zij was
gedomicilieerd in Merelbeke bij haar ouders en bij haar grootvader.
In 1895, na het overlijden van haar grootvader - haar vader Paul was reeds overleden - erfde
Clotildis het kasteel met park. Het was ook dit echtpaar dat een paar verbouwingen heeft
doorgevoerd in het kasteel (zie onder de twee medaillons).
Idesbalde Rotsart de Hertaing mocht sedert 1901 de titel van baron voeren.

Links het wapen van de familie Rotsart: Ecartelé; au 1et 4, de sinople au chevron d'argent accompagné de
deux fleurs-de-lys d'or en chef et d'un rocher d'argent en pointe qui est ROTSART; au 2 et 3, échiqueté
d'argent et d'azur de cinq tires au chef d'argent chargé de treize mouchetures d'hermine posées 7 et 6 qui est
PECSTEEN82. Pecsteen was de naam van zijn moeder.
Rechts: twee medaillons op de schoorsteenmantel met links het wapen van Rotsart de Hertaing en rechts dat
van Van Goethem met erboven een kroon van een baron. Het devies ‘Think On’ is nog niet onderzocht.

Toen Clotildis in 1903 overleed, ging het kasteel met park over op haar echtgenoot Idesbalde
Rotsart de Hertaing83.
Na haar overlijden heeft Idesbalde prachtige panelen met jachttaferelen in sgrafiti laten
aanbrengen. Zie verder.
Het echtpaar Rotsart de Hertaing-Van Goethem had 3 dochters: de oudste Albine Rosalie
Camille Marie Ghislaine Rotsart de Hertaing (° Gent 30/04/1888-† Parijs 14/10/1959) huwde
met Gérard Macquart de Terline en erfde het kasteel met park84. Dit echtpaar woonde in Parijs en
het is niet geweten of zij ook in de Fraterstraat woonden. En dit echtpaar bleef kinderloos. Bij haar
overlijden in 1959 was haar echtgenoot reeds overleden, haar andere zusters eveneens, echter
zonder nageslacht. Dus erfde één van haar nichten, namelijk de tweede dochter85 van haar tante
Anne Jeanne Albine Idesbalde Marie Ghislaine Rotsart de Hertaing het kasteel met park.
Tante Anne Jeanne Albine Idesbalde Marie Ghislaine Rotsart de Hertaing huwde in 1899 met Léon
Marie Joseph Philippe Hélène Charles Delebecque. Dit echtpaar had eveneens 3 dochters waarvan
de tweede dochter, Ghislaine Marie Josèphe Élisabeth Camille Idesbalde Delebecque (°
Gent 05/03/1901 – † Sint-Denijs-Westrem 04/06/1978), gehuwd met Pierre Marie Joseph Jules
René Ghislain Morel de Westgaver (1899-1944), het kasteel met park erfde van haar nicht Albine
Rosalie Camille Marie Ghislaine Rotsart de Hertaing. Het zijn de erfgenamen van Ghislaine Morel
82
JOANNES BAPTISTA RIETSTAP, Armorial général : précédé d'un dictionnaire des Termes du blason, Tome II,
Reproduced from the 2nd Edition, 1887, blz. 617.
In ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen’ deel 12 n 2 op blz. 317 staat dat de familie Rotsart de
Hertaing van Schotse oorsprong was. Ik heb geen enkele aanwijzing gevonden dat die familie uit Schotland
afkomstig zou zijn: Rotsart (Rutsart) is van West-Vlaamse oorsprong en Hertaing is een dorp tegen Cambrai in
Frankrijk.
83
In ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen’ deel 12 n 2 op blz. 317 staan enkele fouten: van de namen,
vermeld als eigenaars van het kasteel, namelijk Leirens en Van den Bossche, vind ik geen spoor terug in het
kadaster. Die twee families waren eigenaar van andere gronden, weliswaar daar in de buurt, maar niet van het
kasteel en het park. Leirens heeft vele gronden begin 20ste eeuw gekocht van Rotsart de Hertaing maar niet
het kasteel met park.
Ook staat er dat Rotsart de Hertaing in bezit kwam van het kasteel met park in 1887: het is maar na het
overlijden van zijn echtgenote in 1903 dat hij het kasteel erfde. Hoe dit overging naar mevrouw Morel de
Westgaver volgt daarna.
84
Er is spijtig genoeg geen datum vermeld in de kadasterboeken.
85
De oudste dochter van haar tante was al overleden in 1957.
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de Westgaver-Delebecque, dus haar kinderen, die het domein verkochten aan de gemeente
Merelbeke.

Beschrijving86.

Postkaart Verzameling Françoise Verhoosele

Het huidig rechthoekig neoclassicistisch kasteel werd in het midden van de 19de eeuw vergroot en
aangepast, waarschijnlijk naar ontwerp van architect Louis Minard. Aan de oude kern herinneren
slechts enkele schaarse zichtbare resten: de verankerde linker zijgevel met geschilderd jaartal
1774 op de schoorsteen en de houten trap met trappaal in Lodewijk de 16de-stijl in het interieur.
Het is een dubbelhuis van negen traveeën en twee en een halve
bouwlaag, onder snijdende schilddaken (leien). Rond 1900 zijn
er ook aanbouwsels van één bouwlaag onder plat dak en
bekroond door balustrade geplaatst. In 1974 werd het kasteel
volledig hersteld en door middel van een donkere, beglaasde
gang verbonden met een nieuw modern kantoorgebouw naar
ontwerp van architect W. Verstraete.
De inkomhal van circa 1900 werd gedecoreerd door de familie
Rotsart de Hertaing: wanden met waardevolle prachtige
jachttaferelen in Jugendstil op een achtergrond van blad- en
rankwerk, uitgevoerd in gekleurde sgraffito87.
Foto Archief Merelbeke

Besluit.
Die beide ‘kastelen’ zijn onlosmakelijk verbonden met de
geschiedenis van de voorbije eeuwen van Merelbeke.
En dat er lichtzinnig omgesprongen wordt met ONS erfgoed is
zeer erg. Ten allen prijze geld willen verdienen ten koste van
waardevol erfgoed: onze kinderen en kleinkinderen zullen
oordelen.

86

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36335.
Bij het vervaardigen van sgraffiti (enkelvoud: sgraffito) wordt in verse mortel een lijntekening gekrast en
ingekleurd volgens de fresco-techniek. De vlakke lijntekening overheerst samen met een gelijkmatig
kleurgebruik. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sgraffito.
87
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Van tempel … geldwisselaars … en bankiers,
Deel 5, door Willy Stevens.
H. Onder Albrecht en Isabella.
Isabella, dochter van Philips II, gehuwd met aartshertog Albrecht van Oostenrijk, komt
als gouvernante in het bezit van de Spaanse Nederlanden in 1598 na het overlijden van
haar vader. De eerste bekommernis van onze vorsten is een stabiel muntstelsel op te
stellen en te behouden. Dit komt handel en economie ten goede en bijgevolg ook de
schatkist. Verscheidene muntordonnanties worden in 1599 uitgevaardigd. Nieuwe
zilverstukken gebaseerd op de gulden van 20 stuivers en/of op de Philippusdaalders
zullen worden geslagen. De nieuwe Nederlandse gulden heeft een gewicht van 2/5 van
de Philippusdaalder. Ze heeft een waarde van 20 stuivers. Ook de zilveren dubbele
gulden zal worden uitgegeven met een waarde van 40 stuivers.
Als basis voor de nieuw te slaan gouden stukken wordt de dukaat genomen die in waarde
overeenkomt met 75 stuivers.

Afbeelding uit Verdussen de dubbele gouden soeverein.

De dubbele soeverein wordt aangemaakt met een gehalte van 22 ¾ karaat goud en met
een gewicht van 11,1508 gram.88 Ze heeft een koers van 13 gulden 6 stuivers.
De ordonnantie van 14 augustus 1614 brengt de gouden kroon op de markt. Ze weegt 2
engels 7,5 aas of 3,4367 gram en heeft een gehalte van 21,5 karaat. In rekenmunt heeft
ze een koers van 4 gulden.
De koersschommelingen van het goud en het zilver op de internationale markt maken
het er niet eenvoudig op om het muntsysteem in stand te houden.
De prijs van het goud voor één mark troye is:
Op 15 mei 1600
259 gulden 2 stuivers
Op 15 oktober 1600
262 gulden 10 stuivers
Op 10 mei 1609
276 gulden 16 8/25 stuivers
Op 4 april 1612
282 gulden
Op 30 januari 1613
285 gulden nogmaals bevestigd in maart 1633
Op 31 mei 1644
316 gulden 5 stuivers
De prijs van het zilver voor één mark troye is:
Begin 1600
21 gulden
Maart 1611
21 gulden 16 stuivers 4 mijten
88

J. NICOLAS: o.c., blz. 99.
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April 1612
18 maart 1633

23 gulden 2 stuivers
23 gulden 7 stuivers89

I. Onder Philips IV.
Na de dood van de Aartshertog Albrecht in 1621 komen onze gewesten terug onder
Spaanse heerschappij. De muntordonnantie van 1631 bepaalt wel het gewicht en de
tegenwaarde in rekenmunt van de gouden en zilveren munten. Niet alleen nieuwe
munten maar ook de oude die nog in zwang zijn worden er in vermeld. De dubbel derde
delen en de halve soeverein zijn nog altijd gangbaar maar ze worden niet opnieuw
geslagen.
Onder zijn regering is naar de ordonnantie van 31 mei 1644 de koers aangepast van de
dubbele en enkele soeverein en van de kroon. Deze is in 1633 vastgelegd tot
respectievelijk 240 stuivers, 120 stuivers en 72 stuivers. Elf jaar later wordt de koers 266
stuivers, 133 stuivers en 80 stuivers.
Het verbod van het in omloop brengen of invoer van verscheidene vreemde munten komt
handel en nijverheid niet ten goede. Zeeuwse, Franse, Schotse, Engelse, Friese,
Hollandse en zelfs Turkse dukaten of chequinen waren verboden. Op het verhandelen of
zelfs maar doorvoeren van deze munten stonden strenge straffen.90
J. Onder Karel II.
Met de oorlogen einde 17de eeuw worden onze streken overspoeld door vreemde munten.
De troepen van Willem III van Oranje staan aan de zijde van de Spaanse vorst tegen
Lodewijk XIV. De Hollandse munten door die soldaten binnengebracht drijven de koersen
naar omhoog. De Hollandse zilveren ducatons en patacons krijgen dezelfde waarde als de
onze niettegenstaande ze een kleinere metaalwaarde hebben. Deze toestand is
onhoudbaar. Om hieraan te verhelpen moeten de militairen hun munten wisselen tegen
toegelaten munt. Uiteindelijk zal het in omloop brengen van de Hollandse munten
verboden worden. Na nieuwe aanvallen door de Fransen worden de Hollandse ducatons
en patacons terug toegelaten.91 De ducatons van de Verenigde Provinciën worden
verhandeld aan 60 stuivers het stuk, de patacons aan 48 stuivers het stuk.92
Onze inlandse patacons hebben een koers van 48 stuivers, de ducatons 64 stuivers – een
klein verschil met die van de Verenigde Provinciën – de pistolet 8 gulden 16 stuivers, de
gouden soeverein 14 ½ gulden.93
Een vergelijking van de koersen in 1680 met deze van 1665 leert ons dat de gouden
munten met 22,18% en de zilveren munten met 8,33% gestegen zijn. Een herschikking
van de koers gebeurt in 1698 met 7,69% voor zowel gouden als zilveren munten.
In 1685 wordt tussen de Brugse en Gentse handelaars overeengekomen om de steden te
zuiveren van Hollandse, Zeeuwse en Luikse zilveren munten die er in een zeer groot
getal in omloop zijn. De munten moeten bij de officiële wisselaars ingeleverd worden. Die
betalen de handelaars aan de officiële koers. De winstmarge van de wisselaars is 1,25 %
zijnde een meerwaarde ten laste van de overheid.

89

V. JANSSENS: Het geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden, Brussel, 1957, blz. 9.
R.A.G. fonds Raad van Vlaanderen, registers 7581-7585-7586-7587 staan tal van processen tegen de
overtreders.
91
V. JANSSENS: o.c., bmz. 15. e.v.
92
Vierde Plakkaatboek van Vlaanderen, blz. 1150.
93
R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 999.
90
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De mens staat altijd huiverachtig tegenover vernieuwing. Dat is het geval nu en vroeger
ook. Het gebruik van de schroefpers om munten aan te maken doet zijn intrede. Op een
kortere tijd kan men meer munten van een betere kwaliteit leveren. Dit geeft ook de
mogelijkheid om de randen te versieren en teksten aan te brengen. Zo worden de
stukken fraaier van uitzicht en kan de fraude van het afvijlen vermeden worden.94
Wordt vervolgd.

Projectvereniging Viersprong breidt haar werking uit!
Sinds 2011 zet de erfgoedcel Viersprong zich, samen met alle erfgoedorganisaties en -vrijwilligers
van de regio, in voor het roerend en immaterieel erfgoed van de 6 gemeenten. Vanaf 2018 zal er
ook gewerkt worden rond onroerend erfgoed dankzij een intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst (IOED).
De collega van deze dienst zal het nieuwe aanspreekpunt zijn voor alles wat met het onroerend
erfgoed van ons werkingsgebied te maken heeft.
Wil je in detail nalezen wat de plannen zijn? Lees dan het beleidsplan:
http://erfgoedcelviersprong.be/wpcontent/uploads/2017/10/20170424_Beleidsplan_Viersprong_def.pdf

Bunker WOI, Munte
94

A. VAN KEYMEULEN: Munten van de Zuidelijke Nederlanden van Albrecht en Isabella tot Willem I,
tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1981, blz. 107 e.v.
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Staten van Goed Land van Rode
Deel 13.
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
SVGM
Staat van goed Moortsele
SVGS
Staat van goed Scheldewindeke
RAG
Rijksarchief Gent
x
†
fa
fs

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

gehuwd met
overleden
dochter van
zoon van

837

1704

838

1704

839

1704

840

1706

841

1706

842

1706

843

1706

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

SVGS † Jacquemyne DE CLERCK † 9 juli 1704
H. Lieven CROMBE
K. Catalyne 1 j.
Adryaen BOVYN VM
SVGS † Adriaene VAN DURME 2 februari 1704
H. Jan DE PAEPE
K. Pieter 21 j., Janneken 19 j., Cateryne 16 j. en Joos 11 j.
Jan VAN DURME VM
Joos DE PAEPE VP
SVGS † Livyne DE GAN † juny 1704
H. Gillis DE VOS
K. Petronelle 8 j., Pieter 6 j., Judocus 3 j. en Marie DE VOS 2 j.
Jan DE GAN VM
SVGS † Joosyne WAUTERS † 8 december 1705
H. Jooris VAN HOORWEGHE, geen kinderen
Hoors: Geeraert LAUWAERT x Barbara WAUTERS, Marie WAUTERS wed. Jan
SEGHERS, zusters
SVGS † Gillis VAN BOCKSTAELE fs Pieter Jonckman † 3 juny 1705
Erven: Pieter VAN POUCKE x Pierine VAN BOCKSTAELE en de 5 wezen van
wylen Pieter VAN BOCKSTAELE
Bosch en land aan de 'Hautsche straete'
SVGS † Livinus HUYCKE † 11 januari 1706
HG. Franchoise CROMPHOUT 2e vrouw
K. Jacquelyne 10 j., Anna HUYCKE 6 j.
Kinderen van † Joanna VAN BOCKSTAELE 1e vrouw
Frans HUYSKE VP
SVGS † Elisabeth VAN DE VYVER † 20 februari 1706
H. Jan CLEMME
K. Bartholomeus CLEMME 13 j.
Jan VAN DE VYVER VM
Index op de eigennamen.
De nummers verwijzen naar het volgnummer.

AFFELTERRE: 125
AFFELTIS: 394
ALLEMAN: 650
ANNO: 681
ASAERT(S): 77-113
ASCOOP: 160-276-558-563-611-713-743-795-800

ABRAHAM(S): 568-688
ABRAMS: 568
AELBRECHT: 58-416-604
AELBROECK: 186- 74-290
AELDERWEIRDT: 644
AESEBEYT 794
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COOLE: 341-358
COOLENS: 147-198-284-284-300-312
COOLINS: 1
COOPMAN: 540
COPPE: 215
COPPENS: 82
CORTENBOSCH: 73
CORTHALS: 331
CORTIEN: 595
CORYN: 662
COUPE: 215
COURTENS: 6
CROMBE: 592-837
CROMHOUT: 237
CROMPHA(O)UT: 173-450-523-767-842
CUYSE: 19-21-563
DAELE: 599
DE BACKER(E): 15-68-105-123-148-160-164-207211-262-316-332-351-368-400-422-472-477-496503-520-524-555-565-647-659-667-709
DE BLIECK: 86-210-631
DE BLOCK(Q): 371-415-664
DE BLONDE: 13
DE BOE: 566
DE BOEVER(E): 538
DE BOSSCHER(E): 14-94-101-123-143-145-147180-203-246-277-379-401-535-559-587-674-727731-745-756-757-770-784-812
DE BRA(O)UWER: 76-79-184-769-771
DE BREMME: 739
DE BRUYCKER: 87-145-199-359-384-497-589589-695-707-786
DE BUDELARE: 33
DE CENANT: 538
DE CLERCK(CQ): 8-24-27-234-336-430-431-443560-557-570-600-603-645-676-692-724-760-807823-837
DE CLIEVERE: 188- 540
DE CLIPPEL(E): 768- 778
DE COCK: 6-27-40-41-49-50-51-59-71-72-80-8492-94-102-106-115-117-129-130-131-155-156159-162-171-176-180-184-202-203-204-215-222227-247-257-258-263-264-273-279-281-282-285286-288-293-297-309-330-335-351-353-354-356367-370-374-377-386-406-412-413-418-419-435447-453-465-484-488-495-496-505-517-518-520524-533-540-541-546-549-550-569-578-586-627633-654-656-658-662-664-666-673-694-710-711712-722-727-732-735-738-739-761-789-795-797798-834
DE CONINCK (CONYNK): 4-144-397- 414-745
DE COOCK: 115-121-123-697-710
DE COOMAN: 401
DE COONYNCK: 745
DE COORT(E): 185
DE CORTE: 101-169-204-257-264-292-303-354370-371-381-518-656-740
DE CUYPER: 375
DE D(E)URPER(E): 248
DE GAN(D): 598-839
DE GANCK: 562-598
DE GEYT(H)ER(E): 37-98-102-131-392
DE GHEETER (GHETERE): 136-256-274
DE GHEYTER(E): 117-130-159-162-499-504-505543-799
DE GHEYTERS: 147
DE GREMME: 238
DE GREVE: 752
DE GROOT(T)E: 343-366-369-420-570-571-618649-658-659-709-720-822
DE GU(E)S(S)EME: 224-247-317-373
DE HON(D)T: 62-78

BAAYENS: 656
BAELE: 28-54-58-77-101-143-153-161-172-250268-285-308-425-521-542-568-597-615-633-650688-779-785-811
BAELS: 31
BAEMBEKE: 347
BAESSELIER: 725
BAEYENS: 191-634
BALE: 25-29-32-33-59-105-140-173-177-184353-365-369-482-494-737-797
BALEN: 668
BASSAR: 767
BASSCHER: 756
BAUDEWYNS: 104-137-243-721
BAUTERS :353
BAYAERT: 351-555
BECAERT: 631
BECUE: 310
BEEC(K)AERT: 373-408-632-634
BE(E)KAERT: 189-196-720
BEKE: 589
BERCHGRACHT: 3
BIESMAN: 404
BLYCKS: 210
BOCK: 682
BOECKAERT: 822
BO(E)MBEKE: 138-280-313
BOGAERT(S): 112-119-774
BOONE: 23
BOTERBERG(H)(E): 92-309-261-330-453-454-484507-624-663-664-705
BOTTE: 369-371
BOUCKAERT: 439
BOUDEWYNS: 137
BOUSAERT: 734
BOVY: 341
BOVYN: 595-837
BRACKE: 341
BRACQUENIER: 451
BRAECKMAN: 101
BRUGGHEMAN: 9
BUNDERVA(O)ET: 778-800-815
BURMAES: 22
BUYDENS: 34
BUYENS: 656
BUYLE: 236
BUYS(S)E: 148-207-368-543-799
CACKEBEKE: 184
CALLAERT: 38-46
CALLE: 11-655
CAMMU: 33-193
CANEPENNE: 644
CANS(SE): 93-804
CAPPAERT: 13
CARPENTIER: 741
CARRYN: 254-533-544-826
CASEMAECKER: 829
CASTEMAN: 630
CAUPERS: 105
CAUS: 592-608-708
CAUWELS: 338-404-467-475-638
CHASTELEYN: 643
CLA(E)YS 176-283-314-417-556-580-652-766804-805-822
CLEMME(N): 772-843
CLERCQ(CX): 99-530
COCKS(KS): 215-261
CODDE: 274
COENE: 607
COLE: 341-364
COLPAERT: 103-110-618
COOLBRANDT : 722
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DE TA(E)YE : 63-68-260-280-359-384-406-580766-805-825
DE TROCH: 503
DE VALCKENEER: 457
DE VISSCHER(E): 7-80-412-457-462-489-661
DE VOS: 19-21-37-111-176-181-236-276-280329-366-382-426-434-444-531-562-572-576-591616-642-740-753-766-771-787-805-808-809-826832-839
DE VRIESE: 61-201-336-427-525-594-752-776
DE VROE: 172-523
DE VYSSCHERE: 457
DE WAEGHEMAECKER: 567
DE WA(E)LE: 31-55-143-175-255-323-352-356417-455-551-649-806
DE WAGHEMACKER: 175
DE WANDEL: 411
DE WEVER(E): 63-411-433-511
DE WEWEIRE: 722
DE WILDE: 64-254-421
DE WINNE: 6-30-59-101-135-184-258-268-271277-301-334-362-383-405-432-442-454-487-533534-547-634-677-680-738-739-762-767-790-817
DE WITTE: 14-310-609-779
DE WULF: 371-765
DE WYNNE: 129-208-533-544
DELANTER: 235
DELARUELLE: 678
DELCOO(U)RT: 238-306
DELVOY(E): 538-779
DEMORTER: 62
DESENFANS: 172-406
DHAEMERE(S): 257-354-488
DHAENE: 459-532
DHAMER(E)(S): 89-91-274
DHANE: 566-575
DHASE: 827
DHIERENS: 736
DHOEVAERT: 17-149
DHON(D)T 30-44-78-101-120-122-149-200-266274-287-309-311-312-315-329-339-341-348-398423-515-529-545-608-657
DHOOGHE: 10
DHOYVAERT: 35-593-610-640
DHUYVAERT: 35
DIBBAUT: 411
DIERENS 456
DIERENS 628- 652- 668
DIERICK: 132
DIERMAN: 525
DIERYCK: 249
DIEYRICK: 249
DIMINICK: 178
DOMINICLE: 508
DONDT: 208
DOOLAEGHE 150-165-199-653
DOSENFANS :158
DUBOSQUIL: 588
DUCAN (DUKEN, DUCHAN, DUCHAMP?): 660
DUCHAU-RUCHUS:564
DUERMANS: 427
DUFFELEERS: 71-73
DUMONT: 570-823
DUPAIN: 526-528
DUYCKS: 16
DUYTSCHAVER: 695
ELOO(D)T 457-489-697
EYNGELS: 457
FACHET: 43
FANTE: 9
FELIERS: 18-532-576
FERNIERS: 693

DE JONCKHEERE: 59
DE KEN: 564
DE KEYSER: 157-272-328-389-391-614-648-760
DE KNYF: 184
DE KOCK: 487
DE KUYPER: 375-407
DE LANGHE: 665-669-715
DE LARO(U)ELLE: 453-619-741-827
DE LIE: 665-669- 715
DE LO(O)RE: 126-270-282-402-729-768-768-775777-783
DE LOOS(E): 601-403-740
DE MANGHELAERE: 45
DE MANGHELEER: 651
DE ME(E)SEL(E): 87-355-359-672
DE METS: 55
DE MEY: 77-770
DE MEYER 316
DE MEYER 594
DE MEYER 599
DE MEYER 636
DE MIL: 64-94-310-327-535-559-587-784-810813
DE MOERLOOSE: 452
DE MOL: 9
DE MOOR: 25-29-59-89-90-91-93-102-105-106123-130-131-139-140-148-158-161-162-185-194204-207-236-249-271-272-273-284-302-331-368378-381-382-383-390-400-405-413-430-431-434437-438-442-448-471-472-476-493-495-503-529530-531-532-533-534-572-606-612-613-614-645646-647-648-686-694-700-712-729-762-763-764776-810-811-813-814-828-836
DE MUER: 36
DE MULDER: 402-781-806
DE MUNTER: 426-444-466-784
DE MYL: 149-156-380-459-782
DE NAYER: 409
DE NOYETTE: 727
DE PA(E)PE: 42-287-340-514-515-545-584-614724-764-774-838
DE PARSCHE: 199
DE PARSCHUERE: 134
DE PAU: 32-242-308-366-460-522
DE PAUW: 144-174-179-290-366-379-486-501512-522-556-591-620-646-730-753-807-820
DE POORTER: 517
DE PUTTERE: 251
DE RAED(T): 59-480-483-500-502-509-553-574679-725
DE RAVE: 84-243
DE RIDDER: 738
DE RIECK: 721
DE ROECK: 161-312-509-573
DE ROELLE: 310-339-344-398
DE ROO: 36-51-83-98-118-128-130-146-269-278325-345-361-369-371-388-411-474-510-664-808
DE ROUCK: 80-274
DE ROYELLE: 8-725
DE RUEL(LLE): 154-222-241-242-277
DE SCHAEPMEESTER: 354
DE SCHEPPER: 103
DE SCHUYT(T)ER: 106-413
DE SME(D)T: 4-31-76-84-143-194-216-230-303363-505-635-642-648-664-708
DE SPEGELEER(E): 459-532
DE SPIEG(H)ELAERE: 69-822
DE SPIEGELEER(E): 436-458-479-532-554-623698
DE SUTTER: 97-116-163-169-183-295-410-685696-777-824
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LEGIERS: 796
LEJEUNE: 307
LEPAGE: 218
LICHTHERTE: 342-797
LIEVENS: 233-284
LINKEBEKE: 522
LIPPENS: 81-581-727
LOUWERS: 32
LUYCKS: 109
LYCHTHERTE: 342
MACHIELS: 570
MAGHERMAN(S): 42-44-48-78-103-110-176-345596
MALIS :429
MARC(H)AND(T): 212-246-451-557-812
MARIMAN(S): 42
MARIUS: 199-369-563
MARTENS: 127-166
MARYNS: 13-175-184-216
MASSCH(E)LEYN: 596
MATHYS: 625-671
MATTENS: 158
MATTHEUS: 191
MATTHYS: 166-212-221
MAYHEU: 836
ME(E)RSCHA(O)UT: 128-187-195-244-245-428445-480-483-517-536-778
MERCHIE: 543
MEROIN: 403
MERONIE (MERO): 403
MERSSCHAERT: 760
MERSSCHAUT: 651-800-823
MEULEMEERS: 70
MEULENYSER: 617-627-818
MICHIELS: 39
MIRO(E)(U): 486-501-512-548-601-650
MIRVÉ: 243
MITROE (MIRO): 460
MOMPAERT: 154
MONSECOUR: 784
MOOR: 768
MOREELS: 707
MORTIER: 519
MUSSCHEBROEK: 100
MYCHIEL: 410
NELSKENS: 13
NIEMEGEERS: 47
NIEUWENHOVE: 423
NOYETTE: 226-429-446
ONGHENAE 773-775
PAEKHON: 777
PARDOCHT: 597
PARIN: 371
PAUWELS 4-9-14-260-652-771
PELLAWERT: 366
PESSEMIER: 39
PETERENS: 53-72-168-801
PETRYNS: 178
PEVENA(I)GE: 447-761
PIEGAERT: 814
PIEN(S): 22-67-150-165-227-232-282-302-397539-559-693-728-836
PIERYN: 511
PIETER: 640
PIETIET: 171
PINT(E)(S): 12-180-244-413-520-778
PIR(R)YN(S): 630-735
PLATTEELS: 735
PLUIM: 426
PONSE(E)LE : 528-560-769-797
PROFECT: 561
PUTOIRS: 377

FONCK: 400
FRANKAERT: 316
GALLE: 105-172-173-207-217-225-259-322-377450-482-504-564-591-660-730-830
GAUBLOMME: 708
GEERTS: 1-20-416
GHEERTS: 107
GHERNAERTS: 27
GHEYSELINK: 55
GHYS: 497-556-583-766-805-825
GHYSELINCK: 142
GOETGEBUER: 341
GOETHALS: 27-52-102-106-148-206-207-253259-262-291-367-368-452-520-565-655-760
GOORTENS: 93
GOVAERT: 686-761
GYS: 485
GYSELINCK: 637
HAEGHEMAN: 734
HAEGMAN: 454
HAENTG(J)ENS: 355-359-704
HAESAERT(S): 74-153-248
HAES(E)BEYT(S): 157-248-325-344-376-407-464492-528-664-666-829
HAESEVELD(E)(T): 202-222-288-309-597
HAG(H)EMAN: 186-767
HAGENS: 307
HALLEMAN: 542-737
HANNO: 411
HANS(S)ELAER(E): 199-710-732-738-834
HASAERT: 516
HAUMANS: 591
HAUWAERT: 280
HEBBELINC(K)(S): -56-111-274-278-345-388396-423-424-449-468-561-725-773-780-783
HEBBELINGS: 361
HEBBENINCK: 345
HEBBERECHT: 27
HELDERWEERDT: 796
HELOODT: 697
HENDERICK(S)(X): 114-218-340HENDRICK(S)(X): 313-340-347-387-641-822
HERMY: 824
HEYMAN: 773
HEYND(E)RICKS: 289-313
HEYTS: 540
HOEBEKE: 406
HOFFELERS: 54
HOONTKENS: 672
HOUMANS: 316
HUDSCHE: 189-196
HUSEVELDT: 138
HUTSE: 781
HUYCK(E)(S): 310-318-611-638-765-780-835-842
HUYGHE: 205-211-242-369-400-422-477-515
HUYSKE: 842
HUYTENHOVE: 26
HYENGELS: 654
INGELS: 461
ISEBAERT: 637
ITERBECKE: 775
JONCHEERE: 769
JOOSKENS: 607
KELLENS: 142
KEUCKELLERS: 350
KEUKELEERS: 350
KEYMEULEN: 144-726
LAMBRECHT: 726
LANCKSWEERT: 507
LANDTHEERE: 795
LAUWAERT(S): 97-116-840
LAUWERS: 32-118-187-335-337
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SUCKAD: 1
SUDAN: 668
SYMOENS: 83
TAELMAN: 425-655-830
T'BOSSENS: 223
THIENPONT: 47-95-205-259-283-352-602
THIJS: 124
THOMAES: 517
THYBBAUTS: 146
THYS: 101-124-456-628
TIMMERMANS: 60
TROUIWAEN: 509
UYCKE: 310
UYTENHOVE: 5-69
UYTTENDA(E)LE : 86-257-332
UYTTERHA(E)GEN: 246-616-670-702
VALAERDT: 519
VAN ACHTER: 661-733
VAN ACKER: 142-657
VAN AELBROE(C)K: 94-167-173-174-175-218238-267-332-337-340-373-401-427-450-485-497513-535-559-696
VAN AELBROUCK: 174
VAN BAMBRUGGHE: 141-166-212-214-239-246313-360-451-603
VAN BAVEGHEM: 369-787-832
VAN BELLE: 188
VAN BENEDEN: 14-135-167-169-170-197-261282-282-294-298-302-304-305-324-385-419-440473-485-497-513-583-605-696-768-828-828
VAN BEVER(E)(N): 97-110-116-249-280-355-359543-580-686-744-794-799
VAN BEVERSLUYS: 735
VAN BOCKSTA(E)L(E): 48-49-67-74-83-101-113120-121-123-126-127-152-160-182-187-208-231234-255-265-270-282-284-333-335-337-338-356370-374-389-393-404-418-437-438-441-449-467475-516-527-529-558-581-585-638-639-658-675684-687-714-717-719-721-729-739-743-744-754765-780-791-792-821-831-841-842
VAN BOCKSTALE: 122-428
VAN BOTERBERGH(E): 121-208-261-567-827
VAN BOTTERBERGHE: 569
VAN BRUCHEL: 767
VAN BUNDERVOET: 800
VAN CA(E)NEGHEM 137-176-181-239-267-314620-621-723
VAN CORTENBOS(CH): 85-213-372
VAN CROMBRUGGHE: 33-143-759-786
VAN CROMHAUT:237
VAN DA(E)LE: 399-470
VAN DAMME 3-205-224-283-373
VAN DE BERGHE 188-370
VAN DE CASTEELE: 312
VAN DE KEER(E): 209-457-514-536-631-706
VAN DE KERKHOVE: 403-411
VAN DE LOO: 230
VAN DE PUTTE: 311-315-348-620-621-690-692803
VAN DE SANDE: 560
VAN DE SYPE: 5-45-61-233-579-600-609-610685-689-691-692-824
VAN DE VEEGAETE: 745
VAN DE VELDE: 44-256
VAN DE VYVER(E): 157-214-327-328-340-369375-398-407-415-491-504-505-568-592-598-608626-637-664-716-782-843
VAN DE WALLE: 411-474
VAN DE WEGHE: 636
VAN DE ZYPE: 234-235-738-814
VAN DEN ABBEELE: 3
VAN DEN BERGHE: 16-204-515-535-636-798

PUTSEYS: 226-326-395-605
QUENYN: 573
QUYKELBERGHE: 481
REMUE: 597
RIJCKAERT: 149
RIMBAUT: 20-107-112-119-798-811
ROECKAUDT: 797
ROGIERS: 284
ROMBAUT: 158-160-357-521-739
ROUCHOUT: 151-184-312
ROUCKAUT: 816
ROUCKOU(D)T: 130-138-146-151-184-200-222228-281-301-312-334-342-350-362-383-428-431432-434-435-478-494-495-539-547-567-582-606616-670-703-833
RUYMBAUT: 20
RYCKAERT: 35-73-85-296-346-378-381-428-438476-493-582
RYCKBOS: 160
RYMBAUT: 508-519-588-671
RYNAERT: 126
SADAN: 652
SAGHERMAN: 767
S'BACKERS: 13
S'BOSSCHERS: 17
S'BRUYCKERS: 14
SCHAMPS: 11
SCHEPENS: 13-126-155-192-194-201-202-219240-252-260-292-307-556-683
SCHIJMPE: 257
SCHINCKEL: 602
SCHOCKAERT: 12-118-195-260-268-275-411-560590-647
SCHODT: 634
SCHOLLAERT: 90-144-161-170-410-495-523-579696-824
SCHOOT: 666-680
SCHOOTEN 47
S'CLERCKS 24
S'COCKS 40-90
S'COSTERS 379-741
SEDAN: 455
SEDEYINS: 609
SEGHERS: 781-840
SENGIERS: 254
S'GROOTEN: 35
S'KEYSERE: 269
S'KEYSERS: 308
SMESMAN(S): 81-229-254-320-488-508-511-735
S'MILS 12-15
SOUDEYNS 625
SPEELMAN(S): 332-667
SPELIERS: 651
SPRUYKE: 725
SPRUYT: 449-468
STAES: 689
STALINS: 7
STALPAERT: 726
STANDAERD(T): 654
STAUTHAEMERS: 12
STAUTHAMER(S): 127-433-550-622-669-681-695701-831
STAUTHAUMER: 166
STEP(PE): 96-114-220-289-340-387-526-528
STEVENS: 16-18-26-51-71-75-76-79-134-151160-167-184-199-199-210-221-281-286-325-334377-386-401-413-432-452-464-478-481-485-498509-535-551-559-575-577-579-583-589-590-617627-631-632-647-674-740-741-750-756-757-769770-793-796-812-813-826-832
STOCKMANS: 593-610-795
STRYMERSCH: 60-666

Land van Rode – jaargang 45 nummer 180

132

december 2017

VAN LINCKEBEKE: 522
VAN LOKEREN: 682
VAN LOO: 230
VAN MALDEGHEM: 188
VAN NIEUWENHOVE: 136-274
VAN OOMBERGHE: 358
VAN OUDENAERDE: 766
VAN OVERLOOP: 802
VAN PAMEL: 825
VAN PEVENA(I)GE: 280-435-465-496-503-549552-673-699-793-823
VAN PEVENAY(G)E: 279-351
VAN PEVERNA(I)GE: 2-51-88-128-133-555-823
VAN POECKE: 184
VAN PONSEELE: 526
VAN POUCKE: 809-841
VAN REDICHOVE: 819
VAN RENTERGHEM: 773
VAN RUYSKENSVELDE: 26
VAN SCHORISSE: 23-24
VAN SINTE PIETERS: 132
VAN SLEEAGHEN: 581
VAN SPEYBROEK: 27
VAN STEELANT: 519
VAN STEENBERGHE: 22
VAN STEENBRUGGHE: 40
VAN STEENDAM(ME): 58-213-229-263-372-453488-662-711-785
VAN SYNGHEM: 141
VAN T(H)EMSCHE: 406-793
VAN TRAPPEN: 283-611-619-638-683-713-714754-759-786-821-822
VAN VAERNEWI(Y)CK: 186-767
VAN VYVER: 339
VAN WAMBEKE: 409
VAN WETTERE 578-656
VAS(S)IEUR: 519
VEEK(E)MAN(S): 672-723
VEEVATE: 414
VELGHE: 46
VENNEMANS: 635
VERBEKEN: 755
VERBIEST: 639
VERBRUGG(H)E(N): 57-101-456-628-685-736
VERCAMPT: 588
VERCRUYSSEN: 96-597
VEREECKE(N): 200
VEREGGEN: 56-95
VERGA(E)RT 629-828
VERHAGHEN: 537
VERHEGGEN: 66
VERHELLE: 256
VERHEYDEN: 377
VERHOEVEN: 154-759
VERMASSEN: 187-196-644
VERME(E)(R)SCH: 407-637-660
VERMEULEN: 176-423-708
VERNIERS: 152-239-251-267-392-436-458-479499-693-741
VERSCHACKEN: 358
VERSCHELDE(N): 836
VERSCHORISSE: 23
VERSCHU(E)REN: 21-250-435-552
VERSMESSEN: 2-192-237-240-252-510-553-574679
VERSTRAETEN: 255
VERSTUYFT: 144-575
VERVAETE: 307
VERVECKEN: 619
VERZELE: 319
VLEESHAUWERS: 643
VLEESHOUWERS: 643

VAN DEN BOSSCHE: 2-14-28-90-161-170-190194-199-209-567
VAN DEN DURME: 145-604
VAN DEN HECKE: 36
VAN DEN HENDE(N) :159-376-537
VAN DEN HEYNDE: 139
VAN DEN KEERE: 3
VAN DEN MEERSCHAUT: 321
VAN DEN MEERSCHOUT: 245
VAN DEN SYPE: 600
VAN DER BECKEN: 30-790
VAN DER BE(E)KEN: 18-250-265-282-357-432577-718-739-817
VAN DER BIEST: 15-413
VAN DER BRUGGEN: 521
VAN DER BRUGGHE(N): 109-124-153-425-494542-588
VAN DER CRUYC(S)EN: 38-46-67-274
VAN DER CRUYSSE(N): 5-38-66-95-724
VAN DER EECKEN: 52-127
VAN DER HAEGHEN: 490-514-634-795
VAN DER HAGEN: 34
VAN DER HEYDEN: 248-571
VAN DER HOEVEN: 103-110-154-380-560
VAN DER HOUVEN: 275
VAN DER MASSEN: 1-189
VAN DER MEEREN: 178
VAN DER MERSCH: 375-491-564-653
VAN DER MEULEN: 104-137-406
VAN DER SCHUERE(N): 15-19-52-197-333-429447-463-469-481-481-486-498-563-629-712-750770-778-783
VAN DER SMESSEN: 1-198-219-245-445-480-483500-502
VAN DER STRA(E)TEN: 423-601
VAN DER SYPE: 61
VAN DER WEEDEN: 506
VAN DER ZYPE: 235
VAN DHOORSELAERE: 736
VAN DUERME: 352
VAN DURME 10-14-277-352-417-604-775-818-838
VAN DYCKE: 599
VAN EECH(K)OUT: 23-352
VAN ELSUE: 428
VAN FERTENBURG(E): 133
VAN GANSBERGHE: 408-581-631-632
VAN GELDER: 88
VAN GHYSEGHEM: 51-120-146-168-506
VAN GREMBERGHE(N): 352-455-551
VAN GROTENBURG: 102-106
VAN GYSEGHEM: 53-72-801
VAN HAGHEN: 57
VAN HANBERGH: 341
VAN HANSELAER(E): 215-231
VAN HANSEVELD: 82
VAN HAUWAERT: 11-44
VAN HECK(E): -12-62-105-108-122-125-135-143160-214-232-241-276-295-302-310-318-324-349473-490-495-515-527-558-611-616-642-658-670687-703-719-743
VAN HEEDE: 278-343-345
VAN HERPE: 163-169-170
VAN HERWEGHE: 654
VAN HOE(C)KE: 582-641-735-795
VAN HOLLE: 238-306
VAN HOORDE: 100-218-409-433-652-668-742758-803
VAN HOORWEGHE: 155-840
VAN HOUWAERT: 48
VAN HOVE: 45
VAN HUYSSCHENTVELT: 790
VAN LANCKER: 429
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WAUTERS: 307-618-840
WEERHAGHEN: 451
WEYTENS: 65-396
WHAEYTENS: 37
WIELEMAN: 280
WIERICKS: 65-550
WILLEMS: 96
WIRICHS: 586
WIWIRE: 541
YNGHELS: 255

VOLAERT: 519
VOL(C)KAERT: 247-396-588
VOLDERS: 125
VOORKEMAN: 342
VRYERS: 129
VURS: 270
VURTSCHE: 10
WA(E)YTENS: 43-61-65-77-507-684-687-719-743773-831
WALLAERT: 523

Dit is het eerste deel van de staten van goed van het Land van Rode. In de volgende tijdschriften
gaan wij verder met het tweede deel.

OPROEP
Vlaamse
meisjes
en
Britse
militairen
in
1944
Schrijver en journalist Dirk Musschoot (De Vlamingen op de
Titanic, Wij gaan naar Amerika, Van Franschmans en
Walenmannen, Belgen maken Bommen ...) werkt aan een nieuw
boek dat zal gaan over Vlaamse meisjes die met de Bevrijding
(1944) een relatie zijn begonnen met een Brits militair en later
al of niet met hem zijn getrouwd, hier gebleven of naar GrootBrittannië verhuisd.
Kent u zulke meisjes (vandaag dames van zeer respectabele
leeftijd)? Kent u zulke verhalen? Gelieve dan contact op te
nemen met Dirk Musschoot, Molenwalstraat 27B, 9030
Mariakerke, 09-227.84.94, dirk.musschoot@telenet.be. Dank!

Workshop oud schrift.
Ten behoeve van de heemkundige/genealoog organiseren wij workshops in Merelbeke.
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, minstens 1 week 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 aanwezig zult zijn of niet. U kunt ten
allen tijde inschrijven op een nieuwsbrief voor de workshops.
Data en plaats: Al de workshops gaan door in de residentie Withof, Hundelgemsesteenweg, 101 Blok A 302
te 9820 Merelbeke (3de verdiep, lift en trap links), telkens van 14 tot 16 uur.
Oud schrift beginnelingen: elke 2de zaterdag van de onpare maanden, behalve in juli, dus 5x per jaar.
Data: 13 januari 2018 – 10 maart 2018.
Oud schrift gevorderden: elke 2de zaterdag van de pare maand, behalve in december, dus 5x per jaar.
Data: 10 februari 2018 – 14 april 2018.
Als documentatie bij de workshop oud schrift, is er mogelijkheid om een cursus aan te kopen. Deze cursus
kost 8,50 Euro BTW incl.
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Hier is nog plaats voor reclame.
Interesse? Contacteer de secretaris
secretaris@landvanrode.be
Tel. 09/362.69.95

Waar vindt u ons?
Onze website:
http://www.landvanrode.be/

Onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/732298216867773/
Onze QR-code:

Ons centrum in het Erfgoedhuis

Het Erfgoedhuis
Sint-Antoniusplein, 10
9860 Moortsele
Openingsuren: Op afspraak

Druk: Greg@l Copy

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP
LAND van RODE
Gesticht in 1968

Kasteel Hukkelgem te Merelbeke
Foto Inventaris Onroerend Erfgoed.

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

