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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE 
Gesticht 7 juni 1968 

 
Stelt zich tot doel: 

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

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

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

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

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

 
Raad van Beheer: 
Erevoorzitter : Gerard WAEYTENS (†) Stichter 
Eresecretarissen : Oscar VAN WITTENBERGHE (†) Medestichter 
 : Werner CALLEBOUT (†) 
Voorzitter : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester : Françoise VERHOOSELE 
Bestuursleden : Lieve DE COCKER, David GALENS, Jürgen VAN DE VELDE 
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p/a Erfgoedhuis Sint-Antoniusplein, 10 
9860 Oosterzele-Moortsele 

 
Ruildienst/zoekdienst 

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

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

Email: secretaris@landvanrode.be 
 

Redactieraad:  
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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.   
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Voorwoord 
 
Beste heemvrienden, 
 
2018 is voor ons genootschap een bijzonder jaar. Vijftig jaar geleden, op vrijdag 10 mei 1968, 
overwogen enkel Gentbrugse vrienden, ten huize van Gustaaf Dekesel een heemkundige kring op te 
richten. De levensdroom van Gerard Waeytens, Walter Patoor en Richard Van Damme zou 
werkelijkheid worden. Er werd een 12-puntenprogramma opgesteld en men zou op zoek gaan naar 
de nodige mensen om de volgende maand van start te gaan. 
 

 
Op vrijdag 7 juni 1968 had in het gemeentehuis van Gentbrugge de stichtingsvergadering plaats. 

Foto M. Debruyne. 
 
Hieraan namen deel: Gustaaf Dekesel, Raymond De Waegenaere, Luc Lekens, Walter Patoor, Raf 
Van Cauwenberghe, Gustaaf Van Maldeghem, schepen van cultuur, Oskar Van Wittenberghe, Jozef 
Waeytens, Gerard Waeytens en Dirk Wamback. 
 
De vergadering was het unaniem eens, dat het werkgebied zich niet kon beperken tot de eigen 
gemeente: men koos voor het historische land van Rode. Het werd Gentbrugge en het Land van 
Rode. Het enthousiasme onder de aanwezigen was groot en overtuigend.  
Het bestuur werd aangesteld met als voorzitter Gerard Waeytens en Oskar Van Wittenberghe als 
secretaris. De taken werden onder elkaar verdeeld en plannen werden gemaakt om in 1969 het 
eerste jaarboek te laten verschijnen.  
Het verbond voor heemkunde werd meteen ook aangeschreven om lidmaatschap. Op 14 en 15 
september 1968 namen wij voor het eerst in Sint-Amandsberg deel aan de landdag. Op 26-10-1968 
werden wij op de algemene vergadering der heemkringen in Oost-Vlaanderen door E.H.J de Brouwer 
verwelkomd. 
 
Een halve eeuw heemkunde kunnen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij plannen dit jaar 
dan ook al onze activiteiten in het kader van 50 jaar Heemkundig Genootschap Land van Rode.  
Wij starten met de organisatie van de algemene vergadering van het verbond voor heemkunde Oost-
Vlaanderen op 28-4-2018, niet toevallig te Gentbrugge. Wij houden er aan deze verjaardag in 
aanwezigheid van tal van heemkundigen vieren. Gedurende de voorbije jaren hadden wij amper 3 
voorzitters en 3 secretarissen. Gerard Waeytens, Roger De Vocht, Oskar van Wittenberghe en Werner 
Callebout zijn ons intussen ontvallen.  
 
Tot slot wil ik onze nieuwe leden van harte welkom noemen en dank aan u allen die uw lidmaatschap 
hebt vernieuwd. Dank aan onze sponsors en de stille werkers waarop wij kunnen rekenen.  
  
Lucien De Smet 
Voorzitter 



 

Land van Rode – jaargang 46 nummer 181                 2                                                  maart 2018 
 
 

Archeologisch onderzoek te Balegem, 
door Lucien De Smet. 

 
 
Molenstraat/Nederstenberg (bezoek op 16-02-2018)  
 
Binnen het kader van de uitbreiding in het woongebied Nederstenberg te Balegem had eind februari 
2018 een voorafgaandelijk archeologisch onderzoek plaats. 
 

Plaats van het onderzoek 
 
Deze opgravingen hadden plaats op het perceel nr. 
405 op deze kaart, waar voorheen ook het 
voetbalveld van Balegem lag. De huidige Molen-
straat werd toen de Bechemstraat genoemd. 
 
Werd er iets gevonden? 
 
De archeologen vonden er sporen van een vroeg- 
Middeleeuwse bewoning.  
 
De nabijheid van de Molenbeek en de naam 
“Bechemstrate” brengt ons mogelijks in de buurt 
van een nog ouder woongebied van Germaanse 
oorsprong. 
 
Volgens Lindemans betekent “Bechem” (1227) 
beek-hem, hof bij de beek”1. De teruggevonden 
middeleeuwse bewoning situeert zich op de 
rechteroever, op het hoger gelegen deel aan de 

vallei van de Molenbeek. Voor meer informatie over wat precies is gevonden is het wachten op het 
rapport van de archeologen.  
 
Wij hebben hen alvast gevraagd of zij hun 
bevindingen voor ons tijdschrift kunnen 
samenvatten. 
 
In een schrijven aan het college van 
Burgemeester en schepenen hebben wij 
gevraagd om voor de straatnaam in deze nieuwe 
verkaveling het toponiem “Bechem” te 
hergebruiken. 
  

Op de foto de sporen van 3 paalputten 
afkomstig van een woning met als afmeting 18x8 

m. Foto Lucien De Smet. 
  
 
Nieuws uit het Rijksarchief:  
 
Voorlopige inventaris van het archief van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Beweging van 
de burgerlijke stand en loop der bevolking. 1841-1976 
 
Identificatie van de toegang: BE-A 0510 / F 1160 
Omvang geïnventariseerd: 184 m 
Archiefbewaarplaats: Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume 
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-
A0510_004393_005475_DUT 
 

                                                           
1 CECILE TAVERNIER-VEREECKEN, Gentse naamkunde van ca. 1000 tot 1253: een bijdrage tot de kennis van het 
oudste Middelnederlands, Belgisch interuniversitair centrum voor neerlandistiek, 1968, blz. 345. 
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De luidklokken van de  
Sint-Martinuskerk van Balegem, 

door Lucien De Smet. 
 
Inleiding. 
 
De eerste tekenen van het bestaan van luidklokken in West-Europa vallen samen met de komst van het 
christendom. Aanvankelijk hing er enkel een luidklok in de toren om de mensen naar de religieuze 
plechtigheden op te roepen. 
 

Sinds de 11de eeuw heeft het Angelus het luiden in de hand 
gewerkt. Kloosters bezaten reeds in de 12de eeuw een uurklok. 
Het uur werd geslagen met een hamer op de buitenkant van de 
klok. 
 
Tot de 14de eeuw beperkte de functie van de kerkklok tot het 
luiden. Door het trekken aan een touw werd de klok in beweging 
gebracht. 
 
Sinds de opkomst van de steden werden vrij vlug nieuwe 
functies voor de klokken bedacht. Zo bestond er o.a. de 
poortklok, de stormklok, de werkklok en zoemer2. 
 
Meer klokken veronderstelt meer klokkengieters. Het is boeiend 
om weten dat de klokkengieters in vroegere perioden tot zeker 
diep in de 16de eeuw de klokken, of althans de grotere klokken 
goten in de nabijheid van de kerk, het marktplein, meestal op 
het kerkhof. 

 
Om niet verward te raken bij het tellen van de uurslagen, ontstond het gebruik van de voorslag. 
Vooraleer het uur te slaan, sloeg men een akkoordje op andere klokken in de toren. 
 
In vele steden hingen in de toren meerdere klokken en men moest niet noodzakelijk muzikaal zijn om 
een wijsje te spelen. Dit was dan uiteindelijk de grote en laatste stap naar de beiaard3  
 
De klokken in de Sint-Martinuskerk van Balegem. 
 
Wij mogen aannemen dat vrij vroeg al, de kerken in het Land van Aalst over een luidklok beschikten. 
Tot voor de godsdiensttroebelen hingen er in de meeste torens minstens 2 klokken, sommigen hadden 
er zelfs 3 en 44. 
In december 1576 werden zij door de Geus gezinde fractie te Gent opgeëist. Het waren vooral de kleinere 
dorpen die het moeilijk hadden om nieuwe klokken aan te schaffen. Het duurde vele jaren vooraleer zij 
hiermede in orde waren. 
Sinds 1612 hingen er in de kerktoren te Balegem opnieuw twee klokken, één ervan werd door de 
parochianen aangekocht5. Het kapittel van Kamerijk schonk in 1716 een klok met als opschrift: “Le 
Chapitre de La Métropole de Chambray me fait fondre pour cloche décimale à Baleghem en m'a donné 
le non Le Marie l'an 1716”. Tijdens het octaaf van Sacramentsdag van 1716 werd zij gewijd. In hetzelfde 
verslag wordt ook verwezen naar de klok uit 1612 waaruit wij concluderen dat die dan vervangen werd6. 
In het verslag van 1718 vernemen wij dat de klok opnieuw gegoten werd door de zorgen van Denis 
Scaille7. 
 

                                                           
2 Gent Duizend jaar Kunst en Cultuur, Deel III, 1975, blz. 331. 
3 B. DE KEIZER, Van Klok Tot Beiaard, 1982, Toerisme in Oost-Vlaanderen, nr. 6 
4 J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven en de kerkelijke instellingen in het Land van 
Aalst tussen 1550-1621, Aalst, 1961. 
5 J. DE BROUWER, o.c. 
6 RAR nr.99, dekenij Oosterzele, Oordegem, Zottegem. 
7 Dictionnaire des fondeurs de cloches en Belgique: over deze klokkengieter is nagenoeg niets gekend. 
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Op 23.07.1783 werd te Balegem door de deken van Oordegem 
een nieuwe klok gewijd8. Wij vermoeden dat de klok uit 1718 
vervangen werd. 
Tien jaar later, op 23.07.1793, werden door de Franse 
regering in de 9 departementen van België, de klokken 
opgeëist. De firma Wouters de Hanoi et Cie werd door het 
Franse leger met deze opdracht belast9. Dergelijk werk kon 
deze firma onmogelijk alleen aan. Parijs liet weten dat de niet 
opgehaalde klokken verkocht waren aan Coste-Caylus 
Gevandan et Cie, eigenaars van de gieterijen te Le Creusot10. 
De voorzitter van het kantonbestuur Oosterzele liet weten dat 
op 17 frimaire van het jaar VIII (27.12.1794) alle klokken van 
het kanton uit de kerken waren weggenomen en naar het 
aangewezen depot te Gent vervoerd werden. Voorzitter P.F. 
De Saegher en secretaris J.B. Gyselinck verklaarden dat de 
klokken van Balegem, Gentbrugge, Landskouter, Oosterzele 
en Scheldewindeke wel degelijk vernield werden11. 
Toen in 1975 werken werden uitgevoerd aan de sacristie vond 

ik er een brokstuk van een stuk geslagen klok. De pastoor gebruikte het kleinood om er zijn notaatjes 
onder te plaatsen. Intussen is ook dit stukje erfgoed verloren gegaan. 
  
 De Sint-Martinusklok. 
 

In het stokregister van de kerk lezen wij, dat sinds de inval van de 
Fransen tot 1836 de kerk zonder klokken was gebleven12. Dit is niet 
juist. In de kerkrekening van 1833 staat de uitgave vermeld ten bedrage 
van 1,60 BEF voor de levering van een klokkenreep13. In 1834 ontving 
J. Van Petegem uit Scheldewindeke 4,67 BEF voor de reparatie aan het 
klokkenwiel en andere kleine herstellingen in de kerk14. Er hing toen 
minstens nog een klok in de toren. 
In 1836 schonk de gewezen broeder recollect, Joannes Carolus 
Verstraeten 3.174,6 BEF voor het gieten van de nieuwe klok tegenover 
een jaarlijkse lijfrente van 1.190,47 BEF. Bij zijn overlijden zou in de 
kerk van Balegem een koordienst plaats hebben met uitdeling van 
roggebrood aan de armen. De gift werd op 5 juli 1836 door de 
kerkfabriek aangenomen15. 
 
De kostprijs van de nieuwe klok werd 
geraamd op 4.251,53 BEF. Het tekort zou 
worden bijgepast met de opbrengst van de 
verkoop van bomen op de wijk Sint-
Martensdries. 

 
Klokkengieter Andreas Ludovicus van Aerschodt16 uit Leuven werd met de 
opdracht belast17. Hij stamde uit de beroemde Mechelse-Leuvense familie 
Vanden Gheyn. Zij waren van de 16de tot de 18de eeuw als klokken- en 
beiaardsgieters te Leuven werkzaam. Andreas was de kleinzoon van Lodewijk 
Van den Gheyn. 
  

Andreas Ludovicus Van Aerschodt 
 

                                                           
8 RAR nr.99, dekenij Oosterzele, Oordegem, Zottegem. 
9 JOZEF DE COCKER, Geschiedenis van Melsen, blz. 363. 
10 JOZEF DE COCKER, o.c., blz. 363. 
11 JOZEF DE COCKER, o.c., blz. 362. 
12 RAG, Balegem PAR 18, Stokregister nr. 14. 
13 RAG, Balegem PAR 18, Parochierekeningen nr. 63. 
14 RAG, Balegem PAR 18, Parochierekeningen nr. 63. 
15 RAG, Balegem PAR 18, Stokregister nr. 14. 
16 Andreas Ludovicus Van Aerschodt tekende zijn klokken dikwijls met ALJ Van Aerschodt Vanden Gheyn, wat tot 
verwarring leidde. Hij voegde de naam van zijn moederlijke voorouders Vanden Gheyn aan zijn naam om meer 
bekendheid te krijgen want de leden van de familie Vande Gheyn waren gedurende vele generaties uitmuntende 
klokkengieters. 
17 RAG, Balegem PAR 18, nr. 488, Liber memorialis. 
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In juni 1836 was Andreas Ludovicus Van Aerschodt met de klok klaar. Door de zorgen van Joannes Dons 
werd de nieuwe klok van Leuven naar Balegem gebracht18. De nieuwe klok heeft een diameter van 1,14 
m, 1.38 m hoog en weegt 600 tot 700 kg.  
 
In dezelfde maand werden in de toren de nodige aanpassingswerken uitgevoerd. Désiré Van Herzele 
herstelde het klokkenvenster. Bij Van Aelbroek uit Zottegem werd het nodige aangekocht om het 
klokkenhoofd op te hangen. 

 
Doopsel. 
 
Op 30-08-1836 werd de klok gewijd en in het doopregister van Balegem ingeschreven onder de naam 
“Serafines Franciscus Martinus”. 

Voor de deken J.B.G. Magherman van Zottegem was deze gelegenheid 
wellicht een blij weerzien te Balegem. Vóór zijn aanstelling te Zottegem was 
hij pastoor te Balegem.  
De dooppeter was de heer Guillelmus Van Der Heyden, burgemeester van 
Balegem, doopmeter was Joanna Maria Van Der Heyden, de zuster van de 
burgemeester. 
 
Het duurde nog ruim een jaar voordat de klok kon luiden. Begin juni 1837 
werd de klok door de heer Schockaert in de toren opgehangen. Op 29 juni 
1837 werd hij voor zijn werk betaald19. 
Van Aerschodt ontving op 27 aug de som van 1.837, 68,75 BEF voor de 
levering van de klepel en zijn toebehoren. Begin februari 1838 werd 
Constantin De Smaele uit Scheldewindeke vergoed om 3 dagen werk voor 
het maken van de luider20. 
 
Bedienen van de klok21. 

 
De klok is opgehangen in de klokstoel. De klok is met haar kroon aan de 
metalen luidas vastgemaakt. Aan de luidas bevindt zich het wiel vanwaar 
voorheen een touw naar beneden leidde, doorheen het platfond tot in het 
kerkportaal waar de klokkenluider stond. 
 
De houten klokkenstoel van de door de Duitse bezetter weggehaalde klok is 
nog in de toren aanwezig. Onderaan op de foto links de oude ijzeren hamer 
waarmede op de wand van de Sint-Martinusklok het uur werd geslagen. 
 
Opschriften en versieringen. 
 
De klok is sterk bevuild waardoor de opschriften moeilijk leesbaar zijn. De 
naam van de klokkengieter en datum staan op de onderste rand. Op de 
rand bovenaan staat de naam van de klok. 
Op de mantel een afbeelding van Martinus te paard die zijn mantel deelt met armen. Een afbeelding van 
Adam en Eva als het symbool van de schepping (rechts). Een calvariekruis symboliseert de verlossing 
(links). 

  
                                                           
18 RAG, Balegem PAR 18 nr. 102, Register ontvangsten en uitgaven. 
19 RAG, Balegem PAR 18 nr.102, Ontvangsten en uitgaven. 
20 RAG, Balegem PAR 18 nr.102, Ontvangsten en uitgaven. 
21 Al de foto’s van de klokken in de toren werden genomen door Laurent Roelandt, Balegem. 
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De derde klokkenroof. 
 
Op 26 juli 1941 beval de Duitse bezetter een algemene telling van de 
klokken in de kerken en kapellen. Men kreeg hiervoor tot 30 juli de 
tijd en om mee te delen uit welk materiaal de klok was gegoten en 
indien mogelijk ook het gewicht en de ouderdom te vermelden. 
Aan kardinaal Van Roey liet men op 12-02-1943 weten dat op basis 
van de vordering alle klokken werden opgeëist. 
 
Ervan overtuigd zijnde dat zijn herhaald protest deze 
heiligschendende diefstal niet zou beletten, liet hij samen met de 
andere Belgische bisschoppen, in al de kerken op 13 maart 1943 een 
protestbrief voorlezen22. 
  

Foto ACL Jubileumpark, Balegem nr. 51806 
 
De in de schoot van het Ministerie van Openbaar Onderwijs werd, met 
oog op het behoud der klokken, een commissie opgericht. Hieraan 
verleenden hun medewerking: het Ministerie van Justitie, het 
Secretariaat-Generaal voor 's land Wederopbouw en de koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen. Aan de kerkfabrieken werd gevraagd ervoor te zorgen 
dat waardevolle klokken of beiaarden uit de kerken en kapellen niet zouden worden weggehaald. 
 
De opgeëiste bronzen klokken werden in 3 categorieën gerangschikt: 

A. Klokken van 1850, deze groep werd naar de smeltovens verzonden. 
B. Klokken van 1790 tot 1850, werden aan een historisch en oudheidkundig onderzoek 

onderworpen om daarna te worden gerangschikt onder A of C. 
C. Klokken van 1700 tot 1790, die konden worden gebruikt als oproepklok ter vervanging van die, 

die uit de toren werden weggehaald. 
 
De klokken uit staal werden niet naar Duitsland verstuurd. Ze werden wel uit de kerken weggehaald om 
elders als vervangende luidklok dienstig te zijn. Het bisdom Mechelen drong eropaan de omwisseling 
van de oude klokken niet te laten gebeuren, zelfs op gevaar af om voor de duur van de oorlog zonder 
oproepklok te blijven. 
 
De klokken van vóór het jaar 1450 mochten werden neergehaald en door de zorgen van de kerkfabriek 
ter plaatse begraven worden23. 
 
1943 Klokkenroof te Balegem. 
 
Het was de kleine klok (1775) die uit de toren werd gehaald. De klok woog 48 kg, was 0,40 m. hoog en 
had een diameter van 0,40 m. Zij droeg het opschrift: “Marie de Bordeau La Marquis De S....”24. Op 25 
oktober 1943 kwam de aannemer Van Campenhout uit Haren-Noord met vrachtwagen en personeel 
naar Balegem om de klok uit de toren weg te halen. 
 

Op 10 januari 1948 kreeg de kerkfabriek de 
bevestiging dat de weggehaalde klok niet meer 
werd teruggevonden. De klok werd als verloren 
beschouwd en kon met staatssteun vervangen 
worden25. Het dossier ter vervanging van de klok 

                                                           
22 RAG, Balegem PAR 18 nr.102 Briefwisseling. Zie ook JOZEF DE COCKER, oc. 
23 RAG, Balegem PAR 18 Briefwisseling. 
24 RAG, Balegem PAR 18 Briefwisseling: wij zijn niet zeker of de bouwdatum die op de klok kalkt wel juist is. 
25 RAG, Balegem PAR 18 Briefwisseling. 
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diende uiterlijk op 17 maart 1950 aan het departement te worden 
overgemaakt, zo niet verloor de kerkfabriek al haar rechten op enige 
vergoeding26. 
 
De kerkfabriek onder voorzitterschap van de heer Van Hecke en secretaris 
Lampaert, de leden G. De Coene, G. Quatacker, pastoor A. Van Bogaert 
en burgemeester Dr. N. De Prijck lieten weten dat zij in onderhandeling 
waren met een milde gever om een klok van meerder belang te 
plaatsen27. 
Tot op vandaag werd de weg geroofde klok niet vervangen en wacht de 
klokkenstoel in de toren nog steeds op het gebaar van haar milde 
schenker. 
 
In 1972 werd door de firma Clock-O-Matic een installatie aangebracht om 
de Sint-Martinusklok automatisch te laten luiden. Dat mechanisme samen 
met het automatisch werkend torenuurwerk koste samen 138.850 BEF28. 
 
De ons bekende klokkenluiders. 
 
1794 C.B. Bogaert, koster 
1847-1850 Francis Van Doorselaere 
1850-1889 Felix Van Havermaet 
1890-1940 Victor Nerinckx29 
1910 Prosper Walraet, Victor Nerinckx, Raymond Bauters 
1912 Francies Meulenijzer, Prosper Walraet, Raymond 

Bauters 
1939-1972 Maurice Verheyen30 

 
  

 
 
 

 
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 te 

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: 12 mei 2018 – 10 maart 2018. 
  

Oud schrift gevorderden: elke 2de zaterdag van de pare maand, behalve in december, dus 5x per jaar. 
Data: 21 april 2018 – 9 juni 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. 
 
 

                                                           
26 RAG, Balegem PAR 18 Briefwisseling. 
27 RAG, Balegem PAR 18 Verslagboek van de kerkfabriek vergadering van januari 1949. 
28 RAG, Balegem PAR 18 Briefwisseling. 
29 In 1940 ontving Klokkenluider Victor Nerinckx de gouden medaille om 50 jaar trouwe dienst en werd hij opgenomen 
in de orde van Leopold II. 
30 Op 05-09-89 ontving hij het ereteken om 50 jaar dienst als kerkdienaar. 
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MUNTE – Merelbeke in de Oude Pastorie 
22 april tem 6 mei 2018 
Zondagen van 9u30 - 17u30 
Weekdagen van 13u30 - 17u30 
Gratis toegang 
 
Tentoonstelling:  
1977: VANAF DAN NOEMDEN ZE ONS ALLEMAAL MERELBEKENAARS 

 
 
Lemberge sloot reeds in 1965 bij Merelbeke aan; de andere (deel)gemeenten volgden in 1977. 
Wie waren de laatste burgemeesters, gemeenteraadsleden, secretarissen, veldwachters van voor de 
fusie? Hoe verliep de kiesstrijd? Welke propagandamiddelen schakelde men toen in? 
Ontdek alles over de fusie van Merelbeke, Munte, Melsen, Bottelare, Schelderode en Lemberge in 
een tentoonstelling met affiches, pamfletten, verkiezingsdrukwerk, foto's en nog veel meer. 
 
 
 
MUNTE - Merelbeke - St.-Bonifatiuskerk 
Zondagen: 22 april: 10 u tot 18 u 
29 april en 6 mei: 14 u tot 17u30 
Gratis toegang 
 
Tentoonstelling: KIESPIJN 
 
Sint-Apollonia is patrones van de tandartsen en wordt aanroepen bij 
tandproblemen. Je herkent haar aan haar attributen: de palmtak van 
de martelaren en een tang met een kies. Ze wordt gevierd op 9 
februari. Tot voor kort kwamen bedevaarders naar de Sint-
Bonifatiuskerk van Munte om haar steun te vragen. Maak kennis met 
deze heilige die in Oost-Vlaanderen heel populair was en ontdek wat ze 
voor jouw “kiezen” kan betekenen. 
 
 
 
 
Deze tentoonstellingen zijn een initiatief van De Muntenaar i.s.m. en de steun van de gemeente 
Merelbeke 
Info: De Muntenaar - p.a. Torrekensstraat 48 - 9820 Munte-Merelbeke. 
Tel. 09/362.70.43 - e-mail: jobeka@skynet.be. 
 
Andere activiteiten voor Erfgoeddag vindt u op https://faro.be/index.php/erfgoeddag/ 
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Het Braemkasteel te Gentbrugge,  
door Françoise Verhoosele. 

 
Het Braemkasteel, dat als gemeentehuis dienstdeed van 1946 tot 1974, herbergt nu de Academie 
de Kunstbrug Gent, waar muziek, woord en dans worden onderwezen. Het huidig gebouw herinnert 
in niets aan het aloude gebouw. 
 
Beschrijving. 
 
De vroegere vorm van het kasteel vinden wij op een kopergravure van Hondius uit 1641: de toegang 
springt uit de voorgevel naar voren. De rechter hoektoren schijnt achthoekig en gedeeltelijk in het 
hoofdgebouw ingewerkt. Een trapgevel sluit het gebouw langs de linkerzijde af. De vensters zijn 
gotisch van vorm en betrekkelijk klein. De omwalling ligt zeer dicht bij het kasteel, hetgeen 
overeenstemt met de kaart van Jacques Horenbault uit 1619.  
 

 
Kopergravure van Hondius van 1641:  

Domus Dni Canonici Triest 
D. de Rattendale31 

 

 
Kaart van Jacques Horenbault uit 1619. 

 
Het hof werd eerst later uitgebreid en met grachten langs de Kasteel- en Jan Frans Willemsstraat32 
afgelijnd. 

                                                           
31 Huis van de Heer kanunnik Triest. Dame de Rattendaele. 
32 De Jan Frans Willemstraat was te situeren tussen de Robert Rinskopflaan, Braemkasteelstraat, Magerstraat en 
Korte Magerstraat. De straat is verdwenen bij de bouw van de E17. Met dank aan Noël Callebaut. 
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Begin 19de eeuw werd het kasteel verbouwd volgens 
nieuwe plannen zodanig dat het oorspronkelijk 
rechthoekig slot zijn huidige haast vierkante plattegrond 
verkreeg. Er ging veel van het vroegere voorkomen 
verloren en bij de heropbouw toen werd veel 
afbraakmateriaal van de oude Sint-Pieterskerk gebruikt. 
Rond 1860 werd het kasteel 
nogmaals grondig verbouwd. 
 
 
Het kasteel na de verbouwing van 
rond 1860. Herkomst foto onbekend. 
 
 

De vaas op de foto van het huis hierboven heeft veel gelijkenis met de vaas die 
vandaag in het park staat. 
 

Een overblijfsel uit vervlogen tijden. 
Foto Françoise Verhoosele.  

 
 
In 1903 werd het kasteel verbouwd naar de smaak van toen en 
verloor het zijn vroeger uitzicht: het werd een lusthuis met 
vooraan een breed bordes en grote toegangsdeur naar de ruime 
vestibule. 
Hoge ramen vullen het gevelvlak in baksteen. De algemene vorm 
werd toch min of meer behouden: een brede vleugel met rechts 
een zware torenvormige blok die de trapzaal bevat. Voor de 
symmetrie werd links de gevel eveneens voorwaarts gebracht. 
 

De datum (1903) op de toren.  
Foto Françoise Verhoosele. 

 
De ruime hovingen, omgeven door een brede gracht waarachter een 
weelderige rododendronhaag, waren jarenlang een pronkstuk voor 
Gentbrugge. Maar door de bouw van de E17 is dit enig mooie en 
onvervangbaar park voorgoed verloren. Eerst was er een tunnel 
gepland voor dit deel van Gentbrugge maar door de moerassige 
ondergrond van Gentbrugge werd dan geopteerd door een viaduct33, 
waardoor een deel van het park en verschillende straten verdwenen. 
 
Foto archief Land van Rode. 
 
Het parkdomein met zijn siervijver werd in 1963 bij de aanleg van 
hogergenoemde autosnelwegviaduct doorsneden zodat het 
oorspronkelijke park van 5 ha met 1/3 werd verkleind. 
Op 30 juni 1980 werd het hoofdgebouw, het zogenaamde 
Braemkasteel, op de lijst der beschermde monumenten opgenomen; 
het park kreeg tegelijk een bescherming als dorpsgezicht. 
 

 
Oorsprong. 
 
Wanneer of door wie het gebouwd werd kan niet met zekerheid gezegd worden. Zeker is het dat het 
als slotkasteel werd opgetrokken en dat het reeds voltooid was toen de Gentenaren het bij het delven 
van de Rietgracht in hun verdedigingsstelsel opnamen. 
 
De oudst bekende bezitters zouden leden van de oude Gentse patriciërsfamilie Braem geweest zijn. 
Dat blijkt uit de staten van goed van Gent (folio 48 v. reeks 330 nr. 8 van 1387) waar een verdeling 
van de goederen van Hughe Braem en Isabelle van Halewijn vermeld wordt als volgt: “aan Rogier 
Braem tgoed te Ghendbrugghe dat men heet Ser Braems casteelken met heerschepe leene renten 
mersche lande ende alien den ghelaghen ende cateylen dies toebehoort eertvast ende nagelvast.” 
 
                                                           
33 https://viagb.files.wordpress.com/2014/01/masterproef-monografie-autoweg-e3-zonder-wit.pdf 
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De familie Braem stamt af van oude kastelijnen34 van Gent en is verwant met de familie Vilain. Aan 
dezelfde familie Braem behoorde ook het Serbraemsteen in de Onderstraat naast het klooster der 
Zusters van de Visitatie. Dezelfde naam vindt men ook terug in de Braempoort, de Braemgaten 
(Vijfwindgaten) en de Braemstraat in Gent. 
Dit kasteel was strategisch van belang in geval van belegering van de stad Gent, gezien zijn ligging 
aan de Rietgracht. 
 
Volgens De Potter en Broeckaert35 behoorde dit kasteel in het begin der 17de eeuw toe de familie du 
Faing, baron van Jamoigne, hoog-baljuw van Vlaanderen enz…, maar volgens stadsarchivaris Victor 
Van der Haegen36 hebben De Potter en Broeckaert hun gegevens gehaald uit een heruitgegeven werk 
in het Nederlands van “Flandria Illustrata” van Sanderus uit 1735 waarin werd vermeld dat “het 
paleis van de vryheer de Jamoigne” te vinden was bij Gent. De Potter en Broeckaert meenden zelfs 
dat men het Braemkasteel daarmee bedoelde maar dat is volgens de kopergravure van Hondius, 
zoals hogervermeld, niet correct. 
 
Op het plan van 1619 van Jacques Horenbault staat bij het kasteel als eigenaar: Triest. 
Het gaat hier om ridder Carolus Andreas (Charles André of ook Karel) Triest (ca 1590-18/05/1621), 
broeder van bisschop Antonius Triest.  
Ridder Carolus Andreas Triest was in 1610 raadsheer in de Raad van Vlaanderen en zijn 
echtgenote Anna Vander Beken was dame van Rattendaele.37  
Op 08/05/1621 stierf Carolus Andreas Triest en liet het Braemkasteel aan zijn zoon Joannes Carolus 
(Jean Charles of ook Jan Karel) over. Deze laatste werd geboren in Gent op 05/01/1612 en hij 
bekleedde de functie van kanunnik van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Bij zijn overlijden op 
16/10/1669 kreeg het kasteel een nieuwe eigenaar, met name Frans De Bock, raadsheer van de 
Raad van Vlaanderen, een functie die hij bekleedde tijdens de jaren 1659 en 1675.  
 
Na diens dood werd het kasteel op 21/05/1698 eigendom van Abraham Thery, een Gentse 
linnenkoopman die ook met Spanje relaties onderhield.  
Uit een akte (met het zegel van het markizaat van Rode), in privaat bezit, blijkt dat de verkoop 
doorging te Brugge, doch om hier rechtsgeldigheid te krijgen moest het ook in het Land van Rode 
gepasseerd worden. Dat laatste geschiedde te Gentbrugge “voor baljuw burgemeester en schepenen 
in wettelijke extraordinaire ghebannen Vierschaere, gehouden binnen hetselve Ghentbrugghe in 
d'herberge alwaer voor teeken uytsteekt ‘In de Vergulden Croone”. 
Abraham Thery breidde zijn bezit uit door de aankoop van omliggende percelen grond. Het zou een 
omvangrijk gebied geweest zijn. Uit een akte van 14-03-1706 (eveneens in privaat bezit) komen wij 
te weten dat het goed ‘ligghende jeghens ofte omtrent den calseydeweg van de stadt Gent totte 
prochie van Oordeghem en beginnende vanaen de Leenstraete38 tot aan het goet van d'heer 
Thyssebaert’.39 
 
Op 04-04-1713 werd het eigendom verkocht aan Joachim Temmerman en op 08-02-1734 ging het 
over op Albertus Xaverius Triest, baron van Aughem, graaf van St. Remy, Petermiaux en Herbaix, 
heer van Hollebeke en secretaris van de stad Gent, ex Sint-Jacobs. Hij was lid van de Keure van 
Gent van 1695 tot 170540. Hij was ook een achterneef van bisschop Antonius Triest. 

                                                           
34 Kastelijn = een slotvoogd, ambtenaar-beheerder van een kasteel, volgens het ‘Nieuw Woordenboek der 
Nederlandse Taal’ van 1864: http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01_01/cali003nieu01_01_0014.php 
35 DE POTTER FRANS & BROECKAERT JAN, Geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen, Eerste reeks, arr. 
Gent, derde deel, Gentbrugge, blz. 3-4. 
36 Victor Van der Haegen (Gent 26/09/1854-Gent 03/05/1916), stadsarchivaris van de stad Gent, stamde uit een 
aanzienlijk drukkersfamilie die onder meer een tijd ‘De Gazette van Gent’, de ‘Wegwijzers van de stad Gent en 
de provincie Oost-Vlaanderen’ heeft gedrukt. Zijn vader, Ferdinand Van der Haegen, was van 1869 tot 1912 
hoofdconservator van de Gentse Universiteitsbibliotheek en bezat internationale befaamdheid. Hijzelf was een 
niet onverdienstelijk paleograaf en schrijver van diverse gewaardeerde boeken. Zijn familie bezat in de Veldstraat 
in Gent het ‘hotel Clemmen’: het huis met de fabriek aan de Leie dat in de 20ste eeuw een museum werd, 
museum Arnold Van der Haegen. 
Zie ook: https://lib.ugent.be/fulltxt/MEM10/000/000/088/MEM10-000000088_1960.pdf 
37 Omstreeks 1600 kwam het voormalig “Kasteel Rattendaal” in Sint-Pieters-Leeuw in bezit van Thierry 
Vanderbeken, generaal-schatbewaarder van de Staten van Brabant en heer van Ophem. Zijn dochter Anne, vrouw 
van Rattendaele, huwde met ridder Carolus Triest, lid van de Raad van Vlaanderen. Zo kwam het kasteel 
Rattendaal in 1621 in handen van hun zoon Joannes Carolus Triest, kanunnik van Sint-Baafs te Gent, die 
naderhand ook het naburige Hof te Zellick wist te verwerven. 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/90762 
38 De Leenstraat is tegenwoordig de Frederik Burvenichstraat. 
39 Deze laatste was eigenaar van het kasteel Coninxdonck. 
40 ANDREAS VAN HEULE, Memorieboek der stad Ghent van 't jaar 1301 tot 1793. Deel 3, Gent 1854. 
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Hij huwde op 11-06-1729 in Sint-Jacobs met Maria Judoca De Kersmaecker ex Sint-Jacobs, dochter 
van meester Guilielmus.41 Daar hij geen kinderen had, stond hij het Braemkasteel af, in akkoord met 
zijn echtgenote Maria de Kersmaecker, aan zijn schoonzuster Adrienne Theresia de Kersmaecker, 
door akte van 12-01-1743. 
 
Opnieuw werd het kasteel verkocht op 11-01-1754, nu aan Carolus Amandus Bauwens, eerste 
schepen van de Keure van Gent. Als bijzonderheid vermeldt de akte van verkoop ook uitdrukkelijk: 
“de meubelen jegenwoordigh staende in de Salette, het hautewerk van den Autaer en d'horlogie in 
den staet gelyck die nu is, ende den visch die jegenwoordich in de wallen ende vijvers bevonden 
wort”. 
 
Na de dood van Bauwens werd het kasteel met de gronden verkocht aan Judocus Clemmen. 
We staan even stil bij de persoon van Judocus Clemmen: er is veel over hem te schrijven. Hij was, 
als uitmuntend zakenman, niet de eerste dan wel de meest succesrijke textielbaron van Gent, en bij 
hem is dat letterlijk op te vatten want hij verkreeg de titel van baron in 1789. Wat hem ook zeer 
belangrijk maakt voor deze bijdrage is dat, tot aan de verkoop van het kasteel aan de gemeente 
Gentbrugge in 1946, steeds afstammelingen van hem eigenaar waren van het Braemkasteel.  
 
Judocus werd geboren in Welden op 07/05/171242 en hij is overleden in Gent in zijn huis in de 
Veldstraat in Gent op 23/01/180243. Zijn vader Petrus was burgemeester van Welden. 
Judocus wilde rijk worden en de wereld zien: dat kon niet als hij op het platteland zijn leven verder 
zou slijten en dus trok hij naar Gent. Bij Sint-Jacobs begon hij een groothandel in linnen en voerde 
hij uit naar Frankrijk en Spanje, een belangrijk land met al zijn kolonies. En in deze wijk leerde hij 
op 32-jarige leeftijd zijn vrouw Anna Barbara Thees kennen, dochter van een handelaar. Zij was 17 
jaar. Zij huwden op 04/04/174444 in de Sint-Jacobsparochie te Gent. Anna Barbara werd geboren op 
25 oktober 1726 in de Sint-Jacobsparochie45 in Gent en is overleden in de Veldstraat een viertal 
maanden na haar echtgenoot op 25 mei 180246. 
Zij kregen 13 kinderen waarvan er zeker 8 de volwassen leeftijd bereikten47. Behalve drie van zijn 
vijf zoons, die ongehuwd bleven, huwden al zijn kinderen met grote namen uit de bedrijfs- en/of de 
textielwereld van Gent, of die daarna grote namen werden: Speelman, Poelman, Durot, Dael en zelfs 
de dochter van een bankier (Tricot). 
De tijd was zeer gunstig om handel te drijven48: in 1748, bij de vrede van Aken, waren er rustiger 
tijden aangebroken in de Zuidelijke Nederlanden. Het kanaal Gent-Brugge werd dieper uitgegraven 
en de Coupure werd in 1751 gegraven waardoor er meer mogelijkheden waren om grondstoffen en 
afgewerkte producten te vervoeren. 
Clemmen zag later meer toekomst in het katoen en zag af van de linnenhandel. In 1863 begon hij 
een katoenververij en -drukkerij aan de Garenmarkt49 aan de Leie dichtbij de Vrijdagsmarkt om in 
de wateren van de Leie het katoen te spoelen. Als gewiekst zakenman verdiende hij veel geld en hij 
profileerde zich in het Gents milieu: hij schakelde over naar het Frans, de taal van de Gentse 
bourgeoisie.  
In 1767 kocht hij het Braemkasteel in Gentbrugge als buitenverblijf (als ‘speelgoed’). De verkoop 
van het Braemkasteel ging door bij akte van 01/08/1767: “met de schilderijen van boven de 
eetplaats, met het schouwstuk aldaer, de twee behangsels van de camers boven ende d'orologie op 
den thoren mitsgaeders den stoel tot het scheiren van de haeghen ende oock de schuyte in den wal”. 
 

                                                           
41 Rijksarchief, Parochieregisters, Gent, parochie Sint-Jacobs, Huwelijksakten, 09/11/1721-08/05/1780 
pagina 32 van 295. 
42 Rijksarchief, Parochieregisters, Welden (Oudenaarde), parochie Sint-Martinus, 19/01/1674-10/07/1716, 
pagina 58 van 95. 
43 3 pluviose an X. Gent, BS, jaar 1802, akte nr 107. 
44 Rijksarchief, Parochieregisters, Gent, parochie Sint-Jacobs, Huwelijksakten, 09/11/1721-08/05/1780, 
pagina 109 van 295. 
45 Rijksarchief, Parochieregisters, Gent, parochie Sint-Jacobs, Doopakten, 07/06/1723-04/08/1739, 
pagina 47 van 193. Haar familienaam wordt ook Thees en Theeus geschreven: op haar doopakte staat er Tees 
maar zelf ondertekende zij Theeus. Zie de doopakte van de tweede dochter van haar dochter Anna Barbara 
gehuwd met Pierre Marie Regis Durot. 
46 5 prairial an X. Gent, BS, jaar 1802, boek 16 akte 229. 
47 In vele bronnen wordt vermeld dat zij 16 kinderen hadden waarvan er 9 de volwassen leeftijd bereikten. Ik 
heb in Sint-Jacobs maar 13 dopen gevonden van hun kinderen en vanaf 1771 na hun verhuis naar de Veldstraat 
heb ik geen dopen meer gevonden in Sint-Niklaaskerk. Acht van hun kinderen bereikten zeker de volwassen 
leeftijd. Van de jongste dochter, nl. Joanna Livina Clemmen (° Sint-Jacobsparochie 1770), heb ik geen huwelijks- 
of overlijdensakte gevonden zodat ik niet weet of zij volwassen werd. 
48 https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Aken (1748). 
49 Nu het Edward Anseeleplein. 
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Judocus vond ook dat hij een gepaste woonst in de stad moest hebben: hij kocht in 1771 het 
prestigieus hotel van David ’t Kindt in de 
Veldstraat50 van de weduwe van deze laatste. 
Het hotel was nog niet volledig afgewerkt en 
Clemmen liet dit verder afwerken: de 
voorgevel in Gentse Rococostijl, een salon 
versierd met Chinese zijde. In de tuin, aan de 
Leie, bouwde hij een katoendrukkerij, met 
tewerkstelling voor een 70-tal arbeid(st)ers en 
later, toen het octrooi van de firma 
Beerenbroeck verviel51, kreeg hij de toelating 
om een grote nieuwe fabriek te bouwen buiten 
de Brugse Poort in Gent (voorloper van La Lys, 
in het gebied wat later de Nieuwe Wandeling 
zou worden), goed voor ca 400 
arbeidsplaatsen. 
 

Hotel Clemmen in de Veldstraat te Gent. 
Foto © Karen Borghouts. 

 
Als gevierd zakenman werd hij in 1780 schepen van de Keure van Gent, maar toch zou hij als 
‘nouveau riche’ bestempeld blijven. Hij werd onder andere ook directeur van het ‘Provinciaal 
Correctiehuis’ ofte Rasphuis aan de Coupure en hij bekwam, evenals Lieven Bauwens trouwens, 
goedkope werkkrachten voor zijn fabrieken. Nog in 1780 bouwde hij met één van zijn broers 
oesterbanken in Oostende. 
In 1786 bouwde hij een katoendrukkerij in Rijsel, maar daarover meer bij zijn schoonzoon Durot 
verder in het artikel.  
Schatrijk werd hij, hoewel niet altijd op een legale wijze. 
 
In 1787 kocht hij bossen in Deux-Acres (Henegouwen) en werd zo ‘Seigneur d’Acren-Saint-Géréon’52.  
Hij kocht in 1789 de ‘prochie, heerlijkhede, leenen ende Casteel-hove van Peteghem’ van de familie 
Van Alstein en van de Oostenrijkse Staat. Hij bouwde in Petegem een volledig nieuw kasteel.  
 
Op een bepaald moment wilde hij in de adelstand verheven worden. Door een plakkaart van Karel 
VI in 1738 werd de mogelijkheid gegeven aan industriëlen om toe te treden tot de adelstand en in 
1789 verkreeg hij een patentbrief van keizer Jozef II waarbij hij en zijn nageslacht tot de adelstand 

werd verheven en een wapenschild verkregen. Met de patentbrieven van 
31 juli 1789 en van 18 november 179153 mocht hij zich baron van 
Peteghem noemen54. De titel van baron was overdraagbaar op de eerste 
mannelijke erfgenaam en zijn oudste zoon Joannes Judocus mocht zich 
tegelijk ook baron noemen. 
 
Het wapen van baron Clemmen de Peteghem: van goud met golvende dwarsbalk 
van lazuur, vergezeld van drie mispelbloemen van keel55. 
  
Lang zal hij die titel niet gevoerd hebben want de Franse Revolutie brak 
kort nadien uit en hij overleed in 1802. 

                                                           
50 De Veldstraat was een belangrijke straat in de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw met enkele 
grote hotels die in de geschiedenis een rol zullen spelen als verblijfplaats van aanzienlijke figuren zoals de 
Amerikaanse delegatie met de ondertekening van het “Verdrag van Gent” in “Hotel Schamp” in 1814, Lodewijk 
XVIII in het “Hotel d'Hane-Steenhuyse” en Wellington in het “Hotel Clemmen”, deze twee laatsten in 1815 op 
hetzelfde moment. 
51 https://www.marxists.org/nederlands/dhondt/1963/opstellen/5.htm. 
52 https://nl.wikipedia.org/wiki/Akren-Sint-Gereonus. 
53 In 1791 verkreeg hij de patentbrief van de opvolger van Jozef II nl. keizer Lodewijk II. 
54 Bulletin et Annales de l’Académie d’ Archéologie, Anvers, 1844: blz. 175: “Lettres-patentes d'anoblissement en 
faveur de Josse Clemmen, ancien échevin de la Keure de Gand, seigneur du village d'Acrene St-Géréon, et de la 
terre et seigneurie de Peteghem, fils de Pierre Clemmen, ci-devant échevin et bourgmestre de la paroisse de 
Welden et d'Anne Van Poecke. Du 31 juillet 1789”. 
Blz. 176-177: “Lettres-patentes de baron en faveur de Josse Clemmen, seigneur d'Acrene St.-Géréon , et de 
Peteghem , ancien échevin du magistrat de la Heure de Gand, fils de Pierre Clemmen et d'Anne van Poecke. Du 
18 novembre”. 
55 JEAN BAPTISTE RIETSTAP, Armorial Général, Tome 1, blz. 431: D'or à la fasce ondée d'azur accompagné de trois 
roses de gueules barbées de sinople. Cimier: une rose de l'écu entre un vol à l'antique d'or et d'azur Lambrequin 
d'or et d'azur. 



 

Land van Rode – jaargang 46 nummer 181                 14                                                  maart 2018 
 
 

Tussen de twee patentbrieven door brak ook nog de Brabantse Omwenteling56 uit: in 1789 en 1790 
braken ongeregeldheden uit tegen het Oostenrijks Bewind. Clemmen, aanhanger van Jozef II, moest 
halsoverkop vluchten naar Frankrijk. Eens de opstand neergeslagen, kwam hij terug en vroeg dan 
het tweede een patent aan.  
Later in 1792 verkregen zijn vier jongste zonen de titel van ridder van keizer Frans II van Oostenrijk, 
overdraagbaar op alle mannelijke erfgenamen57. Drie van zijn zonen bleven ongehuwd, één van de 
twee gehuwden bleef kinderloos en de andere had alleen maar dochters. Titel en naam van die tak 
zijn uitgestorven. 
Tijdens zijn leven schakelde Judocus ook twee broers in en later gingen zijn vijf zonen meewerken. 
Hij overleed op 89-jarige leeftijd op 23 januari 1802 (3 Pluviose jaar X): hij was ziek want de aangifte 
van overlijden is gedaan door een zekere Charles Willems, ‘garde-malade’.58 Zijn bezit werd verdeeld 
over zijn acht kinderen en de zonen en schoonzonen zetten het werk van vader voort. 
 
Een kleine wetenswaardigheid aangaande het ‘Hôtel Clemmen’ in de Veldstraat: toen zijn jongste 
zoon Petrus Franciscus (° in 1757) overleed in 1841 werden al zijn goederen openbaar verkocht, zo 
ook het ‘Hôtel Clemmen’ en het kasteel te Petegem. De verkoop van al die goederen was zodanig 
omvangrijk dat die twee maanden duurde eer al de loten waren verkocht. Al die loten werden in een 
boek uitgegeven, gedrukt door Désiré Jean Van der Haeghen uit de Onderstraat. Zo kon Van der 
Haeghen, met voorkennis, het ‘Hôtel Clemmen’ in de Veldstraat kopen en installeerde daar zijn 
drukkerij59. Daar werd later onder meer de Gazette van Gent gedrukt. Kleinzoon Arnold Van der 
Haeghen schonk het hotel aan de stad Gent in 1945.  
 
Op 19 pluviose IX (08/02/1801) verkocht Judocus Clemmen het Braemkasteel verder aan zijn 
dochter en schoonzoon Anna Maria Barbara Clemmen en Pierre Marie Régis Durot voor de som 
van 19.047,61 frank, zijnde 1500 groot ponden. Zijn dochter en schoonzoon gebruikten al een hele 
tijd het kasteel in Gentbrugge als buitenverblijf, want Judocus vertoefde liever in zijn kasteel te 
Petegem. 
 
Dochter Anna Barbara Clemmen werd geboren op 28/09/1754 in Gent, Sint-Jacobs60 en is overleden 
op 4 maart 1821 in de Veldstraat61 in Gent, zij was toen 66 jaar oud. Zij werd begraven in Petegem 
doch op het kerkhof van Petegem is geen graf of kelder gevonden. 
Op 23/02/1779 huwde zij in de Sint-Niklaaskerk met Pierre Marie Régis Durot, een 
handelaar/koopman uit Rijsel. Die werd geboren in de parochie Sint-Stefanus te Rijsel op 14/05/1751 
als zoon van een grossier/handelaar62. Hij is overleden op 10/04/183063 in de Veldstraat in Gent 
evenals zijn echtgenote. Waar hij begraven is, kon niet worden achterhaald. 
 
Pierre Marie Régis Durot behoorde tot één van de belangrijkste families in Rijsel en het noorden van 
Frankrijk. Zijn vader werd geboren in Wallers (département du Nord-59). Zijn ouders, broers en 
zusters en hijzelf lagen aan de basis van de “Manufacture Royale des toiles peintes, indiennes et 
papiers peints en façon de damas & d'indienne de la Ville de Lille”, een zeer grote fabriek van 
katoendrukken. Ook richtte die familie ook nog verschillende fabrieken op of kochten zij over: de 
“Manufacture Royale de Mousselines d’Houplines”, de “Manufacture Royale de verres”, de 
“Manufacture Royale de porcelaines de Monseigneur le Dauphin”. In al die fabrieken hadden zoons 
en schoonzoons Durot de leiding64.  
 
Kort na het huwelijk van zijn dochter kocht Judocus Clemmen in 1782 gebouwen in de Rue Basse in 
Rijsel waar hij zijn bedrukte katoenen stoffen uit Gent stockeerde in het vooruitzicht om die te 
verkopen. In 1785 kwam de verordening dat handelaren uit het buitenland zich mochten installeren 
in Frankrijk en Judocus maakte daarvan gebruik om in 1786 een katoendrukkerij op te richten in de 
Rue Basse, waarin zijn schoonzoon Pierre Marie Régis Durot en zijn zoon Livinus Jacobus de leiding 

                                                           
56 https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantse_Omwenteling 
57 LUC DUERLOO, PAUL JANSSENS, Wapenboek van de Belgische adel: van de 15de tot de 20ste eeuw, Brussel, 
Gemeentekrediet van België, 1992-1994, blz. 415-416.  
58 Gent, BS Overlijden 1802 akte nummer 107. 
59 PAUL DESMET, Handelingen van den Oudheid- en geschiedkundigen Kring van Audenaarde van zijn Kastelnij en 
van den lande tusschen Maercke en Ronne / Oudheid- en Geschiedkundigen Kring van Audenaarde = Cercle 
Archéologique et Historique d'Audenaarde [voortgezet als = continué par] Geschied- en Oudheidkundige Kring 
van Oudenaarde, vol. 2012, deel XLIX, p. 235-257. 
60 Rijksarchief, Parochieregisters Gent, Sint-Jacobs, Doopakten 01/06/1754 - 18/11/1762, pagina 6 van 142. 
61 Gent, BS, Overlijden, 1821, akte nr. 384. 
62 http://archivesdepartementales.lenord.fr/, Lille, Régistres Paroissiaux, Eglise Saint-Etienne, baptêmes 1751, 
page 480. 
63 Gent, BS, Overlijden, 1830, akte nr. 673.  
64 http://www.thierryprouvost.com/MRDD-Histoire-Manufactures-Royales-Lille.html 
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hadden65. Die fabriek werd zo groot dat die zelfs het bedrijf van de familie Durot overschaduwde met 
als gevolg dat Pierre Durot waarschijnlijk voor de keus stond: hij (Clemmen) of wij. Gevolg: hij zocht 
meer toenadering bij zijn schoonfamilie en brak zelfs met zijn eigen familie.  
En inderdaad, bij nazicht van de dopen van zijn vijf kinderen in de parochies Sainte-Catherine, Saint-
Maurice en Saint-Etienne te Rijsel, valt het op dat vanaf het derde kind, geboren in 1785 in de 
parochie Saint-Etienne, enkel de familie Clemmen en schoonfamilie uit Gent peter en meter werden 
van de kinderen, hoewel Pierre Marie Régis Durot acht broers en zusters had en bijna evenveel 
schoonbroers en -zusters. Keuze te over zou ik zeggen.  
Of het daarna weer goed gekomen is, valt letterlijk niet uit de documenten af te leiden maar het is 
een feit dat naderhand in Gent in geen enkele akte familieleden uit Rijsel van Pierre Marie Régis 
Durot vermeld worden, als getuigen van een huwelijk bijvoorbeeld. De band met Rijsel was toch niet 
geheel verbroken want een kleindochter van het echtpaar Durot-Clemmen, nl. Marie Octavie 
Hamelinck, huwde in 1831 met haar achterneef Louis Lauwick uit Rijsel (zie verder).  
 

  
Pierre Marie Régis Durot en Anna Barbara Clemmen. 

Fotos Renaud Guibal, Jean Luc Mondanel66 
 
In 179867 wilde Judocus Clemmen zich meer toespitsen op zijn Gentse productie en al de bezittingen 
in Rijsel werden verkocht. Vermits de Zuidelijke Nederlanden op dat ogenblik bij Frankrijk waren 
ingelijfd, kostte het dan geen moeite meer om zijn katoenen bedrukkingen vanuit Gent naar Frankrijk 
uit te voeren. 
Na hun Rijselse periode kwam het echtpaar Durot-Clemmen in 1798 naar Gent wonen eerst in de 
Marjoleinstraet68 en later in 1805 in de Veldstraat, in het ‘Hôtel Clemmen’. 
In Gent had Pierre Durot de leiding over de fabriek buiten de Brugsepoort, waar later ‘La Lys’ verrees, 
en die van dan af bekend stond onder de naam Durot-Clemmen. 
 
In Gentbrugge kochten zij nog gronden bij en lieten het kasteel verbouwen volgens nieuwe plannen 
zodanig dat het oorspronkelijk rechthoekig slot zijn huidige haast vierkante plattegrond verkreeg. Er 
ging veel van het vroegere voorkomen verloren. Bij de heropbouw werd veel afbraakmateriaal van 
de oude Sint-Pieterskerk gebruikt, onder andere heiligenbeelden in marmer met een onkenbaar 
wapen erop. 
 
Het echtpaar Durot-Clemmen moet een 
gepassioneerde belangstelling gehad hebben voor 
bloemenkweek. Getuige daarvan de vele deelnamen 
aan bloemententoonstellingen in de herberg ‘Au 
Jardin de Frascati’, gelegen op de hoek van de 
Coupure en de Akkerstraat, de voorloper van het 
Casino van Gent en de Floraliën.  
 

Foto Coupure nota's Vanderhaeghen C1 - SAG 
 

                                                           
65 https://www.cairn.info/revue-du-nord-2004-1-page-99.htm#re19no19 
66 Zie http://www.thierryprouvost.com/MRDD-Histoire-Manufactures-Royales-Lille.html. 
67 MOHAMED KASDI, Les entrepreneurs du coton, Innovation et développement économique (France du Nord, 1700-
1830), Villeneuve d’Ascq, 2014. 
68 Mageleinstraat. 
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Zij waren gedurende vele jaren lid van de ‘Société Royale d’ Agriculture et de Botanique de Gand’ en 
als men de ledenlijst bekijkt, ziet men vele ‘beroemde’ namen uit het Gentse, zowel adel als 
burgerij69.  
Ook stelden zij tentoon met een verscheidenheid van bloemen: pelargonium, rozen, tulpen, mimosa. 
Het was zeker niet ongewoon dat burgerij en adel zich bezighielden met de bloemenkweek: zij 
hadden geld, tijd en plaats. Het is voor de hand liggend dat die bloemen gekweekt werden in de tuin 
van het Braemkasteel want er was een orangerie verbonden aan het kasteel. 
 
Na het overlijden van Pierre Marie Régis Durot in 1830 - zijn echtgenote was al overleden in 1821 – 
erfde één van de dochters, namelijk Marie Jeanne Reine Durot, het Braemkasteel. Zij was het 
derde kind van het echtpaar Durot-Clemmen, geboren in Rijsel op 27/07/178570. Als peter en meter 
traden de broer en de zuster van haar moeder op, nl. Maria Joanna Jacoba Clemmen en Joannes 
Judocus Clemmen. 
Het leven van Marie Jeanne Reine Durot is op zijn minst 
ongebruikelijk te noemen: zij huwde op 23-jarige 
leeftijd op 01/06/1808 te Gent met Bernardus 
Franciscus Benedictus Hamelinck en zij kregen 
tussen 1809 en 1812 drie kinderen. Op het ogenblik 
van haar huwelijk woonde zij in de gewezen abdij van 
Oost-Eeklo op de Oude Houtlei71 en niet bij haar 
ouders, hoewel ze minderjarig was. Hij woonde in 
Gentbrugge. 
 

Abdij van Oost-Eeklo op de Oude Houtlei te Gent. 
Foto Beeldbank Gent. 

 
Na de geboorte van hun kinderen leefde dit echtpaar 
niet meer op hetzelfde adres: zij in Gent72 en Gentbrugge en hij onder meer in Sint-Lievens-Houtem, 
zoals vermeld op officiële documenten: in een document van 1825 in mijn bezit over een aankoop 
van gronden in Gentbrugge staat dat Marie Jeanne Reine Durot ‘gescheyden van goede’ was en op 
de Oude Houtlei in Gent woonde. Haar echtgenoot Bernardus Franciscus Benedictus Hamelinck 
daarentegen woonde op dat ogenblik in Sint-Lievens-Houtem. Of ze werkelijk officieel gescheiden 
waren is niet duidelijk: op hun beider overlijdensakte staat vrouw van … en weduwnaar van … 
 

 
Privaat archief Françoise Verhoosele 

 
Marie Jeanne Reine Durot overleed in Parijs in de rue Vivienne in het 2de arrondissement op 
15/06/1851. Oorzaak: een slecht verzorgde eksteroog. Zij was daar met vakantie met haar twee 
dochters. Zij werd begraven op 28/06/1851 op het kerkhof van Gentbrugge. Haar echtgenoot 
Bernardus Franciscus Benedictus Hamelinck overleed in 1865 en werd ook bijgezet in de 
familiekelder. 

                                                           
69 J. VAN DAMME-SELLIER, Histoire de la Société Royale d’ Agriculture et de Botanique de Gand, Gent, 1861. 
70 http://archivesdepartementales.lenord.fr/, Lille, Régistres Paroissiaux, Eglise Saint-Etienne, baptêmes 1785, 
page 522. 
71 Gent, BS, Huwelijken, 1808, akte nummer 142. 
72 Volgens Thierry Prouvost, een nazaat van de Durot-familie in Rijsel, woonde Marie Jeanne Reine Durot op de 
volgende adressen: “Elle habite au moment de son mariage l'ancienne Abbaye d'Oost-Eecloo. Le couple se sépare 
assez tôt après avoir résidé 167, rue des Champs à Gand; elle habite alors quai des Violettes (1829) puis le quai 
des Dominicains.” Zie http://www.thierryprouvost.com/MRDD-Histoire-Manufactures-Royales-Lille.html. 
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Graf van het echtpaar Hamelink-Durot te Gentbrugge, plein AKE, rij 16, graf 2. 

Foto Françoise Verhoosele 
 
Het wapen op het graf is het wapen van Hamelinck. Het is een gevierendeeld wapen, 
bestaande uit verschillende wapens van hun voorouders: 1 en 4 van De Vos en 2 en 
3 van Corselius. Het wapen in het midden is van Hamelinck73. 
 
 
 
 

Op 2 april 1833 verkocht Marie Jeanne Reine Durot het Braemkasteel aan haar broer Octave 
Léopold François Durot voor de som van 7500 Nederlandse gulden. Octave Léopold François Durot 
was het jongste kind en enige zoon van het echtpaar Durot-Clemmen: hij werd geboren in Rijsel op 
20/04/1791. 
In 1832 verhuurde Octave een hofstede in de Magerstraat in Gentbrugge, niet ver van het 
Braemkasteel. Octave woonde op dat ogenblik in Gentbrugge, maar de exacte plaats is niet 
vermeld.74 
 
Op zijn overlijdensakte van 04/08/1849 staat dat hij is overleden in zijn kasteel wijk B nr 18, dus 
het Braemkasteel. Octave werd begraven in Petegem75. 
 

 
Gentbrugge, BS, overlijden jaar 1849 akte nr 47. 

 
Octave Léopold François Durot was niet gehuwd en had geen kinderen. Toen hij overleed in 1849 
kwam het kasteel in handen van één van zijn nichten, nl. Marie Octavie Hamelinck. 
 
Marie Octavie was de dochter van zijn zuster Marie Jeanne Reine Durot en haar echtgenoot Bernard 
Hamelinck. Zij werd geboren in Gent op 08/12/1810 in de Savaanstraat in Gent en huwde op 
19/04/1831 in Gent met Louis Emile Joseph Lauwick, geboortig van Comines (département du Nord-
59 in Frankrijk) op 11/01/1809. Louis Lauwick was de kleinzoon van François Joseph Durot, een 
broer van de grootvader van Marie Octavie, Pierre Marie Régis Durot, dus was Louis Lauwinck een 
achterneef van zijn echtgenote76.  

                                                           
73 JEAN BAPTISTE RIETSTAP, Armorial Général, Tome 1, blz. 878 en 879. Beschrijving: Écartelé, au 1 et 4 d'argent, 
à la bande de sable, chargée de trois lions rampant d'or, armés et lampassés de gueules (de Vos), aux 2 et 3 
divisé en chevrons d'argent sur or, au chevron de gueules, brochant sur la division, accosté en chef de deux 
palmes de sinople et accompagné en pointe d'une rose de gueule (Corselius). Sur le tout d'or au chevron de 
gueules, accompagné de trois maillets penchés du même (Hamelinck). Casque couronné. Cimier : un maillet 
penché de gueules. 
74 Privaat archief Françoise Verhoosele. 
75 Het familiegraf in Gentbrugge werd maar aangelegd bij het overlijden van zijn zuster Marie Jeanne Reine Durot 
in 1851. Vóór 1851 werden familieleden begraven in Petegem doch er is niets meer te vinden, noch op het kerkhof 
noch in de kerk van Petegem. 
76 http://www.thierryprouvost.com/MRDD-Histoire-Manufactures-Royales-Lille.html. 



 

Land van Rode – jaargang 46 nummer 181                 18                                                  maart 2018 
 
 

In de legger van Gentbrugge staat als eigenaar van het kasteel (en de gronden daaromheen, samen 
zo’n 55 ha) Lauwick-Hamelinck. 
Het echtpaar Lauwick-Hamelinck had twee dochters, nl. Aglaë Marie Caroline en Ida Françoise 
Lauwick. Aglaë erfde het Braemkasteel (zie verder) en Ida Françoise huwde met Octave Louis Marie 
Ghislain de Meulenaere. Het echtpaar de Meulenaere-Lauwick erfde grond, niet ver van haar ouders 
op de oude weg naar Brussel en bouwde daar een kasteel. Het is hun schoonzoon Léon Théodore de 
Pélichy, gehuwd met hun dochter Clara, die de huidige naam gaf aan dat kasteel. 
 
Op de overlijdensakten van het echtpaar Lauwick-Hamelinck staat dat zij beiden overleden zijn in 
hun huis in de Hoogpoort in Gent, Louis Emile Joseph op 03/11/1875 en Marie Octavie op 
25/02/1895. Het kasteel van Gentbrugge deed dienst als buitenverblijf. Marie Octavie werd begraven 
in de familiekelder bij haar ouders. Waar Louis Lauwick begraven ligt is niet geweten. 
 
Hun dochter, Aglaë Marie Caroline Lauwick, erfde het Braemkasteel. Zij werd geboren op 
29/05/1833 te Gent in de Kammerstraat en huwde op 14/07/1855 in Gentbrugge met de advocaat 
Octave Ange Emmanuel Groverman (Gent 15/01/1831-Gentbrugge 04/07/1897). Octave Groverman 
was de zoon van de advocaat, rechter, substituut, griffier en lid van de Bestendige Deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen Joannes Baptista Josephus Groverman. Deze laatste werd op 20 oktober 
1859 in de adel verheven door koning Leopold I. 

 
Wapen van de familie Groverman: « d'argent, à la fortune au 
naturel, sur un globe ailé d'argent, voguant sur une mer 
d'azur, dans une atmosphère nuageuse, tenant dans les mains un 
voile de pourpre. L'écu timbré d'un heaume d'argent, grillé, 
colleté et liseré d'or, fourré et attaché de gueules, aux 
bourrelet et hachements d'argent et d'azur.  
Cimier : un enfant issant tenant de la dextre un épi de sinople, 
entre un vol à dextre coupé d'argent et d'azur, à senestre 
d'azur et d'argent. » 
Foto http://balat.kikirpa.be/ 
 
De vijf kinderen van het echtpaar Groverman-Lauwinck werden 
geboren in de Hoogpoort in Gent. En neen, niet bij haar ouders: 

in de Wegwijzers van de stad Gent woonden haar ouders op nr. 47 en zij eerst op nummer 49 en 
daarna op nummer 42. 
 
Na het overlijden van haar echtgenoot Octave Ange Emmanuel Groverman in 189777 verdeelde zij 
haar bezittingen onder haar vier kinderen bij akte van 23-09-1911. In 1912 kwam haar zoon 
Robertus Ludovicus Josephus Maria Groverman door schenking in het bezit van het 
Braemkasteel. 
Maar reeds vanaf 1903 bewoonde hij bij algemeen akkoord van de rest van de familie het kasteel. 
Zijn moeder ging naar Elsene wonen waar zij is overleden in 1914.  
 
Robertus huwde op 14/11/1882 in Gent met Maria Clementia Ghislena de la Kethulle78. Zij waren 
allebei minderjarig: hij werd geboren in Gent op 02/12/1860 in de Hoogpoort zoals hogervermeld en 
overleed op 90-jarige leeftijd in Brugge op 13/05/1951. Zijn echtgenote werd eveneens in Gent 
geboren op 04/07/1860 en overleed in Gentbrugge op 01/07/1914. 
 

In 1903 werden grondige veranderingen en verbeteringen 
aangebracht onder leiding van architect Stephan Mortier (Gent 
26/12/1857-Gent 05/06/1934) uit Ledeberg: de 
afsluitingsmuren werden gesloopt, de gevel werd vernieuwd. 
Er werd een datum op de gevel van de toren geplaatst (1903) 
en erboven het wapen van het echtpaar Groverman-de la 
Kethulle79: links Groverman, rechts de la Kethulle. 
Foto Françoise Verhoosele. 

                                                           
77 Octave Groverman werd begraven in het familiegraf Ertvelde: zijn familie bezat het Goed Ter Beken oftewel 
het Kasteel Heylweghen in Evergem. 
78 Ik lees in sommige bronnen de namen ‘Groverman de la Kethulle’ of ‘Groverman de ’t Serclaes’. Dat is niet 
correct want die namen bestaan niet. Het is ofwel Groverman, ofwel de la Kethulle, ofwel de ‘t Serclaes. Bij een 
echtpaar, als men toch beide namen wil vermelden, scheidt men de twee namen door een liggend streepje. 
79 JEAN BAPTISTE RIETSTAP, Armorial Général, Tome 1, blz. 1085. Beschrijving van het wapen: « Kethulle (de la ou 
van der) – Gand. De sable au pal retrait en chef d’argent, soutenu d’une fasce du même, accompagné de trois 
étoiles d'or, 2 accostant le pal et 1 en pointe. »   
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De laatste eigenaar was de zoon van Robertus nl. Roger Jules Marie Ghislain Groverman. Hij 
werd geboren op 16/08/1883 in Gentbrugge en overleed daar op 18/10/1971. Hij huwde in 1909 
met Louise Rapaert de Grass en na haar overlijden in 1920 met Maria de ’t Serclaes. 
Met zijn eerste echtgenote had hij een dochter, Wilhelmine Ide Roberte Marie Groverman. Zij werd 
geboren in Gentbrugge op 14/06/1912 en overleed in Zomergem op 11/08/2007. Zij huwde in 1934 
met Louis Joseph Alphonse Léon Marie Ghislain Dons de Lovendeghem80 en ging wonen in het kasteel 
van Lovendegem: haar echtgenoot was vanaf 1946 tot aan zijn vroegtijdige dood in 1950 
burgemeester van Lovendegem.  
Maar zij is nooit eigenares geweest van het Braemkasteel vermits haar vader Roger het kasteel met 
grond en vijver, groot 5 ha 7 a 95 ca, verkocht heeft aan de gemeente Gentbrugge voor de som van 
6.850.000 BEF bij akte van 22 mei 1946. Men is ver van de 55 ha van het echtpaar Lauwick-
Hamelinck. 
 
Na de fusie met de stad Gent in 1977 kreeg het Braemkasteel een nieuwe bestemming: een 
muziekacademie waarbij muziek, woord en dans centraal staan. Een nieuwe functie met een nieuwe 
uitdaging. Onder leiding van directeur Michael De Weert kreeg het complex de naam Muziekacademie 
Emiel Hullebroeck mee. Vandaag de dag is de officiële naam: Academie de Kunstbrug Gent Muziek- 
Woord-Dans.  
 
Het park van het Braemkasteel kreeg na de aankoop door de gemeente de naam van de toenmalige 
burgemeester Frans Toch (Gent, 17/06/1881 - Gentbrugge, 18/09/1962)81: het Frans Tochpark. Het 
park is evenwel ontsierd door de viaduct van de E17, dat niet alleen geluidsoverlast met zich 
meebrengt maar ook stank en uitwasemingen die de gevel en de beelden aantasten. 
 
In de tuin is er een visvijver, enkele paden en banken en er staan enkele voorwerpen: vissen op een 
driehoek, de vaas waarvan sprake is bij het begin van deze bijdrage, een beeld van een man en een 
siervaas. 
De vissen zouden afkomstig zijn van Octave Léopold François Durot, die na zijn soldatendienst in 
Parijs, een driehoekige pyramide liet oprichten ‘style empire’. Robertus Groverman liet er op raad 
van Charles Van Rijsselberghe (1850-1920), architect van de stad Gent, een bol opzetten, die 
blijkbaar is verdwenen. Misschien zijn er nog anderen stukken van dit voorwerp verdwenen. 
De vaas (nummer 2) vertoont zoals geschreven grote gelijkenis met de vaas op een foto van het 
kasteel uit 19de eeuw. Van de twee andere voorwerpen is de herkomst vooralsnog onduidelijk. De 
stad Gent kon van al deze voorwerpen geen uitsluitsel geven. 
 

 
Foto’s Françoise Verhoosele 

 
Bibliografie: 
 
- MARCEL DE BLEECKER, WILFRIED PATOOR, WALTER PATOOR: Gentbrugge - 8 eeuwen geschiedenis (1993). 
- W. PATOOR & GERARD WAEYTENS, Kastelen te Gentbrugge, Jaarboek van het Heemkundig Genoot-

schap Land van Rode, 1971, Gentbrugge, 17-20. 
 
 
 

                                                           
80 Gillis Dons, heer van Scheldewindeke, kocht de heerlijkheid Lovendegem in het jaar 1700. Tot aan de Franse 
Revolutie zal de heerlijkheid in handen blijven van deze familie, die in 1716 de titel van baron verwierf. Het 
kasteel van de heerlijkheid in Lovendegem wordt tot op heden door nazaten van Gillis Dons bewoond. Maar dat 
is een ander verhaal. 
81 https://nl.wikipedia.org/wiki/François_Toch 
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Volkse wijsheden, gezegden, spreekwoorden 
in het Oosterzeelse gangbaar (bijdrage 1). 

 
Verzameld door het Heemkundige Genootschap Land van Rode.  
Aangebracht door: Annieta, Annie, Lut, Lucien.  
Opgetekend in 2017-2018. De woorden die Vet afgedrukt staan vonden 
wij terug in het woordenboek “Oosterzele”. Ook u kan helpen door de lijst 
verder aan te vullen en waar nodig te verbeteren.  
Hiervoor kan u terecht bij: desmet.lucien@skynet.be 
De voorlopige teller staat op 559.  

Trefwoord Gezegde Betekenis 

Apos(t)le Nen trogen apos(t)le. Meer dan de nodige tijd nemen. 

Astronaut ‘t Es lijk nen astronaut hij eeft luud in 
zijn schoenen. 

Het vordert tergend langzaam. 

Buize Zijn part stoa oup de buize. Er staat hem nog wat te wachten, bv. 
reprimande, zijn deel van tegenslagen 
en/of ongemakken komen nog. 

Buzze Buzze geven.  Vooruit! Man doe je best! 

Delte Zeen [zijn] delte [hooizolder] stuikt er 
al van in. 

Zegt men van een verwoestte 
verzamelaar in alles. 

Den eupie Van den eupie ein.  Lui zijn. 

Dompel Oup den dompel zijn.  De draad in ‘t leven kwijt zijn. 

Douver Den douver oup ‘t lijf ein. Angstig zijn voor de mogelijke slechte 
afloop. 

Eeten Meen eeten teirt nie. Mijn maaltijd verteert slecht. 

Erten Ge kunt er d’erten deur zichten.  Doorzichtig zijn bv bij slappe koffie. 

Flasse t’ Eis en scheete in een flasse. Het is een onbenulligheid. 

G(e)rieël ‘k Ga hem ’t g(e)rieël [gareel] aandoen. Iemand inbinden. 

Gat Gin zittend gat ein. Altijd doende zijn. 

Geld Geld zal ier nie gro”en [groeien] t es ier 
te droge – t es ier te kou. 

Deze plaats zal niet renderen. 

Geld Gin geld, gin zinnen. Iets ontvangen of verlangen niet zonder 
tegenprestatie 

Gerust Dan’s ons neu gerust loaten. Met rust laten. 

Hebben Als ik er meer heb stuur ik ze jou. Wat ik teveel heb kan u krijgen. 

Hoar Gin hoar, gin leute.  Niet alles, niet tevreden. 

K(e)irmèsse ‘t Es k(e)irmèsse in d’ helle. Het regent en de zon schijnt tegelijk. 

Kaup Ie eis oup zijnen kaup [huuëfd] 
gevallen en blijven blutsen. 

Zijn handelen heeft hij niet onder 
controle.  

Keuning Goan woar da de keuning te voete 
goat.  

Naar toilet gaan. 

Klouper Ie ee zijne klouper gezet. Hij is stervende. 

Kluuüten ‘t Spek oan zeen kluuüten ein. Hij draagt de gevolgen. 

Knotsen Loat ze moar knotsen! Laat ze hun plan trekken. 
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Koleire Uit ou vel springen van koleire. Uiting van sterke woede. 

Konkarde Ge kunt nog en konkarde krijgen uk. Dat is ook ne slag in je gezicht. 

Latten Van ou latten geven. 

Er zijn latten on ‘thuis.  

Reclameren, ruzie maken. 

Ze is in verwachting 

Lieëre Ou lieëre ouptrekken.  Stervende zijn 

Methusalem Zu oud as Methusalem * [stokoud]. Stokoud zijn van zeer hoge leeftijd zijn 

Oarmen Zuu droge als nen oarmen. of als nen 
hoorn (van koeien). 

Op dit ogenblik geen middelen 
beschikken. 

Ondere ‘d Er nie meer ondere of deure geraken. Niet om aan anderen te laten zien of 
vertellen. 

Panne Een halve panne zijn.  Je niet goed voelen. 

Peeën ‘t Schiet als peeën uit de grond 
(wortels). 

Net als een moeilijk te verdelgen plant.  

Peetse Hij eis ‘t er peetse van.  Niets gekregen hebben. 

Petotters Zijn petotters afgieten.  Gaan plassen. 

Pijkens Van pijkens geboaren.  Doen alsof je van niets weet. 

Poepke ‘t Zal ou poepke voaren. Je zal het minder gemakkelijk hebben. 

Je zal zelf in de toekomst een inspanning 
moeten doen. 

Scheister Eister de scheister. Door elkaar liggen, een rommeltje in 
huis. 

Schole Zwarte schole houen.  Grappen over seks maken. 

Schouë Schouë geven. Opvallend overdrijven 

Sleerboane We gaan sleerboane maken. Het eens allesbehalve netjes houden. 

Speuren Ge kunt hem speuren. Spoor volgen bv bij morsen. 

Stal (H)IJ stoa op nen goeien stal. Hij verblijft waar hij in niets te kort 
heeft. 

Stoefer Geef de stoefer een koste bruuëd, de 
kloa(ge)re en gieënen nuuët. 

In de betekenis van: de stoefer staat er 
financieel veel slechter voor dan de 
klager. 

Stront ‘t Hangt onin gelink stront oan ’t 
hemde.  

Nauw verwant zijn. 

Tetter Zenen tetter roeren. In alles tussen beide komen. 

Tijd ‘k Ga der nie heel den tijd mee 
rondsieezen. 

Het niet blijvend bijhouden 

Schijten Waarmee schijte mij a zuu uit. Waarom gaat u zo erg te keer over mij. 

Uitstel Uitstel es geen kwijtschel. Uitstellen heeft geen nut. 

Uuge Wa zie meen lodderige uuege [oog]. Wat merk ik nu op. 

Voeten Meen voeten weege(n) als lued. Niet tot resultaat komen. 

Vore Ge zie zeen vore [gréte] pier bluuëtgat. Uw kleding (broek) zit niet goed. 

Werke Van de werke wig kijken.  Naar de andere kant kijken, wat moet 
gedaan worden niet onder. 

* Methusalem: is volgens de Hebreeuwse bijbel 969 jaar oud geworden, is één van de aartsvaders 
en zou daarmee de oudste persoon aller tijden zijn geweest. 
 
Wordt vervolgd. 
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Van tempel … geldwisselaars … en bankiers, 
Deel 6, door Willy Stevens. 

 
K. Onder het Oostenrijks bewind.  
 
Karel II sterft kinderloos te Madrid op 1 november 1700. Als erfgenaam had hij bij testament Philips 
van Anjou aangewezen. Deze Philips was de kleinzoon van Lodewijk XIV. Bij zijn vertrek naar Spanje 
geeft Philips volmacht aan zijn grootvader om zijn belangen in de Zuidelijke Nederlanden te 
behartigen. In onze steden worden de Hollandse garnizoenen vervangen door Franse soldaten. Een 
overrompeling van Frans geld vindt plaats. Het gezegde ‘als het regent in Parijs druppelt het in 
Brussel’ is wellicht dan ontstaan. De kleinste koerswijziging in Parijs heeft bij ons een grote invloed. 
In 1701 devalueert het geld met 16,66 %.  
 
Maximiliaan Emmanuel van Beieren erkent het gezag van Philips V. Oostenrijk, Engeland en de 
Verenigde Provincies, die de Grote Alliantie vormen, steunen de Oostenrijkse aartshertog Karel in 
zijn aanspraken. In 1703 roept de alliantie aartshertog Karel uit tot koning Karel III van Spanje.  
 
Tot aan de regering van Maria Theresia hebben we op korte tijd drie machthebbers die elk hun eigen 
muntpolitiek voeren. De uitgiften van grote munten en pasmunt door deze vorsten brengt vaak 
verwarring met zich mee. 
Philips V van 1700 tot 1712, Karel III van 1703 tot 1711 en van 1711 als keizer Karel VI van 
Oostenrijk tot 1740 en Maximiliaan Emmanuel van Beieren van 1711 tot 1714.  
 
Onder Philips V kennen we de ene devaluatie na de andere. De munten van de landen van de Grote 
Alliantie mogen niet in omloop gebracht worden in onze streken. Na de verovering van Limburg, 
Brabant en Vlaanderen ten voordele van Karel III worden onze gewesten vanaf midden 1706 
bestuurd door een conferentie van Engelse en Hollandse ministers. De hertogen van Arenberg en 
van Aarschot evenals de graven van Merode en van Ursel maken ook deel uit van de conferentie. 
 
Na de aanpassing van de koersen in 1698 hebben we begin 18de eeuw de éne aanpassing na de 
andere omdat Philips V de prijzen van onze munten in evenredigheid brengt met de Franse munten. 
In februari, juni, en oktober 1701, vervolgens 7 mei 1704, 24 mei 1704 om uiteindelijk op 1 mei 
1725 de oude koersen zoals die in 1698 van toepassing waren te handhaven.  
Als voorbeeld nemen we de zilveren ducatons, patacons en schellingen. Deze munten worden door 
de kleine man het meest geliefd en gebruikt.  
 
Munt. 
 
Ducaton 

1698 
 
60 
stuivers 

Febr.1701 
 
66 st. 1 
oord 

Juni1701 
 
65 
stuivers 

Okt.1701 
 
70 
stuivers 

7/5/1704 
 
68 
stuivers 

24/5/1704 
 
65 
stuivers 

1/5/1725 
 
60 
stuivers 

½ ducat. 30 
stuivers 

33 st. 1 
negeman. 

32 st. en 
½ 

35 
stuivers 

34 
stuivers 

32 st. en 
½ 

30 
stuivers 

Patacon 48 
stuivers 

53 
stuivers 

52 
stuivers 

56 
stuivers 

54 st 2 
oorden 

52 
stuivers 

48 
stuivers 

Schell. 6 stuivers 6 st. 2 
oor 1 
negem. 

6 st. en 
½ 

7 stuivers 6 st. 3 
oorden 

6 stuivers 
2 oorden 

6 stuivers 

Het zilvergehalte van de patacon en de halve patacon is iets kleiner dan die uitgegeven door zijn 
voorganger Karel II, idem met het zilvergehalte van de schelling. 
Een gouden munt die onder Philips V in onze gewesten in omloop is gebracht, is de pistolet of pistool. 
25 pistolen hebben een rekenwaarde van 43 pond 13 schellingen groot Vlaams. Hieruit berekenen 
we dat 1 pistool een koers heeft van 10 gulden 9 stuivers en 2 oorden.82 
 
Maximiliaan Emmanuel van Beieren blinkt uit in het aanmunten van een grote verscheidenheid 
zilveren daalders. Niet min dan acht variëteiten treft men aan.  
 
Onder het bestuur van Karel VI onthouden we dat het muntatlier van Antwerpen tussen 1719 en 
1729 een kleine hoeveelheid gouden dubbele soevereinen uitgeeft.  
 

                                                           
82 R.A.G., Raad van Vlaanderen, bundel 5816. 
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In 1749, tijdens het bestuur van keizerin Maria Theresia wordt een commissie, junta genoemd, in 
het leven geroepen om een eenvormig muntsysteem uit te bouwen. Tijdens de Franse bezetting 
1745-1748 is grote verwarring in de muntomloop ontstaan. Een éénvormig muntsysteem in heel het 
keizerrijk wordt uitgebouwd.  
Onder de leiding van deze junta wordt aan de ateliers van Antwerpen, Brugge en Brussel opdracht 
gegeven schoon schip te maken met het in omloop zijn van te lichte gouden en zilveren munten. 
Nieuwe dubbele en enkele soevereinen met hetzelfde gewicht en legering als deze gemunt onder 
Philips V worden in omloop gebracht. Ze hebben respectievelijk een rekenmuntwaarde van 15 gulden 
6 stuivers wisselgeld = 17 gulden 17 stuivers in courant geld, en 7 gulden 13 stuivers wisselgeld = 
8 gulden 18 stuivers courant.83 Ze wegen respectievelijk 11,14 gram en 5,57 gram. 
 
In 1755 wordt overgegaan tot de uitgifte van twee nieuwe munten nl. de kroon en de halve kroon. 
Het gehalte aan zilver komt overeen met die van de ducaton, 873 per duizend.84 De kroon heeft een 
koers van 2 gulden 14 stuivers wisselgeld of 3 gulden 3 stuivers courant geld.85 
 
Onder de maatregelen die de junta neemt om de wanorde in het monetair systeem het hoofd te 
bieden, is de uitgifte van een nieuwe zilveren ducaton. We vernemen dit uit de plakkaten van 19 
september 1749 en van 21 april 1755. 
De ducaton bevat 10 deniers 11 ½ korrel zuiver zilver en er worden 7 7/20 uit één mark zilver 
geslagen. Oorspronkelijk heeft de munt een koers van 3 gulden, maar wordt deze algauw verhandeld 
voor 3 gulden 1 stuiver wisselgeld.86 
 
Het tweede verdrag van Versailles, gesloten tussen Oostenrijk en Frankrijk op 1 mei 1757, haalt de 
banden aan tussen beide mogendheden. Frankrijk steunt Oostenrijk in zijn strijd tegen Pruisen.87 
 
Door deze vriendschapsbanden passeren de Franse troepen door België en met hen komen 
verscheidene Franse munten bij ons in omloop. Deze munten, genoemd musketiers hebben een 
lagere koers dan in Frankrijk zelf en zijn slechts geldig gedurende de passage van troepen. Een stuk 
van 24 schellingen Frans wordt een waarde van 13 schellingen Brabants toegekend. Een maand na 
datum van de publicatie van deze ordonnantie zullen de munten als billioen worden aanzien.88 
 
Naar het plakkaat gepubliceerd rond 1749 blijven volgende Franse munten bij ons in omloop: 
Eerst de gouden munten: 
De Noaillie van Lodewijk XV A° 1715 met een gewicht van 12,03 gram tegen een koers van 16 gulden 
8 stuivers 2 oordjes wisselgeld of 19 gulden 3 stuivers 1 oord in courant. 
Het Kruis van Malta onder Lodewijk XV A° 1718 met een gewicht van 9,98 gram tegen een koers 
van 13 gulden 1 stuiver 2 oordjes wisselgeld of 15 gulden 5 stuivers 1 oord in courant geld.  
De gouden Louis of Vertugadin met een gewicht van 8,33 gram onder Lodewijk XV A° 1726 tegen 
een koers van 10 gulden 18 stuivers wisselgeld of 12 gulden 14 stuivers 2 oordjes in courant geld. 
De gouden Louis of Mirliton met een gewicht van 6,59 gram tegen een koers van 8 gulden 12 stuivers 
wisselgeld of 10 gulden 3 oordjes courant geld. 
De quadrupel pistool niet gecordonneerd van 27,29 gram tegen een koers van 36 gulden wisselgeld 
of 42 gulden courant geld. 
De dubbele pistool van Frankrijk met een gewicht van 13,64 gram tegen een koers van 18 gulden 
wisselgeld of 21 gulden in courant geld. 
De enkele pistool van Frankrijk met een gewicht van 6,82 gram tegen een koers van 9 gulden 
wisselgeld of 10 gulden 10 stuivers courant geld. 
Onder de zilveren munten noteren we:  
Het zilveren schild met 3 kronen van Lodewijk XIIII A° 1712 wegende 30,93 gram tegen een koers 
van 2 gulden 16 stuivers wisselgeld of 3 gulden 5 stuivers 1 oord courant. 
Het zilveren schild met wapen van Frankrijk van Lodewijk XV met zelfde kenmerken als hierboven. 
De patacons met palmen van Lodewijk XV A° 1726 met een gewicht van 29,53 gram met zelfde 
koers als de twee voorgaande stukken. 
De patacons van Navara van Lodewijk XV A° 1714 en 1718 wegende 24,60 gram met een koers van 
2 gulden 5 stuivers in wisselgeld of 2 gulden 12 stuivers 2 oordjes in courant geld. 

                                                           
83 Gegevens volgens het vijfde Plakkaatboek van Vlaanderen blz. 233 e.v. 
84 Vijfde Plakkaat boek van Vlaanderen, blz. 310 en 311. 
85 Den grooten Brugschen Comptoir Almanach, rubriek Taryf der goude en zilvere specien, Brugge, 1767, blz. 33. 
86 A. DE WITTE: Le double système de la monnoie de change et de la monnaie courante aux Pays-Bas Autrichiens 
au XVIII° siècle, Amsterdam, 1907, blz. 16. 
87 H. PIRENNE: Geschiedenis van België, deel V, Gent, 1929, blz. 229. 
88 R.A.G., Fonds Raad van Vlaanderen, bdl. 474. 
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De patacons met dubbele L van Lodewijk XV A° 1725 met een gewicht van 23,81 gram tegen een 
koers van 2 gulden 3 stuivers wisselgeld of 2 gulden 10 stuivers courant geld.89 
 
Na het overlijden van Maria Theresia volgt Jozef II zijn moeder op. De eerste nieuwe munten worden 
in 1781 te Brussel geslagen, de gouden dubbele soeverein en de zilveren kroon.90  
 
Op 23 augustus 1784 vaardigt de keizer een edict uit om de koers van de dukaten van Kremnitz en 
de keizerlijke dukaten in de Nederlanden te regelen. De keizerlijke en de Kremnitzpatacons van 10 
denier zilver hebben een waarde van 2 gulden 17 stuivers drie deniers Brabants courant rekenmunt.  
Deze munten gelden ook in Luxemburg als betaalmiddel doch aan een andere rekenmuntwaarde. De 
Kremnitzdukaten hebben een koers van 6 gulden 13 stuivers en 4 deniers en half, de dubbele 13 
gulden 6 stuivers 9 deniers, de keizerlijke dukaten 6 gulden 12 stuivers en 9 deniers, de dubbele 
keizerlijke dukaten 13 gulden 5 stuivers 6 deniers.  
 
Het edict van 8 maart 1786 regelt de koers van de oude en nieuwe dubbele en enkele soevereinen. 
In gewicht en legering zijn deze zoals ze gangbaar zijn in 1700 onder Philips V. De tegenwaarde in 
Brabants courant rekenmunt is respectievelijk 18 gulden 12 stuivers 9 deniers (waarbij 9 deniers 
overeenkomt met 3 oorden) en de enkele 9 gulden 6 stuivers 4 ½ deniers. De koerswaarde van de 
nieuwe keizerlijke dukaten in Brabants rekenmunt is voortaan 6 gulden en zes stuivers Brabants 
courant of 18 schellingen Brabants courant. 
De prijs van het ongemunt goud van minder dan 22 karaat is 442 gulden 11 stuivers 6 deniers 
Brabants courant per mark. Het gemunt en ongemunt goud van meer dan 22 karaat is de prijs 445 
gulden 6 deniers Brabants courant per mark.  
 
In december 1789 heeft de Brabantse omwenteling plaats. Door de niet gewaardeerde hervormingen 
en inmengingen van Jozef II komt het volk in opstand. Op 1 januari 1790 worden de Verenigde 
Belgische Staten uitgeroepen. Een lang leven zijn de nieuwe staten niet beschoren. Nog datzelfde 
jaar komen onze gewesten terug onder Oostenrijks bewind.  
Tijdens die korte periode van haar bestaan worden volgende munten in de Brusselse ateliers 
geslagen: de Gouden Leeuw, de Zilveren Leeuw, de Gulden in zilver waarvan er 2 soorten zijn, twee 
soorten tien stuivers munten ook in zilver, de dubbele en de enkele oord in koper.91 
Veel van deze munten zijn niet bewaard. De niet in omloop gebrachte munten worden hersmolten 
onder het bewind van Leopold II, broer van Jozef II. De Oostenrijkse periode eindigt met Frans II. 
Frans II was nauwelijks aan het bewind of Frankrijk verklaart hem de oorlog. Na een wisselend 
succes wordt ons land in 1797 definitief bij Frankrijk ingelijfd. 
 

OPROEP 
 
Een Nederlandse man met roots in Munte zoekt gegevens over de 9de en 10de eeuw. 
 
In de charters van de Sint-Pietersabdij zijn oudere gegevens te vinden (als men veel en goed leest): 

- 8-7-941 Signum Ascherici (van Munte), signum Wenemari advocati (burggraaf van Gent), signum 
Onulfi (van Dikkele) fidèle d'Arnoul (= graaf Arnulf I 'de Grote), mijn staak 

- 26-6-991 Oydala, weduwe van Reingaudi, advocati van Gent, bezat op dit moment Dikkele, na 
doode van haar zoon Reigaudi en schonk de villae Decla cum ecclesia (het dorp met hun 
'eigen kerk', feitelijk de opbrengst van het altaar, met toestemming van haar zonen Onulfo en 
Wenemarus (IV) aan de St.Pietersabdij van Gent. Zij zouden na deze schenking tot in de 15e eeuw 
eeuw erfelijk meyer zijn over hun oorspronkelijke bezit, mijn voormoeder 

- 7 t/m 9-10-1001 Odela (weduwe van Reingoud, advocati van Gent en voordien bezitter van 
Dikkele) cum filio sua Ascrici (van Munte), zij schenken gronden te Monte (= Munte) 

- 1072 Signum Asserici de Munte, signum Luberti de Didelsuena (= Dikkelvenne), signum Razonis de 
Melna (Melle) 

- 1073 Balduini filii Ascrici (van Munte), Reingodi (van Dikkele) et Apri fratrum ejus, Rotberti de 
Dicclevena (Dikkelvenne) 

- 1118 Rodolphe de Melle (met Eggebert, Raze, Walawain en Henvic de Heusden) schenken gronden 
die zij bezitten te Munte. 

- Signum Wenemari castellani (van Gent) (= Wenemar I, heer van Bornem, zoon van Folcard II), 
signum Arnoldi (villicus) fratris sui, signum Danielis (van Dendermonde), fratris eius (de laatste 
behoren tot mijn stam). 

 
Wie heeft nadere inlichtingen? Schrijven of mailen naar de secretaris. 

                                                           
89 Den grooten Brugschen Comptoir Almanach, rubriek o.c. blz. 1 tot 48. 
90 A. VAN KEYMEULEN: o.c., blz. 217. 
91 A. VAN KEYMEULEN: o.c., blz. 227 e.v. 
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Staten van Goed Land van Rode 
Boek 2, deel 1. 

 
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent. 
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode. 
RAG 112 
 
Afkortingen: 
SVGB Staat van goed Balegem H. houder 
SVGM Staat van goed Moortsele HG. houderigghe 
SVGS Staat van goed Scheldewindeke K. kinderen van 
RAG Rijksarchief Gent KK.  kleinkinderen van 
  HS hun self / haar self 
x gehuwd met SS syn self 
† overleden MN met name 
fa dochter van TW te weten 
fs zoon van ST sterfhuis 
  VM voogd materneel 
  VP voogd paterneel 

 
  Bundel 223 
   
1 1707 SVGB † Charlotte POLTIER † 22 july 1705 

H. Arent DE COCQ fs Pieter 
K. Jan DE COCQ 5 j. 
Eigendom op Velsique 

2 1707 SVGB † Magdalena VAN DEN BOSSCHE † 22 april 1704 
H. Joos VAN WASSENHOVE 
K. Francoys VAN WASSENHOVE 15 j. 
Huisstede op 'Bottele' 

3 1707 SVGM † Tanneken STAUTHAMER † 17 november 1706 
H. Marten WAEYTENS 
K. Pieter WAEYTENS SS, Jan WAEYTENS SS en de W. van † Joos 
WAEYTENS 
Hendrick DHAUS, voogd over de wezen 

4 1707 SVGB † Pauwel PIRO † 17 september 1707 
HG. Joosyne KEYMEULEN 
K. Elisabeth 15 j. en Anneken 10 j. 
Adriaen PIRO, broeder, VP 
Jan VAN GROTENBERGHE VM 
Huys op 'Walseghem' 

5 1707 SVGB † Joos DE ROO † 26 december 1706 x † Cathelyne HAESEBEYT 2e 
vrouw 
† 18 december 1706 
K. Lieven 31 j., Joosyne 27 j. en Joannes 22 j. 
Mitsgaders Jan DE ROO SS, kind van † Josine DE KEYSER 1e vrouw 
Hofstede op 'Hyshaute' 

6 1707 SVGB † Pieter VAN DE SYPE † 15 april 1707 
HG. Joanna VAN BOXSTAELE 
K. Jan SS, Adriaen 18 j., Frans 15 j., Petronelle 12 j., Gillis 9 j. en Marie 
VAN DE SYPE 6 j. 
Lieven VAN DE SYPE VP 
Jan VAN BOXSTAELE VM 
Hofstede op 'Bierman' 

7 1707 SVGB † Anna GAUBLOMME † 9 september 1707 
H. Pieter DE WAELE 
K. Joos DE WAELE 22 j., Elisabeth 13 j. en Pieter 12 j. 
Joos DE WAELE VP 
Laureyns GAUBLOMME VM 

8 1707 SVGB † Janneken DE BOSSCHER † 6 december 1706 
H. Adriaen VAN BOXSTAELE 



 

Land van Rode – jaargang 46 nummer 181                 26                                                  maart 2018 
 
 

K. Joanne VAN BOXSTAELE ° 2 januari 1704 
Adriaen DE GEYTER VM 
Michiel MEGANCK VP 
Huys by de 'Plaetse' 

9 1707 SVGM † Joosine DE MESEL † april 1706 
H. Adryaen VAN BEVEREN 
Hoors: 3 W. van † Adryaene x Adriaen VAN BOXSTAELE, de 2 W. van † 
Lieven x Joosine AESEBEYT, voorts Joannes SS, Anneken 23 j. en Gillis 21 j. 
Joos CLAEYS veelvoogd 
11 dagwant lant met bomen 'Boekwegel' 

10 1707 SVGB † Adriaen ABRAHAMS † 22 october 1706 
HG. Peternelle RYCKBOSCH 
K. Adriaeneken 12 j., Pieter 6 j. en Lieven ABRAHAMS 3 j. 
Lieven DE PAUW VP 
Lieven RYCKBOSCH VM 
Huyzeken op cheyns met contract van Jonckvr. Catriana VAN BENEDEN 
voor notaris Joos DE CLERCK 1697 

11 1707 SVGB † Alexander STEVENS † 26 februari 1707 
HG. Janneken STEVENS 2e vrouw 
K. Pieter STEVENS ° 16 july 1705 kind van 1e vrouw † Barbara VAN 
BAVEGHEM 
Pieter VAN BAVEGHEM VM 
Huys op 's HG grond op St. Martens Driesch 

12 1707 Vercavelinghe ST Pieter MERSCHAUT fs Adriaen 
13  Vercavelinge ST Matheus VAN BOCKSTAELE 
14 1708 SVGB † Gillis LAUWERS † 9 november 1707 

HG. Joanna DE LARUELLE 2e vrouw 
1e vrouw † Adriaene DE BOOSE 
K. Lievijne 17 j. en Pieter LAUWERS VM 
K. van 1e vrouw 
Lieven LAUWERS VP 
Pieter DE BOOSE VM 
Woonhuys op grond van de HG. 

15 1708 SVGB † Lieven LAUWERENSSENS † 2 februari 1708 
HG. Janneken DE ROO 
K. Joannes LAUWERENSSENS 

16 1708 SVGM † Marie LACROY (VANDER CRUYSSEN) fa Joos † 27 augustus 1708 
H. Jan VAN HOORDE fs Lieven 
K. Joanna VAN HOORDE 13 j. 
In Baete "Meubelen en Effecten staende binnen de Kercke van Botelare. H. 
moet binnen Veerthein Daegen inne te bringhen behoorlicke acte van seker 
over de seesepenninghen" 

17 1708 SVGM † Marie DE CORTE † maert 1708 
H. Pieter WAEYTENS 
K. Gillis WAEYTENS 14 j. 
Joos DE ... VM 

18  Rek. voogd W. Vincent GALLE x Josyne TAELMAN 
19  Rek. voogd W. Lieven HUYCKE 
20  Rek. venditie ST Lieven LAUWERS 
21  Rek. venditie ST Barbara VAN BAVEGHEM 
22 1708 Liquidatie ST Adriaen DE VRIESE † Scheldewindeke 23 december 1707 

HG. Francoyse DE CORTE 
K. Anne DE VRIESE x Jan ENGHELS, de W. van † Marie DE VRIESE x 
David DE CURTE en Janneken DE VRIESE W. van Joos DE VRIESE 

23 1709 SVGB † Vincent GALLE † 3 april 1706 x † Joosine TAELMAN 
K. Elisabeth GALLE 12 j., Catharine 7 j., Pieter 5 j., Petronella 3 j. en 
Martinus GALLE 2 j. 
Jan GALLE, broeder, VP 
Pieter TAELMAN VM 

24 1709 SVG † Jan DE COCK fs Adriaen 
HG. Anna LANOY 2e vrouw 
1e vrouw † Adriaen DHAENE 
K. Pieter DE COCK, Joos, Jan en Lieven DE COCK, K. uit 1e bed, en Pieter 
DE COCK, 6 maend 2e bed 
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Pieter DE COCK, broeder, VP 
Hofstede Pontslach 

 1709 SVGB † Arent DE COCK † 3 april 1709 
1e vrouw † Sara PELTIER 
K. Jan DE COCK 
HG. Pieternelle BAEYENS 2e vrouw, geen kinderen 
Huis aan de "Bierman" 

25 1709 SVGB † Janneken DE COCK fa Laureys † november 1708 
1e man Gillis DE SCHUYTERE 
K. Joosine DE SCHUYTER x Geert HEBBELINCK en Magdalena DE 
SCHUYTERE 30 j. 
2e man † Pieter DE ROO 
K. Lieven DE ROO 25 j. SS, Marten 23 j., Janneken 16 j. 
Lieven DE COCK VM 
Hofstede op "Bracht" 

26 1709 SVGB † Anneken DE VRIESE † Gent september 1708 
H. Jan ENGHELS 
Erft: Janneken DE VRIESE fs † Jan x Marie DE MEYER 20 j. 
Onvolledig 1 blad 

27 1709 SVGB † Lauwereys HAESEBEYT fs Jan 
HG. Janneken DE CLERCK fa Gillis † 19 april 1708, geen kinderen 
Hoirs: Pieter DE ROECK x Joosyne HAESEBEYT. Verder Lauwereys 
VERMERSCH en Joos HAESBEYT 

28  Compareert voor Pieter DE SAEDELEERE, notaris royal tot Ghendt: Jan 
ENGHELS W. en Anna DE VRIESE, jonge dochter HS 

29 1709 SVGB † Lieven DE PAEPE † 22 januari 1709 en † Tanneken  ABRAHAMS † 
23 januari 1709 
K. Marteyne DE PAEPE 17 j., Lieven 14 j., Martin 11 j., Joos 9 j., Pieter 6 j., 
Francoys 4 j. en Joanneken DE PAEPE 2 j. 
Pieter AELBRECHT x Joseyne DE PAEPE VP 
Pieter DE ROO VM 
Hofstede op "Bracht" 

30 1709 SVGB † Catelyne RIMBAUT † 6 maert 1708 x † Charolus MATTHYS † 2?4 
december 1708 
K. Pieter MATTHYS, Elisabeth x Lieven DE MULDER, Cornelis, Janneken x 
Jan DE SMET, Joosyne MATTHYS x Guilaume EGGERICK, † Lievyne 
MATTHYS x Vincent SOETAERT 
K. Jan en Caroline SOETAERT 
Marie Anne MATTHYS x Gillis VAN BEVERSLUYS, Jan MATTHYS en † Joos 
MATTHYS x Janneken VAN DE SYPE, K. Pieter MATTHYS SS 
Hofstede op St. Martens Acker 

31 1709 SVGB † Joos VAN BAVEGHEM † 21 februari 1709 x † Tanneken BALE † 
1698 
K. Pieter VAN BAVEGHEM, Elisabeth x Jan DE GROOTE, de W. va, † 
Barbara VAN BAVEGHEM x † Adriaen DE VOS 1e man TW Gillis DE VOS en 
Pieter STEVENS uit 2e huwelijk x Alexander STEVENS 

32 1709 SVGB † Arnaut DE COCK † 18 augustus 1708 
HG. Joanneken DE COCK 2e vrouw 
1e vrouw † Barbara BALE 
K. Jan DE COCK SS, Lieven SS, Adriaen SS, Pieter SS, Joos SS, Lauwereyns 
SS, allen uit 1e bed, en Lievyne DE COCK 18 j. uit 2e bed. 
Land op "Houte" 

33 1709 SVGB † Abraham DELA RUELLE † 8 januari 1709 x en † Adriaene 
BAUTERS † 2 6 december 1708 
K. Lieven BAUTERS SS, Janneken x Frans DE WANDEL en de W. van † 
Andries DE LARUELLE † te Munckzwalm 

34 1709 SVGB † Catarina VAN DE GUCHTE † 27 december 1708 
H. Lieven BLOEM 
K. Marie BLOEM 13 j. 
Gilles VAN DE GUCHTE VM 
Adriaen BLOEM VP 
Hofstede "Reuyghemstraete" 

Wordt vervolgd. 
 



 

Land van Rode – jaargang 46 nummer 181                 28                                                  maart 2018 
 
 

Inhoud driemaandelijks tijdschrift  
Land van Rode - jaargang 45 

 
 
 
Nummer 177 - maart 2017  
   
Voorwoord                   1 
Lezing Lamoraal van Egmont 2 
Erfgoeddag in Oosterzele 4 
Het dagboek van Marcel De Ghouy 5 
Provinciale prijzen voor historisch onderzoek 27 
Cursus Familiekunde 28 
Erfgoeddag in Merelbeke 29 
Staten van Goed Land van Rode (deel 10)  30 
Inhoud Jaargang 44 32 
   
Nummer 178 - juni 2017  
   
Voorwoord                  33 
Lezing: Wij gaan naar Amerika 34 
Balegem: Het goed “t’ Heesseghem” en zijn bewoners 35 
Open monumentendag 2017 47 
Nieuws uit de regio 48 
Cursus Familiekunde 55 
Van tempel … geldwisselaars … en bankiers (deel 3) 56 
Staten van Goed Land van Rode (deel 11)  62 
                     
Nummer 179 - september 2017  
   
Voorwoord                  65 
Lezing: Wij gaan naar Amerika 66 
Oosterzele: OLVrouw Loretokapel 67 
Open monumentendag 2017 71 
Cursus Familiekunde 72 
Mijn oorlogsherinneringen 73 
Uit goeie grond 88 
Van tempel … geldwisselaars … en bankiers (deel 4) 91 
Staten van Goed Land van Rode (deel 12)  94 
  
Nummer 180 - december 2017  
   
Voorwoord                  97 
Een eerbetoon aan professor-emeritus Johan Taeldeman 98 
Balegem Visschersemolen 99 
Kasteel d’Hoop of de teloorgang van de Heidestraat 109 
Van tempel … geldwisselaars … en bankiers (deel 5) 125 
Staten van Goed Land van Rode (deel 13) 128 
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Interesse? Contacteer de secretaris 
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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 



 

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

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

Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele. 
 
 

Aangesloten bij het verbond HEEMKUNDE OOST-VLAANDEREN 

 
 
 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 
 

LAND van RODE 
 

Gesticht in 1968 

Op vrijdag 7 juni 1968 had in het gemeentehuis van 
Gentbrugge de stichtingsvergadering plaats. 

Foto M. Debruyne.  
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE 
Gesticht 7 juni 1968 

 
Stelt zich tot doel: 

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

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

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

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

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

 
Raad van Beheer: 
Erevoorzitter : Gerard WAEYTENS (†) Stichter 
Eresecretarissen : Oscar VAN WITTENBERGHE (†) Medestichter 
 : Werner CALLEBOUT (†) 
Voorzitter : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester : Françoise VERHOOSELE 
Bestuursleden : Noël CALLEBAUT, 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 
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Voorwoord 
 
Beste heemvrienden, 
 
 
40 jaar na het jaar van het dorp. 
 
 
Nu de zomermaanden zijn ingezet en velen onder ons genieten van een verdiende vakantie, houdt 
dit ook voor ons in dat het werkjaar reeds half weg is. 2018 is toch bijzonder jaar. Onze kring werd 
50 jaar geleden opgericht. Op diverse plaatsen wordt het einde van Wereldoorlog I herdacht.  
Bruisend Balegem 2018 brengt dit terecht onder de aandacht. In de Sint-Martinuskerk van Balegem 
kan u bij die gelegenheid de tentoonstelling bekijken “Belgen op de vlucht”. Meer info over deze 
tentoonstelling en de erfgoedwandeling op de komende open monumentendag verneemt u verderop 
in dit tijdschrift.  
 
Het is veertig jaar geleden dat in 1978 het Jaar van het 
Dorp plaatshad. Het idee ontstond destijds in Balegem 
tijdens een colloquium, gehouden in de nadagen van het 
monumentenjaar 1975.  Sindsdien is veel veranderd. 
Gemeenten werden samengevoegd. Her en der werden 
kloosters en pastorijen gesloten. Dorpskerken en 
gemeentehuizen kregen of krijgen eerstdaags een 
andere bestemming. Parochies en dekenaten hielden op 
te bestaan of werden samengevoegd.  
 
Heel wat voormalige dorpskernen verloren hun 
centrumfunctie en kregen een verlaten aanblik. Zoiets is het sterkst voelbaar in de voormalig 
straatdorpen. Het café op de plaats, waar op zondag voormiddag mensen elkaar ontmoeten, is er 
mee gestopt.  De eeuwenoude dorpskermis en de zielmis op maandag brengen families niet meer 
bijeen. Het typische dorpszicht heeft de plaats moeten ruimen voor de meer gezinswoningen 
(appartementen). “Moesten vaodere en moedere werekiren, ze zoden (h)un boane naor huis nie mier 
were vinden”. 
 
Vaak ging het dorpseigen erfgoed verloren. Ik denk aan de oude dorpsschool, de smidse, de prachtige 
herenwoningen, de dorpshoeve, de dorpskapel. Stilaan is wat nog rest, een oude vergeelde 
prentbriefkaart. Neen, niet dat wij verwachten dat het dorp in de tijd blijft stil staan.  
Het ontbreek in onze gemeenten aan toekomstgerichte urbanisatie plannen, plannen waarin de 
geëigende dorpsbepalende beelden op een verantwoorde wijze zijn in opgenomen. Gemeenten staan 
er veelal alleen voor en het ontbreekt hen de steun van de voogdijoverheden. Maar dit ontslaat hen 
niet om initiatieven te nemen. Erfgoedwerkers kijken machteloos toe, hoe bouwpromotoren in hun 
geliefde dorp enkel oog hebben op wat de grond er kan opbrengen. Wat zij afbreken gaat 
onherstelbaar verloren! 
 
Straks komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Benieuwd in hoever bij de toekomstige 
beleidsmakers de wil aanwezig is om het dorp te herwaarderen, in hoever zij vindingrijk genoeg zijn 
om de beeldbepalende erfgoedpanden een waardevolle herbestemming te geven?  
Het geëigende dorpserfgoed uit het dorpsbeeld laten verdwijnen is geen optie!                       
Gelukkig zijn er nog de vrijwilligers uit het middenveld, in diverse verenigingen actief, die hun dorp 
leefbaar houden. Laten wij hen blijven motiveren, want ook zij worden stilaan zeldzaam. Ik noem 
hen graag de behoeders van de lokale dorpsgemeenschapen. 
  
 
 
Lucien De Smet 
Voorzitter 
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Privacyverklaring Heemkundig 
Genootschap Land van Rode. 

 
 
Beste lid, 
 
 
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we 
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er 
alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
 
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese 
verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

� uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

� verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

� vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens; 

� passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

� geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

� op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

 
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode 
Secretariaat: Hundelgemsesteenweg 101 Blok A 301 
9820 Merelbeke  
secretaris@landvanrode.be 
Telefoon: 09/362.69.95 
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
 
Uw persoonsgegevens worden door het Heemkundig Genootschap Land van Rode verwerkt ten 
behoeve van de uitvoering van onze missie: 
 
Heemkundig Genootschap Land van Rode is een vereniging die heemkunde en aandacht voor lokale 
en regionale geschiedenis in Vlaanderen stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en zichtbaar maakt 
en die ondersteuning, begeleiding en vorming biedt aan de cultureel-erfgoedgemeenschap 
heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Heemkundig Genootschap Land van Rode brengt de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde 
samen in een netwerk en creëert zo een draagvlak voor ontmoeting, uitwisseling en expertise. Dit 
netwerk kan, ook via transsectorale samenwerking, een bepalende rol spelen in een 
maatschappelijke erkenning van het belang van erfgoed. 
Heemkundig Genootschap Land van Rode profileert zich eveneens binnen een Europees en 
internationaal kader en stimuleert mensen om cultuur en erfgoed duurzaam te hanteren als een 
manier om wederzijds respect en begrip in de hand te werken. 
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Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor 
volgende doeleinden: 
 

� om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Heemkundig Genootschap Land van Rode; 
� het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en publicaties zoals ons driemaandelijks 

tijdschrift; 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• persoonlijke identiteitsgegevens: (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, 
rekeningnummer, foto). 

 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen. 
 
Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u 
niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang 
van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie 
van de werking van het Heemkundig Genootschap Land van Rode verwerkt. De verworven beelden 
worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt. 
 
De verwerking van de persoonsgegevens door het Heemkundig Genootschap Land van Rode gebeurt 
op basis van volgende wettelijke basis: 

� om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming 
� voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Heemkundig Genootschap 

Land van Rode, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden 
worden afgewogen 

� in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig 
verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan op 
elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden 

� in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met oog op het 
bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor het ‘algemeen belang’ 

 
 
Verstrekking aan derden. 
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor: 

• het verzorgen van ICT-infrastructuur; 
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en publicaties. 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging 
van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is.  
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. 
U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  
 
Bewaartermijn. 
 
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het 
verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard. 
 
Beveiliging van de gegevens 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de 
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volgende maatregelen genomen: 
• alle personen die namens het Heemkundig Genootschap Land van Rode van uw gegevens 

kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.  
 
Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van 
u ontvangen hebben.  
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens 
door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen 
u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Klachten. 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Wijziging privacyverklaring. 
 
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging 
zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website. 
 
 

 
 
 
 
Uit de bibliotheek van Huys De Cocker, door Lieve De Cocker. 
  
Een sage uit Melsen. 
‘De weldoende Giptenessen’. 
  
Ten tijde dat de Egyptenaars, hier onder de benaming Djiepten1 aangeduid, in Vlaanderen 
rondzwierven, verkeerde er eens te Melsen zulke troep ellendigen, die er den veldarbeid verrichtten. 
Was er een boer, die, bij gemis aan werkvolk, niet bij tijds zijne akkers kon gewied of zijne vruchten 
ingeoogst krijgen, zoo plaatste hij des avonds op het te bewerken veld zoovele portiën toebereide 
spijs, als hij personen wenschte te hebben om den arbeid in éenen dag ten einde te brengen. Was 
de boer nu werkelijk in nood, dan kwamen de Giptenessen des nachts de spijzen halen en ‘t werk 
afdoen. Handelde echter de boer uit vrekheid, dit is, veinsde hij, gebrek van werkvolk te hebben, om 
aldus eenige daglonen te sparen, dan bleven spijs en akker onaangeraakt. 
  
Uit de Potter en Broeckaert, De geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen, vijfde deel, 
1867. 
 
 
 
 

                                                           
1 cfr het Engelse ‘Gipsy’, zigeuner(in), rondtrekkers. 
De benaming ‘Egyptessen’ is nog terug te vinden in sommige plaats- en herbergnamen, en duidt wellicht op de 
verzamelplaatsen van deze rondtrekkende gezelschappen. 
In Merelbeke is er het Egyptessenplein, kruispunt Lamstraat en Poelstraat, waar de woning met het opschrift “d’ 
Egyptessen” in 2007 werd afgebroken voor de aanleg van het pleintje. 
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Volkse wijsheden, gezegden, spreekwoorden 
in het Oosterzeelse gangbaar (bijdrage 2). 

 
 
Verzameld door het Heemkundige Genootschap Land van Rode.                           
Aangebracht door: Annieta, Annie, Lut, Lucien.  
 
Opgetekend in 2017-2018. De woorden die Vet afgedrukt staan vonden 
wij terug in het woordenboek “Oosterzele”. Ook u kan helpen door de lijst 
verder aan te vullen en waar nodig te verbeteren.  
Hiervoor kan u terecht bij: desmet.lucien@skynet.be 
 
De voorlopige teller staat op 600.   
 

 
 
Trefwoord Gezegde Betekenis 

Amazone Kwee nie of da meen amazone dormee zo 
t'akkoord gaan 

Zich afvragen of mijn partner 
dezelfde mening heeft 

Apot(h)éker(e
) 

A zu nen vuilen apot(h)eker(e) Slordig in omgang en in arbeid 

Azuu  Z' ès azuu Ze is zwanger  

Besteken Au besteeken  Mijn verjaardag 

Biechten Goa doar ne kier mee te biechten. Als die onwetende u moet helpen 

Bluütgat Ge zie zeen vore pier bluütgat Hij draagt zijn broek vrij laag  

Buzze  Buzze geven Snel vooruit gaan, vorderingen 
maken 

Drinkgèld (H)ij  ès zijn drinkgèld kwijt Hij is gecastreerd 

Droad Oad als de stroate en verslete tot op den 
droad 

Zeer oud en nog steeds bruikbaar 

Erten 
 

Ge kunt er d’erten deur zichten Doorzichtig als water bv bij 
slappe koffie 

Familde Familde van ‘t zevende knoopsgat zijn verre verwanten zijn 

fersèt mee t fersèt schrijven prijzig aanrekenen 

Deure D er nie meer ondere of deure geraken niet tijdig klaarkomen te veel om 
handen 

Flasse T ès en schéte in een flasse. Een magere oplossing, mislukte 
uitslag 

Gerieël K goa ga hem t gerieël aandoen Iemand zijn temperament 
inbinden 

Gerust loaten Dan's ons nie gerust loaten Na die drukte nu met rust gelaten 
worden 

Gestreken Gelet en gestreken Netjes opgeruimd 

Goan zeggen (H)ij ès t goan zeggen  Hij is overleden 

Kakken T kakken goat veur 't bakken Het meest belangrijkste gaat 
vooraf 

Lei(d)te Da ligt buiten men lei(d)te Behoord niet tot het gebied van 
mijn bevoegdheid 

Luüed Meen voeten weege(n) als luüed De voeten voelen zwaar aan  

Mier Als (i)k er mier heb, stuur ik ze ou De rest voor u 

Mollegat Ze kunnen in een mollegat kruipen Schaamtegevoel 
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Neuze Woar goade noartoe? menen neuze 
achterno en  meen gat zal volgen 

Afwijzend antwoord op de vraag 
"waar ga je heen" 

Noene Baulegèmse noene  Laat na de middag eten 

Oangeschéten Oangetroud ès oangeschéten / Uw schoonfamilie is geen 
bloedverwant 

Pakske/ Zievere uit pakskes/ Het verhaal heeft geen inhoud 

Riem (H)ij (h)eeft van de riem Hij heeft zijn deel van de 
tegenslag 

S noens Tussen 's noens en ten twoalven  Snel nog iets doen 

Sschoenen T'es lijk een astronaut, (h)ij (h)eeft luüed 
in zijn schoenen 

Hij raakt moeizaam vooruit 

Schoüe Schouë geven Heftig doende zijn 

Soeflètte 
 

K goa au en soelètte oup au weezen 
geeven 

Verbaal dreigen een kaakslag te 
geven 

Steekend Steekend au op  Maak dat je weg komt 

Toeten (H)ij weet van toeten noch bloazen Van niets kennis hebben 

Uuë(g)e Wa zie meen lodderige uuë(g)e  Wat merk ik op 

Weken De zes donkere weken  De periode van drie weken voor 
en drie weken na Kerstmis 

Wijf Oad en stijf en nog gien wijf, oad en 
versleten en nog van gien ander weten 

Als eens het antwoord op de 
vraag hoe gaat het met U.  Mijn 
situatie is nog steeds als 
voorheen 

Winkele Zenen winkele droagt goe De zaken gaan goed 

Woater Zijn woater moaken Gaan plassen 

 
Aftelrijmpjes 

- Onder de piane stoat een kaneke Al wie der van drinkt die stinkt En de stinkkort stoat erbij 
en da zijde gij. 

- Ringelo rangelo Gij moet zenden Gij moet de ring naar Amerika verzenden 
(h)ij eis nie(t) (h)ier , (h)ij eis nie(t) doar, (h)ij eis allang noar Amerika verzonden 
Pot: nu moet je zeggen wie die sc(h)uune ring van mij gestolen heeft en wie er den dief     
van is 

- Achter t kapelleke lag een duuë rat Mieke met haar belleke had ze er op getrapt 
ai zei da ratteke e stuksken van mijn gatteke 
pief poef paf gij zijt ervan af. 

 
- Wie ben ik? 

- ‘k Ben aangekoumen 
- ‘k ben opgegoan 
- ‘k ij t oangestoken 
- ‘k ij toegedoan 
- ‘k ben afgekoumen 
- ‘k ben vurtgegoan (EEN LANTAARNAANSTEKER) 

 
Kinderen werden als eens bang gemaakt waarom? 
T sauvends meugde nie mier noar buiten want d (h)oepoepkes goan aou pakke (ze mochten in het 
donker niet naar buiten) 
 
Wordt vervolgd 
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Het Heemkundig Genootschap Land van Rode 
organiseert in het kader van Bruisend Balegem 2018 

van 15-8 tot 20-8-2018 
de tentoonstelling 

 
 

 
 

Op woensdag   15-08-2018                         tot 18 u 
Op zondag       19-08-2018              van 14u tot 17u 
Op maandag    20-08-2018              van 14u tot 17u 

  
De tentoonstelling is ook vrij toegankelijk na de kerkdiensten en op ogenblikken dat de kerk is 
opengesteld.  
 
 
Na de val van Antwerpen op 10 oktober en de inname van Gent op 12 oktober 1914 rukten de Duitse 
troepen verder op naar de kust. Intussen waren zo’n anderhalf miljoen Belgen gevlucht voor het 
oorlogsgeweld. Duizenden verbleven tot het einde van de oorlog in den vreemde. Benijdenswaardig 
was hun lot niet want de levensomstandigheden in vluchtelingen kampen was vrij precair. Deze 
tentoonstelling brengt hun verhaal. 
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Erfgoedwandeling “Het Serrurepad Moortsele” 

 
Samenkomst aan de kerk van Moortsele om 14u30. 
Einde voorzien om 16u30.  
 
Deelname is gratis.                            
 
Elk deelnemend gezin ontvangt achteraf max. 2 consumpties. 
 
 

Met deze wandeling proberen 
wij aan te tonen dat een dorp 
als Moortsele evenveel 
aanlokkelijkheden bezit en 
haar verleden even boeiend 
kan zijn dan wat vele 
toeristen in verre oorden 
jaarlijks rond deze tijd gaan 
opzoeken. Op de wandeling 
worden wij begeleid door 
onze voorzitter Lucien De 
Smet. Overtuigd zijnde dat 
over Moortsele heel wat 
wetens-waardigheden te 
vertellen zijn, luisteren we 
onderweg even graag naar de 
verhalen van onze 
deelnemers.   

 
       De Sint-Amanduskerk te Moortsele. 
 
In 1980 werd door Heemkring Moortsele voor het eerst het Serrurepad bewandeld. Het 
werd benoemd naar één van haar vooraanstaande inwoners, de taalkundige Constant 
Philippe Serrure.  
Deze historicus, numismaticus en filoloog werd te Antwerpen geboren op 22-02-1805. In 
1836 werd hij hoogleraar in de geschiedenis aan de universiteit van Gent. Van 1854-1857 
was hij decaan van de faculteit Nederlands Taal en Letterkunde te Gent. Hij overleed te 
Moortsele op 6.04.1872.  
 
De geschiktste plaats om onze wandeling aan te vangen is het dorpspleintje van Moortsele. 
Het pad brengt ons naar de merkwaardige monumenten zoals de watermolen, stede ter 
Hust, het kasteel Verschaffelt, hof ter Rattepade en hof ter Caelbergen.  
Onderweg worden wij geconfronteerd met wat ons herinnert aan Wereldoorlog II. 
 
Uw deelname kan u melden aan: secretaris@landvanrode.be 
Tel. 09/362.69.95  
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Balegem: de Watermolen, 
door Lucien De Smet. 

 
De Molenbeek. 
 
De Molenbeek is een 14 km lange laaglandbeek die behoort tot het hydrografisch bekken van de 
Boven-Zeeschelde. De loop ligt op het grondgebied van de gemeenten Oosterzele, Merelbeke en 
Melle. Tussen bron te Balegem en monding te Melle bedraagt het hoogteverschil 64 m. 
 

De Molenbeek ontspringt te Balegem in de wijk Walzegem. 
Vanaf de voormalige gemeente Gontrode tot de monding in 
de Schelde te Melle krijgt zij de naam Gondebeek. 
 
Te Balegem op de wijk Rooigemdries ontvangt zij de 
Rommelbeek, op het dorp de Dorpsbeek en op de wijk 
Vrijhem de Begijnenbeek. 
 
De bron op Walzegem. Foto Lucien De Smet 
 
 
Te Scheldewindeke op het Dorp ontvangt zij de Ettingebeek 
en de Kerkesbeek, te Moortsele, op de grens met Lemberge, 

de Driesbeek, te Gontrode op de grens met Melle ontvangt zij de Gijzelbeek.2 
 
Het totale hydrografisch bekken heeft een oppervlakte van 5500 ha. Het normale 
overstromingsgebied of alluviale vlakte van de beek beslaat ca. 200 ha. De vallei staat onder invloed 
van permanent grondwater. De ruggen hebben een goede (soms te goede) natuurlijke drainage, 
plaatselijk treedt stuwwater op. 
 
Pedologisch behoort het gebied tot de zandleemstreek ten zuidoosten van Gent. De bodem bestaat 
voornamelijk uit een vruchtbare laag leem of zandige leem die tot 1 à 2 m dik is op de valleiruggen 
en weg geërodeerd is op de heuveltoppen ten gevolge van ontbossingen. Het weg geërodeerde 
materiaal werd grotendeels als colluvium afgezet aan de voethellingen. Verdere vernietiging van 
permanente vegetatie op de heuvelruggen t.g.v. ruilverkavelingen heeft deze erosie sterk doen 
toenemen. In de valleien werd klei en leem afgezet door de rivier. 
 
Bodemgebruik en ruimtelijke ordening reflecteren deze pedologische gegevens: de goed 
gedraineerde vruchtbare hogere gronden zijn voornamelijk dan als akkerland in gebruik, de lagere 
dichtgeslagen zware gronden zijn dan weilanden en bossen. De bewoningskernen hebben zich zoals 
gewoonlijk het geval is, ontwikkeld dicht bij de beek.3 
 
De watermolen van Balegem. 
 
De aanwezigheid van watermolens op de Molenbeek kan mogelijks teruggaan tot de 13e eeuw. 
In de costumen van Windeke (1280) heeft men het over de Molenbeke. Mogen wij hieruit niet 
concluderen dat toen reeds watermolens op deze beek werkzaam waren. 
 

 
 

Uit de costumen van het Land van Windeke een document uit 1280 met de vermelding van de 
Molenbeek: “Dit syn de waterganhe: de Molenbeke binnen canten es wijt te wesene V voete”4. 

                                                           
2 PAUL DEN HAESE, Namen van waterlopen in Gontrode, De Gonde, 1982, jg. XI, nr. 15, blz. 313. 
3 Gondebeek-Molenbeekvallei: studie uitgevoerd in opdracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 
Universiteit Gent, vakgroep toegepaste Ecologie en Milieubiologie; 1996. 
4 Een voet is 0,2772 m. 
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Dit document vertelt ons niets over de aanwezigheid van watermolens op de beek maar eerder meer 
over de waterhuishouding in het toenmalige Land van Windeke5. 
 
Vanaf de bron tot monding vond ik watermolens te Balegem, Moortsele, Gontrode en Melle maar ook 
die van Scheldewindeke. In 1604 betaalde de heer Provin reeds de rente aan de baron van het Land 
van Rode voor de watermolen te Scheldewindeke6. 

 
1636 Watermolen te Scheldewindeke.  
Foto Lucien De Smet. 
 
“Sr. Provin qui doibt a cause de son molin a 
eaue en la paroiche de wiendeke a noel iij £ xvj 
sc. paris. pour l'annee escheve 1636”7. 

 
Was dan de watermolen op het dorp te Balegem van oorsprong een oliemolen? 
 
De vroegste vermelding van de oliemolen vond ik in de rekening uit 1458 onder de inkomsten van 
renten die eigenaars jaarlijks met 
Kerstmis betaalden aan de heer van het 
Land van Rode, zonder evenwel daarbij te 
vermelden of het een watermolen betrof 
en waar juist te Balegem de molen 
gelegen was8.  
 

                                                        RAG AR13 nr. 528 Foto Lucien De Smet. 
 
In 1479 betaalde Jehan de la Damme met Kerstmis de jaarlijkse rente van 18 schellingen parisis, 
voor zijn oliemolen “sur le cours du ru-ssot en paroisse de Badelghem9”.  
Vertaald aan de hand van het verklarend woordenboek “Glossaire la Langue Romane par J.B.B. 
Roquefort, Deel 2 blz. 502”, begrijp ik ru-ssot als ruyot, ruisseau, canal pour l’écoulement des eaux. 
In een rekening uit 1497 schrijft men “sur le cours du ruysot a Badelghem” 10. In een latere Vlaamse 
tekst las ik “van den loop van ‘t rumschot van baleghem bij zijnder hofstede”. Wat bedoeld wordt 
met den loop van ’t rumschoot van Baleghem blijft onduidelijk. Was dit een aftakking van de 
Molenbeek of bedoelt men met “ru-ssot” de plaats waar de dorpsbeek in de Molenbeek vloeit? Geen 
enkele zekerheid hierover. 
 
Ligging. 
 
Van 1565 tot 1603 betaalde Livinus Bale filius Martinus de rente voor de oliemolen gelegen te 
Balegem in het gehucht Bechem11. Voor het eerst in de rekeningen wordt de molen gesitueerd op de 
wijk Bechem12. Bij gebrek aan archiefmateriaal konden wij Bechem nog niet exact situeren. Wij 
verwachten Bechem niet in het centrum zo dicht bij de kerk maar eerder in de buurt van de 
Molenstraat en het Gootje. Tot zo lang nog niet werd uitgemaakt of de oliemolen een watermolen op 
de Molenbeek was, groeide bij mij de gedachte dat de oliemolen niet zomaar te vereenzelven is met 
de gekende watermolen op het dorp. 
 
Een vermoeden waarin ik word gesterkt door de rekening van 1643. Hierin staan en de oliemolen en 
de graanwatermolen van de familie Jacobus [Jacques] De Mil samen vermeld. “Le Jehan Bale filz de 
Lievin qui doibt a cause de R? imschoot a balegem on se soulloit? avoir un molin d'huile qui est a 
p[rese]nt event une commimaulte? Contenant trente verges onenviron en la dicte paroiche de 
baleghem xviij sc. paris. ??2 pour l'an escheu? a noel 1643 lese”13)  
Merk op: in 1643 nog steeds een aanwijzing dat de oliemolen een watermolen is. 

                                                           
5 LUCIEN DE SMET, De feodaliteit te Scheldewindeke, teksten samengebracht ter gelegenheid van het referaat door 
Prof Dr. Dirk Heirbaut te Oosterzele in 2000. Uitgave Heemkundige Kring Land van Rode. 
6 RAG AR 13, nr. 541. 
7 RAG AR 13, nr. 536. 
8 RAG AR 13, nr. 528, rekening 1458. 
9 Sommige auteurs menen uit de rekening van 1466 te kunnen afleiden dat “kort voor 1466 Jehan de la Damme 
de molen gebouwd heeft”. In deze rekeningen vond ik geen enkel spoor terug dat Jehan de la Damme een molen 
bouwde. 
10 RAG AR 13, nr. 531. 
11 RAG AR 13, nr. 540, 541. 
12 Bechem betekent woongebied in de omgeving van een beek. 
13 RAG AR 13, nr. 572. 
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Gekende molenaars op de oliemolen te Balegem. 
 
1458-1497: Jehan de la Damme14. 
1497: De familie Michel der Kinderen en Lieven Azaerts15.  
1536-1539: Michel der Kinderen16. 
1565 tot 1603 was het Simoen Bale filius Martinus, die de rente betaalde voor een oliemolen gelegen 
te Balegem in het gehucht Bechem17. 
1604 tot 1645: Joannes Bale filius Livinus18. 
 
De geschiedenis van de korenwatermolen laten wij aanvangen in 1640. 
De korenwatermolen te Balegem was een straatleen. 
 
Straat- of cynsleen was een bijzonder leenvorm waarbij de vazal ten opzichte van zijn leenheer werd 
vrijgesteld van de gewone diensten. Zij kwamen zelden voor en waren aan bepaalde regels 
onderworpen. In dit geval was de belening aan een economische activiteit verbonden19. De energie 
afkomstig uit wind of water hoorde toe aan de heer. Zonder zijn toestemming kon geen molen worden 
opgericht. 
Op 6 juli 1640 sloten de toenmalige baron van Rode, Egidius [Gilles] van Dale en Jacobus De Mil een 
deal voor het bouwen van een graanwatermolen. Het straatleen te Balegem was erfelijk en werd 
gehouden van het leenhof Scheldewindeke, Balegem, Moortsele. 
Deze overeenkomst maakt het duidelijk dat de oliemolen en de korenwatermolen twee aparte molens 
waren met elk hun eigen geschiedenis. De oliemolen gelegen op het gehucht Berchem en de 
korenwatermolen op de Plaetse. 
 
Ligging van de korenwatermolen. 
 

De 18de-eeuwse documenten waarover wij kunnen 
beschikken brengen meer duidelijkheid. Ze duiden ons de 
plaats aan waar de korenwatermolen gelegen was. Daar is 
het document uit 1780 waarin de hofstede ook bij naam 
genoemd wordt: “beneden de kerke aan het Haentje, de 
Jan Rijckaertsstede, nu de hofstede van Pieter Frans De 
Mulder waarop de watermolen staat”. Het leen had een 
oppervlakte van 9 gemeten en 12 roeden. Ten oosten en 
noorden lag de hofstede. Ten zuiden stond de kerk van 
Balegem en lag ook het schutterijveldeken20. 

Op de Plaatse te Balegem bezat Judocus [Joos] De Mil filius 
Jacobus een tweede goed, 1068 roeden groot. Het werd 
belast met een rente van 7 schellingen groot, te betalen 

aan de markies van Lede en 7 schellingen groot per jaar aan de kerk van Balegem. Dit goed lag in 
het O. aan de Plaatse, ten Z. en W. lag de schutterij van de Sint-Sebastiaan gilde, N. de kerk van 
Balegem.  

In een document uit 1736 vernemen wij dat naast de watermolen de vijver met zijn dammen lag. In 
het document uit 1738 vonden wij een summiere omschrijving van het molenaarsgoed, de plaats 
trouwens waar Petrus [Pieter] De Mulder op 30 maart overleed: het hof met schuur en stallen, het 
molenhuis met bijhorend materiaal en het draaiende werk. De huizen op de plaatse werden verpachte 
aan Joannes [Jan] Van Boterberg. Jacobus en zijn erfgenamen waren vermogend. Ze waren in het 
bezit van nagenoeg al de goederen gelegen aan beide overs van de beek gelegen ten oosten van het 
kerkhof en de huidige watermolenstraat. Daarenboven waren zij ook nog de eigenaars van 
landbouwgronden, gelegen op de Meulenkouter te Scheldewindeke 21.  

 
De familie Jacobus De Mil22 
                                                           
14 RAG AR 13 nr. 528, 530, 
15 RAG AR 13 nr. 531, 532, 533, 534 
16 RAG AR 13 nr. 535, 536, 537, 538, 539 
17 RAG AR 13 nr. 540 
18 RAG AR 13 nr. 541-572. De rekening van 1645 is de laatste die bewaard is gebleven. 
19 Dirk Heirbaut, Over heren, vazallen en graven,1997, blz.241 cijnslenen 
20 RAG AR 13 nr. 180. 
21 RAG AR 13 nr. 207 
22 Er waren twee families De Mil te Balegem: de ene met als stamvader Jacobus, de andere stamvader noemde 
Adrianus. 
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1640 Egidius van Dale en Jacobus De Mil bouwen te Balegem een korenwatermolen. 
 
« Gilles van Dale et Jacques De Mil qui doibvent a cause de leur molin a eaue a mouldre ble d'en 

la paroiche de balegem a eulx consenti 
par mon dit sr. le Baron d' y pouvoir 
eriger et avecq promesse et soubz la cle 
de l'un pour l'autre et un seul pour le tout, 
d'en payer annuellem[ent] au proffit de 
mondit sr. ses hoirs et successeurs pour 
reconnoissance quarante huict livres 
paris. pour le terme de ix huict ans, 
commencants 6 de Juillet 1640 … pour 
l'an escheve 6 de Juillet 1645 - - xlviij23. »  

 
Egidius van Dale en Jacobus De Mil kregen van Simon de Rodriguez 
d’Evora II, baron van het Land van Rode op 6-07-1640 de toelating om 
in de parochie Balegem een korenwatermolen te bouwen. Gedurende 
18 jaar betaalden zij hiervoor een vergoeding van 48 ponden. Simon II 
was één van de 4 kinderen van Simon I de Rodriguez d’Evora en Anna 
Ximenez. Hij verbleef op zijn kasteel Ter Zalen in Destelbergen. Simon 
II overleed ongehuwd op 27-09 1669 en werd begraven in de kerk van 
Bottelare. Zijn obiit bevindt zich in het koor van de kerk in Bottelare. 
Zijn wapen is het huidige gemeentewapen van Oosterzele (KB van 
1.12.1980). 

 
Over Jacobus De Mil en Egidius van Dale is voorlopig zeer weinig bekend. Judocus De Mil had zijn 
vader Jacobus opgevolgd. Judocus De Mil overleed te Balegem op 13-01-167224. In de staat van 
goed, die na zijn dood werd opgemaakt, staan drie minderjarige erfgenamen, kinderen geboren uit 
zijn huwelijk met Tanneken Van de Veijvere: Antonius [Anthon] 19 jaar, Petrus [Pieter] 15 jaar en 
Joanna [Janneken] 13 jaar. Hun voogd paterneel was Jan De Mil. Hun voogd materneel was Judocus 
Van De Vijver25. Zijn weduwe trad achteraf in het huwelijk met Petrus De Moor26.  
 
Om het verdere familieverhaal beter te volgen geven wij hierna de stamboom van de familie De Mil 

Jacobus De Mil 
 

Judocus De Mil x Tanneken Van de Veijvere (2de x met Pieter De Moor) 
† 13-01-1672 

 
Antonius De Mil                    Petrus De Mil                      Joanna Adriaena De Mil († 03-02-1739) 
                                           x Elisabetha De Moor            x Petrus De Mulder († 30-03-1725) 
                                                                              
  
                            Judocus De Mulder x Maria Bael   Livinus De Mulder x Maria Francisca Speliers  
  
                               Petrus Franciscus De Mulder  
 
Petrus Franciscus De Mulder was een 1ste maal gehuwd met Judoca Van der Brugghe. Hij trouwde 
een tweede maal met Maria Theresia Van den Bulcke.  
Hun kinderen waren: Joannes De Mulder, Dominicus De Mulder, Constantinus De Mulder, Ignatius 
De Mulder27. 
 
De kinderen van Judocus filius Jacobus De Mil. 
 

- Antonius De Mil. Over hem vond ik geen informatie. 
- Petrus De Mil: huwde op 30-01-1707 met Elisabetha De Moor. Hij werd na het overlijden van 

zijn vader, Judocus De Mil, molenaar op de korenwatermolen te Balegem. 
- Joanna Adriana De Mil. Zij huwde op 25-08-1679 met de uit Sint-Lievens-Houtem afkomstige 

Petrus De Mulder. Joanna De Mil overleed te Balegem op 3-02-1739. Petrus De Mulder 

                                                           
23 RAG AR 13 nr. 570, 571. Met dank aan Pieter De Clercq voor de transcriptie. 
24 RAG AR 13 nr. 207 
25 RAG AR 13 nr. 207. Het parochieregister van 1672 is niet bewaard gebleven. 
26 Stadsarchief Gent verdeling van het Land van Rode 1696 
27 RAG AR 13 nr. 398 
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overleed op 30-03-1725. Twee van hun kinderen zijn me bekend, nl. Judocus De Mulder 
gehuwd met Maria Baele en Livinus De Mulder gehuwd met Maria Speliers. 

 
1730. De korenwatermolen van Judocus De Mulder. 
 
Op 6-06-1730 verkocht Joanna De Mil, de zus van Petrus De Mil, een deel van haar erfenis aan haar 
zoon Judocus De Mulder, zijnde de ½ van de watermolen en de ½ van het hof28. 
 
Op 06-06-1730 verkocht Petrus De Mil filius Judocus, mulder op de watermolen, de 12 roeden grond 
aan zijn neef Judocus De Mulder “welken den gront dat jegenwoordig den cooren watermolen is 
staende”29. Hiervoor betaalde hij 5 schellingen de roede. Pas na het overlijden van zijn vader kon hij 
over het 72 roeden grote goed vrij beschikken.  
 
1736. Op 22-03-1736 verkocht Petrus de Mil, zoon van Judocus, aan zijn neef Judocus De Mulder 
filius Petrus zijn helft van de vijver en dammen, 1 dagwant 7 roeden groot. De voorwaarde hieraan 
gesteld was dat hij na de dood van Petrus, 30 gezongen jaargetijden zou laten opdragen gedurende 
10 achtereenvolgende jaren en tevens 2 zakken koren lied bakken om die te laten uitdelen aan de 
armen van Balegem30.  
 
1780 Op 02-02-1780 verscheen Petrus Franciscus De Mulder voor de baljuw “ende mannen van leen 
van de leenhove der prochie heerlijke leenhove der gemene vierschaere van Scheldewindeke, 
Balegem ende Moortzeele… om te verheffen den naer geschreven bodem van leene ….ende 
consisterende in een straatleen gelegen binnen de voorgemelde prochie van Balegem”31. 
Petrus Franciscus De Mulder had het straatleen als oudste zoon geërfd van zijn vader, Judocus De 
Mulder filius Petrus. Omdat het leen van eigenaar veranderde, diende hij leenhulde te brengen en 
werd hij belast met 2 ponden Parisis en 20 schellingen Parisis caemerlinck geld in het voordeel van 
de heer van Balegem. 
 
Huwelijk en kinderen. 
 
Petrus Franciscus trouwde tweemaal: een eerste maal op 2-09-1752 met Judoca Van der Brugghe 
en een tweede maal met Maria Theresia Van den Bulcke.  
Uit dit laatste huwelijk kennen wij 4 kinderen: Joanna Carola, geboren op 8-06-1773, Joannes 
Baptista, geboren op 05-08-1775, Anna Petronilla, geboren op 13-01-1780, en Josephus geboren op 
11-01-1784. Petrus Franciscus De Mulder overleed te Balegem op de 1 thermidor in het 11de jaar 
van de Franse republiek. (20-07-1803).  
 
Het muldershof. 
 
1738 Op 22-03-1738 verkocht Joanna De Mil, weduwe van Petrus De Mulder aan haar zoon Livinus 
De Mulder haar helft van de behuisde hofstede, dat haar toekwam uit de erfenis van haar broer 
Petrus De Mil. Het goed was gelegen te Balegem, ten N. nevens het kerkhof, W. de beke, Z. Judocus 
De Mulder. Sinds de dood van zijn vader Petrus (30-03-1725) vebleef Livinus er samen met zijn 
moeder32.  
 
1770. Op 13-11-1770 verkocht Maria Francisca Speliers, de weduwe van Livinus De Mulder, aan 
Joannes Baptista De Mulder filius Adrianus het huis en de stede, schuren en stallen gelegen aan de 
plaetse, Z. het Schutterijestraetje, W. de weduwe van Judocus De Mulder, N. Joannes Verheggen, 
47 roeden groot voor de som van 1700 gulden. Livinus De Mulder was de broer van Judocus. In de 
acte, verleden door notaris Joannes Franciscus Van der Heyden, werd de voorwaarde opgenomen 
dat Maria Francisca zonder kosten kon blijven inwonen 33.  
Joannes Baptista huwde op 17-11-1784 met Albertina Abraham. Hun erfgenaam was hun zoon, 
Petrus Joannes De Mulder34. 
 

                                                           
28 RAG AR 13 nr. 378, Wettelijke passeringen. 
29 RAG AR 13 nr. 378, Wettelijke passeringen. 
30 RAG AR 13 nr. 380. 
31 RAG AR 13 nr. 180. 
32 RAG AR 13 nr. 349. 
33 RAG AR 13 nr. 398. 
34 Op welke wijze beiden families verwant waren kon ik nog niet aantonen. Er is wel het vermoeden dat 2 broers 
met 2 zussen waren getrouwd. 
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Adrianus De Mulder was gehuwd met Judoca [Joosijne] De Moor en is overleden te Balegem op 23-
12-1767. Zij hadden 5 kinderen: Adrianus De Mulder, Maria De Mulder, Joannes Baptista De Mulder, 
Livinus De Mulder en Guillielmus [Guilliaen] De Mulder35. 
De watermolen kwam in het bezit van één van hun kinderen, nl. Joannes Baptista De Mulder gehuwd 
op 17-11-1784 met Albertina Abraham. Hij overleed te Balegem op 21-09-1789, en Albertina stierf 
op 04-03-1828. 
 
De bezitters van de korenwatermolen sinds de 19de eeuw. 
 
1834 De familie Petrus Joannes De Mulder–Hebbelinck-Leus 
 
Petrus Joannes De Mulder werd te Balegem geboren op 18-02-1786. Hij was de zoon van Joannes 
Baptista filius Adrianus De Mulder en van Albertina Abraham. Petrus Joannes De Mulder huwde met 
Regina Hebbelinck, geboren te Baaigem op 31-08-1775. Zij was de dochter van Joannes Baptista 
Hebbelinck en van Joanna Christina Van den Bulcke. In 1834 werd Petrus Joannes eigenaar van de 
watermolen36. Zijn echtgenote Regina overleed te Balegem op 14-08-184537. Hij trad andermaal in 
het huwelijk, deze keer met Benedicta Leus. Zij werd geboren te Oosterzele op 25-04-1812. Petrus 
Joannes overleed te Balegem op 11-06-1847. 
 
1847 De familie Joannes Baptista Baele- Benedicta Leus.  
 
Na het overlijden van Petrus Joannes De Mulder in 1847 trad zijn weduwe Benedicta op haar beurt 

voor de 2de maal in het huwelijk met Joannes Baptista Baele. De 
watermolen kwam door erfenis in het bezit van de familie Baele38. 
Joannes Baptista Baele werd op 10 fructidor jaar XI (28-08-1803) 
te Dikkele geboren. Hij was de zoon van Carolus Ludovicus Baele, 
te Balegem geboren op 25-07-1747 en te Dikkele overleden op 10-
10-1822, en van Joanna Catharina Vanderbruggen, geboren te 
Dikkele en er overleden op 8 -03-1805. Joannes Baptista kwam uit 
een gezin van 7 kinderen.  
 
Op 5-06-1848 huwde hij met Benedicta Leus. Joannes Baptista 
Baele overleed te Balegem op 29-08-1857.  
Uit hun gezin werden twee kinderen geboren: Cornelius Camillus 
Baele, geboren te Balegem op 8-05-1849. Hij was burgemeester 
van Balegem van 1884-1895 en schepen van 1896-1902. Hij 
overleed te Balegem op 12-12-190239.  
Zijn zus Maria Silvia werd te Balegem geboren op 7-10-1850. Zij 
was gehuwd met Polydoor Venneman, deurwaarder te Bottelare. 
Maria Silvia overleed te Bottelare op 22-11-1928. Zij hadden een 
zoon Polydoor Venneman. In deze burgemeestersfamilie kwamen 
helpende handen te kort, de reden waarom in het 

bevolkingsregister 7 inwonende dienstpersoneelsleden staan ingeschreven. Joannes Platteau was de 
molenaarsgast samen met 5 dienstboden: Franciscus De Bosscher, Charles Louis Courteyn, Petrus 
De Smaele, Dominicus Verbanck en als dienstmeid Maria Dhaene40. 
 
1858-1884 Constantinus Fruyt-Benedicta Leus. 
 
Op 29-08-1857 overleed Joannes Baptista Baele te Balegem in de leeftijd van 55 jaar. Zijn weduwe 
Benedicta Leus trad op 17-12-1858 te Balegem voor de 3de maal in het huwelijk met Constantinus 
Fruyt. Hij was afkomstig uit Dikkelvenne waar hij op 25-03-1819 geboren werd. Zijn ouders waren 
Petrus, geboren te Dikkelvenne op 6-09-1750 en Joanna Marie De Temmerman41.  
In dit nieuw samengesteld gezin werden geen kinderen geboren.  
Op de molen was Constantinus de molenaar. Als inwonend dienstpersoneel staan in het 
bevolkingsregister ingeschreven: Melania Crepeyn en Aloysius Crepeyn42. Constantunus werd lid van 

                                                           
35 RAG AR13 nr. 282  
36 kadaster Balegem art. 369 
37 GAO Registers overlijden 14-08-1845 nr. 63 
38 Kadaster Balegem art. 20 
39 Lucien De Smet 1977, Bijdrage tot de Geschiedenis van Balegem blz.38. 
40 RAG modern archief Balegem 013 BAL nr.3-4 
41 GAO register burgerlijke stand 1881 overlijden nr. 29, 7 mei Constantin Fruyt 
42 RAG modern archief Balegem 013 Bal, boek nr. 11870-1880 
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de gemeenteraad van Balegem na de verkiezingen van 1899. Hij was burgemeester van Balegem 
van 1873-1879. Hij overleed te Balegem op 7-05-1881. Zijn echtgenote, Benedicta overleed te 
Balegem op 6-12-1884.  
 

 
1880. Tekening van het hof aan de Molenbeek te Balegem, door Armand Heins. 

 
1885-1894. Maria Silvia Baele-Polydoor Venneman 
 
Na het overlijden van Benedicta Leus waren de kinderen uit haar huwelijk met Joannes Baptista 
Baele, Cornelius Camillus Baele en Maria Silvia, de wettelijke erfgenamen. 
Op 9 mei 1885 verdeelde notaris Bouckaert uit Oosterzele de erfenis. Kavel A met onder meer de 
watermolen kwam aan Maria Silvia Baele, gehuwd met Polydoor Venneman, deurwaarder te 
Bottelare. Art 4 omvatte: “een huis en hofstede, met schuur en stallingen, watermolen en 
afhankelijkheden, moeshof, boomgaard, waterput en een deelken bos alles in een blok te zamen 
groot 84a 20ca” met als kadastrale gegevens sectie B, nr. 487, 488, 489, 490, 764 en 76543. 
 
1894. De familie Honoreus Macharius Eechaut–Maria Cordula Callant 44. 
 
Op 26-01-1894 kocht Honoreus Macharius Eechaut de watermolen. Honoreus werd te Balegem 
geboren op 16-12-1840 en huwde op 22-04-1874 te Balegem met Maria Cordula Callant. Maria zag 
te Balegem het levenslicht op 28-01-1851. Zij was de dochter van Petrus en Veronica Buyse. Maria 
Cordula overleed te Balegem op 3-09-1930. Honoreus was tapper/slachter en werd molenaar toen 
hij in 1894 de watermolen had gekocht. Honoreus overleed te Balegem op 20-04-1927. 
Het gezin telde 10 kinderen: een ervan werd priester45 . 

- Camiel Eeckhaut, ° Balegem op 3-08-1874 x Irma Clara De Taeye ° Moortsele op 10-08-
1889. Zij overleed te Merelbeke op 18-02-1982. Camiel overleed te Balegem 19-11-1939. 

- Pierre René Eeckhaut, ° Balegem op 10-08-1876. 
- Raimond Arthur Eeckhaut, ° Balegem op 30-08-1878, x op 3-05-1905 met Maria Irma De 

Coene, ° Oosterzele op 05-03-1883. Irma overleed op 21-01-1906. Raimond trad op 21-01-
1914 voor de 2de maal in het huwelijk met Florie Alix De Smet. Zij werd geboren te 
Scheldewindeke op 16-03-1882 en overleed te Ronse op 22-05-1967. 

                                                           
43 RAG Notariaat nr. 30, Bouckaert, II. 
44 Met dank aan Irène Baele voor de genealogische gegevens. 
45 De familienaam van de kinderen van Honoreus Macharius Eechaut schrijft men volgens de geboorteakte met 
“ckha”.  
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- Oscar Richard Eeckhaut ° Balegem op 13-01-1881 en overleed in november 1882. 
- Maria Elisa Eeckhaut, ° Balegem 2-06-1883 en overleed er op 31-12-1884. 
- Maria Elisa Eeckhaut, ° Balegem op 26-05-1885 x met Petrus Jozef Daeninck, ° Lovendegem 

18-09-1881. Maria Elisa stierf te Evergem op 1-03-1959, Petrus overleed te Wondelgem op 
25-04-1961. 

- Basilius Joannes Eeckhaut, ° Balegem op 3-04-1888. Hij overleed te Balegem 9-03-1889. 
- Levenloos kind, geboren ° Balegem 17-03-1889. 
- Aimé Basilius Eeckhaut, ° Balegem op 17-02-1892 werd priester en overleed te Gent op 11-

01-1953. 
- Arthur Josephus Eeckhaut, ° Balegem op 17-02-1894 x Irène Focquet. Arthur overleed te 

Gentbrugge op 10-05-944. 

Aimé Basilius Eeckhaut. 
  
Werd te Balegem geboren op 17-02-1892. Hij werd priester gewijd op 20-04-
1919. Werd professor te Gent in het Sint-Lievensgesticht. Werd als 
onderpastoor aangesteld te Eke op 11-11-1938 en werd pastoor te Voorde 

op 27-08-1942. Hij stierf te Gent op 11-01-1953.  
Aimé werd te Balegem begraven. Het graf met 
houten kruis bevond zich links vooraan, aan het 
kerkhofkruis. Aan de kerk van Balegem schonk hij 
zijn miskelk die er nog steeds bewaard wordt. 
 

Foto Laurent Roelandts 
 
 
Foto Lucien De Smet 
 
 
 
 
 

 
 

Het draaiende werk van de watermolen met een rad volledig in het hout. 
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1906. Het regent ongelukken op den watermolen46. 
 
Ik citeer hier een verhaal zoals het toen in het weekblad De Beiaard van 1906 te lezen stond.  
“Het regent ongelukken op den watermolen te Balegem: zonder te spreken van het grootste deel der 
duiven van den zoon Camiel, die niettegenstaande vergif en vallen gedurig door de waterratten 
werden dood gebeten, noch van de kwaadaardige hand die het grootste deel zijner bloemen in den 
hof heeft vernietigd, valt er aan te stippen, drij ongelukken die sedert zes à zeven maand zijn 
gebeurd. Op ’t einde van verleden jaar kreeg de zoon René een hoefslag van hun peerd op de borst 
die kon doodelijk zijn, doch hij kwam er af met een maand onbekwaamheid te werken. Enigen tijd 
nadien stortte de vout van den stal in. Twee koeien kwamen terecht in den beerput maar konden 
gelukkiglijk gered worden. 
Nu deze week was meesteres Eeckhaut aan het kousen spoelen in de Molenbeek, toen zij eensklaps 
het evenwicht verloor en voorover in het water stortte. In haren val kon zij zich gelukkiglijk aan het 
hout der sluis vastklampen en zoo het hoofd boven water houden. Gelukkiglijk dat zij goed orgaan 
heeft en dat gevaar krachten geeft. Op haar geroep zijn haren baas en zoon komen toegelopen en 
hebben haar uit haren neteligen toestand kunnen redden Met een koud bad en den schrik is zij er 
van afgekomen. Wat al ongelukken en wat geluk”. 
 
1927. De familie Camiel Eeckhaut-Irma Clara De Taeye  
 
De oudste zoon Camiel Eeckhaut volgde, na de dood van Honoreus, zijn vader op de molen op. Zij 
hadden twee dochters: Andrea Rosa Cordula, ° Balegem 8-03-1933 x André Alfons Janssens, ° te 
Balegem en Agnès Julia Josephine, ° Balegem 17-03-1934. Zij overleed op 19-04-2007. Camiel 
overleed te Balegem 19-11-1939. 
Na het overlijden van Camiel in 1939 kwam de molen in het bezit van zijn weduwe en haar beide 
kinderen. 
 
1953.  
In 1953 werd de molen stilgelegd en werd het 
molenkot verbouwd tot landhuis.  
 
1966.  
Kwam de voormalige molensite bij gift op 28-05-1966 
in het bezit van Eeckhaut Agnès Julia Josephine 
(notaris Pede)  
 

Het tot woonhuis verbouwde molenkot  
(Foto Lucien De Smet) 

 
 
 
 

 
 
 

Een dorpszicht 
vanaf de vijver 

van de 
Watermolen te 
Balegem. Rechts 
op de foto de 
gebouwen van de 

voormalige 
brouwerij. Links 
de watermolen. 
Foto verzameling 
Marcel Pien. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Archief Heemkundig Genootschap Land van Rode.  



Land van Rode – jaargang 46 nummer 182                 46                                                    juni 2018 
 
 

1975 monumentenjaar. 
 

Tijdens het monumentenjaar werd op 6 
juli 1975 een nieuw molenrad 
ingehuldigd. Het werd vervaardigd door 
de firma Claessens uit Gent. De 
afgevaardigde van de minister van 
Cultuur, de heer D. Ostijn omschreef het 
huzarenstuk van de werkgroep “Wat 
zouden we gelukkig zijn mochten we 
hetgeen gerealiseerd werd in Balegem 
in schoolaanpassing terugvinden in 
steden als Gent en Leuven”47.  
 
 
1975: het rad wordt opnieuw inwerking 
gesteld. Foto Lucien Oosterlinck.  
 
 

 
2008 Veerle Janssens 
 
Na het overlijden van Agnès Eeckhaut op 19-04-2007 kwam in 2007 de voormalige molensite in het 
bezit van Veerle Jannssens, dochter van André Alfons Janssens en Andrea Rosa Cordula Eeckhaut. 
 

 
2018 Renovatie van het draaiende werk 
 
Door de zeer lovenswaardige zorgen van mevrouw Veerle Janssens 
werd het draaiend werk van de watermolen opnieuw hersteld. Eerder 
werd door haar zorgen de nabijgelegen vijver met zijn oevers 
gerenoveerd. Deze renovatiewerken werden uitgevoerd in 2016  
 
Op 26-02-2018 verwijderden werknemers het verweerde molenrad. 
Intussen werd het vernieuwde molenrad reeds teruggeplaatst.  
 
Foto Lucien De Smet. 
 
De maalinrichting 
 

Aan de hand van deze 
unieke foto proberen wij 
een summiere beschrij-
ving te geven van 
maalinrichting. 
 
In de kelder bevond zich 
de asput met de haaks 
overbrenging van de as 
van het waterrad naar de 
as van de maalinrichting. 
Op het gelijkvloers (foto) 
de ringmuur met 4 
meelgoten. Centraal op 
de ringmuur bevindt zich 
het spoorwiel met links 

                                                           
47 LUCIEN DE SMET, ANTOINE HAEGEMAN, CLEMENT PIEN, MARCEL PIEN, GASTON VERDONCK, Balegem niet vergeten, 
Bruisend Balegem, 2007, blz.19-20. 
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en rechts een sterrewiel. Met het sterrewiel kon men op de steenzolder de molenstenen loskoppelen 
van het centrale spoorwiel. Ik vermoed dan ook dat op de steenzolder twee paar molenstenen 
aanwezig waren. 
 
Op de zolder lagen de twee steenbeden met steenkoppel, elk bestaande uit een ligger en loper, 
steenkist met graanbak. Uiteraard bevond zich daar ook de galg om de maalstenen te lichten. Op de 
zolder bevond zich het luiwiel waarmede de zakken graan naar boven werden getrokken. Het is niet 
duidelijk of de zakken al dan niet binnen of aan de buitenzijde van het gebouw naar binnen werden 
gehaald. 
  

 
 

Archieven van de Stad Gent:  
Oud Archief en Modern Archief48 

 
De kern van de collectie van het Stadsarchief bestaat uit het overheidsarchief van de Stad Gent vanaf 
de middeleeuwen tot vandaag. Het archief uit de periode tot 1795 is opgenomen in het Oud Archief, 
samen met de archieven van andere lokale instellingen, zoals ambachten, schuttersgilden en 
gebuurten, en representatieve instellingen, zoals de Leden en Staten van Vlaanderen, uit het ancien 
régime. Het archief van de Stad Gent uit de Franse periode (1795-1815), Nederlandse (1815-1830) 
en Belgische periode (1830 tot nu) is opgenomen in het Modern Archief, samen met de oude 
gemeentearchieven van de huidige deelgemeenten van Gent. 
 
Het Oud Archief is beschreven in de Archiefgids (1983). Om stukken op te vragen in de leeszaal, 
hebt u het reeksnummer nodig, dat rechts van de titel staat. Het nummer links is een volgnummer 
dat enkel in de Archiefgids wordt gebruikt, onder meer in de inhoudstafel en in de trefwoordenlijsten 
achteraan. In de leeszaal zijn meer gedetailleerde inventarissen per reeks beschikbaar. Van sommige 
reeksen zijn voor sommige jaren regesten of inhoudelijke samenvattingen beschikbaar. Informatie 
over de inhoud van het Oud Archief vindt u ook in de publicatie Historie op perkament (1988). 
De bewaarde bouwtekeningen gevoegd bij de bouwaanvragen voor huizen in Gent in de periode tot 
1795 (reeks 535 van het Oud Archief) zijn raadpleegbaar op de Beeldbank Gent. 
 
Het Modern Archief van de Stad Gent is beknopt beschreven in de publicatie Historie op 
perkament (1988), p. 65-78. De reeksen van het Modern Archief zijn thematisch (financiën, 
bevolking, openbare werken, militie, enz.) geordend en genummerd met ofwel een letter (voor de 
periode van 1795 tot 1913), of wel een Romeins cijfer (voor de periode vanaf 1913), ofwel een 
overdrachtsnummer van de betreffende stadsdienst (voor de recente periode). Meer informatie en 
toegangen vindt u in de leeszaal.  
 
Opgelet: het historisch archief van de Dienst Bevolking, zoals de bevolkingsregisters en de registers 
van de burgerlijke stand vanaf 1795, bevindt zich niet in het Stadsarchief, maar bij de dienst zelf in 
het stedelijk Administratief Centrum (AC) Zuid, aan het Woodrow Wilsonplein. In het Stadsarchief 
worden wel de voorlopers van die genealogische bronnen bewaard: de doop-, trouw- en 
begraafboeken van de Gentse parochies voor de periode tot 1795. 
 
De beeldcollecties van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (SCMS) zijn al 
gedeeltelijk (meer dan 15.000 foto's en prentbriefkaarten) te raadplegen via de Beeldbank Gent. 
 
Na opeenvolgende fusiebewegingen omvat Gent sinds 1977 ook 13 deelgemeenten: Afsnee, 
Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, 
Sint-Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem en Zwijnaarde. De oude gemeentearchieven 
(periode vanaf 1795) van deze deelgemeenten bevinden zich al grotendeels in het Stadsarchief. Een 
deel bevindt zich nog in de lokale dienstencentra. Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal 
van het Stadsarchief. 
 
Private archieven 
 
Naast de archieven van het Gentse stadsbestuur, van andere lokale en representatieve 
overheidsinstellingen en van de voormalige gemeentebesturen binnen de grenzen van Gent vandaag, 
                                                           
48 De nieuwe naam van het stadsarchief Gent is Archief Gent, ook genoemd de “Zwarte Doos”. 
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verwerft en bewaart het Stadsarchief sinds haar oprichting in 1817 ook private archieven van 
personen, families, verenigingen en bedrijven, die cultureel en historisch van belang zijn. Tot de 
bedrijfsarchieven behoren ook archieven van architecten en ontwerpers, zoals Maarten van Severen, 
en fotoarchieven van persfotografen, zoals Geo Pieters, Henri De Jonghe of Michiel Hendryckx. Een 
up-to-date overzicht van deze archieven is terug te vinden op de website van Archiefbank 
Vlaanderen. Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal. 
 
Beeldcollecties 
 
Naast de collecties (bouw)tekeningen, plannen en foto's in de archieven van de Stad Gent en van 
private archiefvormers bewaart het Stadsarchief ook een uitgebreide fototheek en een 
prentenkabinet, aangelegd door het Stadsarchief zelf, en enkele uitzonderlijke iconografische 
collecties. Het gaat om historische beeldcollecties over Gent, samengebracht door verzamelaars als 
Pierre-Jacques Goetghebuer, Eduard De Keyser of Jérôme Storme, die duizenden tekeningen, 
schilderijen, prenten en prentbriefkaarten bevatten. Inventarissen van die collecties zijn beschikbaar 
in de leeszaal. De komende jaren zullen die collecties systematisch worden ingescand en via de 
Beeldbank toegankelijk worden gemaakt. 
 
Documentaire collecties 
 
In het Stadsarchief kunt u historische nota's van geschiedkundigen en reeksen knipselmappen over 
tal van Gentse onderwerpen raadplegen. Meer informatie hierover vindt u in de leeszaal. 
 
Bibliotheken 
 
Het Stadsarchief beschikt over een erfgoedbibliotheek met meer dan 30.000 titels, toegepitst op de 
geschiedenis van Gent en de Lage Landen. De catalogus is te raadplegen via CaGeWeb, de online 
catalogus van de Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken buiten de universiteit en de hogescholen. 
De boeken kunt u, net zoals alle andere documenten, opvragen voor consultatie in de leeszaal. De 
boeken worden niet uitgeleend. 
 

 
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 te 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 1de zaterdag van de onpare maanden,  

behalve in juli, dus 5x per jaar. 
Data: 1 september 2018 – 3 november 2018. 

Bij de beginnelingen lezen we vooral akten van de burgerlijke stand (19de eeuw), 
parochieregisters, staten van goed (18de eeuw) 

  
Oud schrift gevorderden: elke 2de zaterdag van de maand,  

behalve in juli,  augustus en december, dus 8x per jaar. 
Data: 8 september 2018 – 13 oktober 2018 – 10 november 2018. 

Bij de gevorderden lezen we vooral teksten uit de 17de eeuw en vroeger. 
  

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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Prentkaarten van meer dan 100 jaar oud, 
door Marcel Van de Vijver. 

 
Hoe Scheldewindeke er meer dan een eeuw geleden uitzag en hoe het allemaal veranderde, kan men 
zien op oude prentkaarten. Een eeuw geleden waren de zichten op de Statiestraat (Stationsstraat) 
en de Bareel zeer in trek. Er werden ook in de eerste helft van de twintigste eeuw veel kaarten 
verkocht. Soms gebeurde het zelfs dat men meer prentkaarten kocht dan hij of zij van plan was te 
versturen. Later werden die kaarten soms toch nog verstuurd. De hierbij afgedrukte kaarten dateren 
van begin de jaren 1900. 
Hoe het allemaal veranderde kan u bijvoorbeeld lezen uit de oude prentkaart van 1903. De 
Stationsstraat (Statiestraat) in Scheldewindeke is een typevoorbeeld van hoe de tijden veranderen. 
Een eeuw geleden waren er talrijke herbergen in Scheldewindeke. Vlak bij het station stond herberg 
‘A la Concorde’ (in het Frans!) van Van Pamel (zie prentkaart). Nu staat er het warenhuis Carrefour. 
 

 
Foto Archief Françoise Verhoosele. 

 
Vanuit het station van Scheldewindeke vertrokken destijds de ‘trimars49’ (seizoenarbeiders) naar 
Frankrijk. In Windeke was de zetel gevestigd van de ‘trimarsgilde’. De gilde verdedigde de belangen 
van de seizoenarbeiders. Met de honden- of paardenkar werden de ‘basadjes’ naar het station 
gebracht. Het station van Scheldewindeke werd officieel geopend op 5 januari 1867. Het is een 
station op spoorlijn 122 (Gent – Geraardsbergen). Scheldewindeke was tot voor kort het enige station 
tussen Zottegem en Merelbeke dat nog bemand was. Sinds 28 juni 2013 zijn de loketten gesloten. 
Het station is nog het originele zoals opgericht door de Compagnie du Chemin de Fer de Braine-le-
Comte à Gand. Oorspronkelijk was het een trapgevelstation (net zoals alle andere stations op de 
lijn). De trapgevels zijn bij diverse verbouwingen verdwenen. Het stationsgebouw Scheldewindeke 
is één van de laatst overgeblevenen van zijn soort. Het is niet in de beste staat. Voor de toekomst 
van het gebouw is het koffiedik kijken. Op het perron naar Gent staat nog een authentiek 
wachthuisje. Op het andere perron zijn moderne schuilhokjes geplaatst. 
 
Trimars. 
 
De ‘Fransmans’ of trimars vertrokken met hun ‘basadse50’ naar Frankrijk om er 7 à 8 maanden 
seizoenarbeid te verrichten. Men kan een ‘basadse’ het best omschrijven als een groot hoofdkussen, 
opgevuld langs beide zijden, in het midden in mekaar gedraaid. De ‘tweelingzak’ werd over de 
schouder gedragen, één zak op de borst, één op de rug. De heel oudere generatie kent nog de 
‘basadse’. 
 

                                                           
49 ‘trimars’, eigenlijk trimards, komt uit het Frans: trimard is het substantief van het werkwoord trimer, hard 
werken. Trimard is dus een harde werker (NVDR). 
50 ‘basadse’: komt eveneens uit het Frans: besace: zak, buidel (NVDR). 
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Foto Archief Françoise Verhoosele. 

 
Op de oude prentkaart van 1903 (de foto moet op een zondag genomen zijn) liepen de dames en 
heren er netjes gekleed bij, in ware belle époque-stijl. Bij het nemen van een foto, hoorde dat toen 
blijkbaar op die manier te gebeuren. In het straatbeeld, anno 1903, geen automobiel (zo heette dat 
toen nog), wel één PK-tjes-karren met ‘paardenspan’ (postkaart van uitgeverij O. Latoir uit 
Scheldewindeke). Destijds in 1903, inmiddels 115 jaar geleden, toen de Stationsstraat Statiestraat 
en Rue de la Station werd geschreven.  Bij het station van Scheldewindeke was een magazijn voor 
de verdeling van stukgoederen. Destijds, toen een hondenkar nog geen antiek was en een paard nog 
rustig kon staan midden de straat. 
 
De tijd van toen. 
 
De kaarten herinneren ons aan het verleden van Scheldewindeke en vertellen ons ook veel over hoe 
het eraan toe ging. Wie goed kijkt, kan er veel op ontdekken en een beeld krijgen van de tijd van 
toen. De Oosterzeelse uitgevers Van Vlierberge Zusters (Oosterzele) en edit. O. Latoir 
(Scheldewindeke) gingen mee met de tijd en kiekten de belangrijkste straten en monumenten in 
Oosterzele, Scheldewindeke, Moortsele, Landskouter, Balegem en Gijzenzele. Het uitgeven van 
postkaarten werd een lucratief handeltje en in het begin van de 20 ste eeuw kwamen ook fotografen 
van de Edit. C. Van Cortenbergh fils (Bruxelles), D. Hendrix (Plantijnlei, Antwerpen) en Uitgeverij 
Achiel Baele Everaert (Gent) als het ware een ‘kijkboek’ maken van de deelgemeenten van 
Oosterzele. Er was een tijd dat dat de belangstelling voor oude zichtkaarten miniem was. Voor enkele 
franken kon men ze al kopen. Nu is de belangstelling voor de verzamelaars van de plaatselijke 
geschiedenis heel groot en worden er voor zeldzame kaarten heel veel euro’s betaald (25 euro en 
meer per prentkaart). Toch zijn er nog altijd op rommelmarkten met wat geluk koopjes te doen. 
 
Meer postkaarten: https://www.de-beiaard.be/2018/04/25/prentkaarten-van-meer-dan-100-jaar-
oud/  
 
 

 
Belangrijke oproep naar onze lezers 

 
Wij zijn op zoek naar foto' s van 11-novemberoptochten in het dorp. 

 
Heeft u die, laat dit ons weten.  

Wij vragen niet om ze af te staan maar komen graag aan huis om er een kopie van te nemen 
 

U kan ons bellen op het nr. 0478 56 00 61 
Hartelijk dank 

Lucien De Smet 
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Tips voor het zoeken naar bestanden 
in Windows, door Françoise Verhoosele. 

 
Is het nog nooit voorgevallen dat u een bestand niet meer terugvindt? U weet niet meer in welke 
map? U kent de naam van het bestand niet meer? Frustratie alom: om de muren van op te lopen. 
Verlies van energie en tijd. 
 
Gelukkig gaat het zoeken naar bestanden steeds beter. Vele jaren geleden was er al een 
zoekopdracht naar een bestand in een map d.w.z. de titel of een deel van de titel of een woord uit 
de titel. Daarna kwam de zoekopdracht voor alle mappen en submappen, doch steeds naar de titel 
van het gezochte bestand. 
 
En sedert enige tijd kan men ook zoeken naar een woord in de teksten zelf. Het maakt niet uit of je 
nu zoekt in .doc, .docx, .PDF enz… Zelfs zip-bestanden worden meegenomen in de zoekactie. 
Voorbeeld: u zoekt een bestand waarvan u zeker weet dat het woord “heemkunde” erin voorkomt 
maar u weet noch de map, noch de submap noch de titel van het bestand. 
Typ nu in het zoekvenster rechtsboven het volgende: inhoud: heemkunde en druk op Enter. 
 

 
De Windows-zoekfunctie gaat nu op zoek naar bestanden waarin het woord heemkunde voorkomt. 
Daarbij doorzoekt Windows overigens alle documenten en andere bestandsformaten. Houdt er 
rekening dat het zoeken geruime tijd in beslag kan nemen. Afhankelijk van de snelheid van uw harde 
schijf, computer en of het bestand geïndexeerd is of niet. 
 
Windows 10. 
 
In Windows 8 en 10 staat het zoeken in ingepakte zip bestanden niet standaard aan. Dus wilt u dat 
in deze Windows uitvoeringen ook wordt gezocht in de ingepakte bestanden dan moet u dit aanvinken 
op het lint onder geavanceerde opties. 
 
De zoekfunctie in Windows 10 gaat nog verder. U kunt namelijk ook bepaalde woorden uitsluiten van 
de zoekresultaten. Bijvoorbeeld: u bent een fanatieke amateurkok en u heeft al uw menu’s netjes 
ondergebracht in Excel bestanden. Voor gasten die vanavond langskomen bent op zoek naar een 
menu zonder varkensvlees. U zoekt een bestand (menu) met daarin het woord menu maar niet het 
woord varkensvlees. Om bepaalde woorden uit te sluiten, gebruikt u het volgende Boolean-filter 
woord: 

� inhoud: menu NOT varkensvlees 
Let op dat u hoofdletters gebruikt voor de Boolean, in dit geval het woord NOT want anders gebruikt 
Windows het woord “not” ook als zoekopdracht. Dus: 

� inhoud: not (fout) 
� inhoud: NOT (goed) 

 
Hetzelfde kunt u doen door juist bepaalde trefwoorden toe te voegen: bijvoorbeeld een document, 
in dit geval een menu, zoeken met daarin de termen menu, kippenvlees en rijst. Gebruik daarvoor 
dubbele aanhalingstekens, met daartussen de zoekwoorden en de Boolean filter woorden: 

� inhoud: menu AND kippenvlees AND rijst 
 
Zoeken op datum: 
 
Om een foto die op een bepaalde datum is genomen te zoeken, geeft u in het zoekveld de volgende 
opdracht: genomenop: gevolgd door de datum van opname. 
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Zodra u genomenop: intypt, verschijnt in het zoekveld automatisch een kalender en nog wat extra 
opties die een zoekperiode opgeven. Het is geen schrijffout, ook hier is het belangrijk om, 
genomenop:  als één woord te schrijven. 
 
Zoeken naar verloren foto’s 
 
Het zoeken naar foto’s kan een lastig karwei zijn, vooral als u aan de bestandsnaam of in de 
eigenschappen niet kunt aflezen waar of wanneer een bepaalde foto is gemaakt. Ook hier biedt de 
zoekfunctie zowel in Windows 7 als in Windows 8 en 10 uitgebreide mogelijkheden, zoals het 
zoeken op labels bij foto’s, maar ook op EXIF-informatie51. Dat is informatie over de foto die door 
een digitale camera als metadata in de foto is opgeslagen. 
 
Slim zoeken in Windows. 
 
Windows Hij zoekt naar alle items die Windows, WINdows, WindowS, 

bevatten, hoofdletters of niet. 

microsoft windows De zoekfunctie zoekt naar alles wat Microsoft en Windows bevat. 

microsoft - windows 

microsoft NOT windows 

Zoeken naar Microsoft, maar bevat geen Windows 

microsoft not windows De functie zoekt naar alle drie de woorden, maar volgorde maakt 
niet uit. 

Microsoft OR Windows Het resultaat bevat Microsoft of Windows. 

"microsoft windows" Hij gaat zoeken naar de exacte woorden. 

microsoft AND windows  

microsoft + windows 

Beide woorden moet het zoekresultaat bevatten. 

date:>13-11-2010 Bestanden met een datum na de 13-11-2010 geeft hij als 
resultaat. 

date:<13-11-2010 Bestanden met een datum voor de 13-11-2010 geeft hij als 
resultaat. 

 
Naast bovenstaande zoekopdrachten kun je ook zogenaamde wildcards gebruiken om te zoeken, 
namelijk: 

� win* Geeft als resultaat bijvoorbeeld winkels, windows, winter etc 
� win? Geeft als resultaat bijvoorbeeld wint, wind etc 
� Als laatste de zogenaamde booleans AND, OR en NOT moeten in hoofdletters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51 Exchangeable image file format (Exif) is een metadataspecificatie voor afbeeldingsbestanden uit onder andere 
digitale camera's. Het wordt gebruikt in bestandsformaten zoals JPG en TIFF. Het is ontworpen door de Japan 
Electronic Industry Development Association. Zie hiervoor: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format 
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Van tempel … geldwisselaars … en bankiers, 
Deel 7, door Willy Stevens. 

 
L. Onder het Frans bewind tot 1814. 
 
Wat de muntpolitiek van Frankrijk betreft en de uitgifte van munten gaan we hier niet dieper op in. 
De Fransen beginnen met het uitgeven van papiergeld namelijk de beruchte assignaten. We zullen 
enkel de waardevermindering van die assignaten gedurende de revolutie belichten. Uit de 
wisselkoersen genoteerd te Bazel leren we dat tussen augustus 1789 en 15 november 1795 de 
waarde met 99% is verminderd. In het begin wordt de lijst wekelijks bijgehouden. 
In augustus 1789 is de koers van een assignaat van 100 Franse ponden, dat ingeruild is tegen gouden 
écus ter waarde van 100 pond, ook 100 pond.  
 
Op 31 augustus 1789 nog slechts 98 5/8 pond 
Op 29 januari 1790 96 ½ pond 
Op 29 januari 1791 91 ¾ pond 
Op 27 december 1791 68 pond 
Op 28 december 1792 63 pond 
Op 27 september 1793 29 pond 
Op 31 december 1793 51 ½ pond 
Op 30 december 1794 20 pond 
Op 15 november 1795  1 pond 

 
Op woensdag 2 december 1795 wordt een maandelijks overzicht opgesteld. De munt ging niet 
constant naar beneden maar vertoonde, zeker tijdens 1793, fluctuaties.52 
 
In 1810 is de koers van het pond tournois van Frankrijk gelijk aan 10 stuivers 10 deniers 60/100 
Brabants courant of 9 stuivers 4 deniers Brabants wisselgeld en komt overeen met 98 centiem 
77/100. 
Volgende Franse munten zijn in onze streken in omloop:  
De gouden dubbele Louis van 48 ponden Frans (zijn 47 pond 15 schellingen 9 deniers tournois) 
De gouden Louis van 24 ponden Frans 
De Franse kroon met een waarde van 5 pond 17 schellingen 5 deniers 2/5 tournois  
De halve Franse kroon 
De zilveren ducatons en de onderverdelingen van halve, en vierde. 
De Brabantse kroon met een waarde van 5 pond 13 schellingen 7 deniers tournois met zijn 
onderverdelingen van halve en vierde 
De Franse kroon is 1,0337 Brabantse kroon. 
Stukken van 17 ½ stuivers of 5 plaketten, stukken van 2 schellingen Brabants en Luiks. 
Handelaars hebben, door de veelvuldigheid van alle soorten munten, steeds een tarief op zak om de 
tegenwaarden in Franken of Gulden te berekenen.53  
    
M. Onder het Hollands bewind Willem I van 1814 tot 1830 
 
De nieuwe wet op het monetair systeem door de vorst voorgesteld lokt verschillende reacties uit. De 
stemming in de verschillende werkgroepen is niet onverdeeld. Het smelten van onze munt, de frank 
in de zuidelijke Nederlanden, zou een schade voor de bevolking en de schatkist met zich mee brengen 
van 1,371%. Ofwel moeten de franken constant worden gesmolten om er nieuw geld uit te 
vervaardigen ofwel moet de koers van de frank verminderd worden tot groot nadeel van de bevolking 
in de zuidelijke provinciën. 
 
Een andere werkgroep van de vergadering heeft het over een hoge intrinsieke waarde die aan de 
vreemde munten wordt toegekend.  
 
Een ander monetair geschil tussen de noordelijke en de zuidelijke streken dreigt om de hoek namelijk 
de verhouding tussen de Brabantse wisselgulden en de Hollandse gulden. Die verhouding is 
momenteel 25 tot 24, dus een verschil van 4%. 

                                                           
52 Fotokopie van de tabel in het bezit van de auteur.  
53 J. DULION: Grand Tarif des Réductions de l’Argent décimal, courant et de change de Brabant, et tournois de 
France, et vice versa., Antwerpen, 1810. 
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Het monetair systeem van een rijk is geen zaak om er licht overheen te stappen. Een veelvuldige 
aanpassing en verandering brengt grote moeilijkheden en verliezen met zich mee. De kleinste fout 
in het systeem kan grote gevolgen hebben. Vooraleer de wet in toepassing te brengen moet alles in 
detail overwogen worden.  
 
In de zitting van 13 september 1816 wordt de koers van de frank, met in acht name van de intrinsieke 
waarde, op 47 cents van de Nederlandse gulden vastgelegd. In verschillende werkgroepen is dit 
bestudeerd geworden en heeft aanleiding gegeven tot hevige discussies. Ook wordt de onderlinge 
waarde tussen de Brabantse wisselgulden en de oude gulden van de generaliteit in vraag gesteld om 
tevens met de nieuwe Nederlandse gulden een juiste verhouding na te streven. 
 
Als resultaat wordt de gewone koers in de zuidelijke provincies toegepast van de frank t.o.v. de 
Brabantse wisselgulden vastgelegd. De koers van 47 cent ¼ wordt gehandhaafd om tweeërlei 
redenen:  
1° deze maatregel vertraagt een groter verlies voor de schatkist. 
2° het is in het voordeel van de bevolking van de zuidelijke Nederlanden om de waarde van de 
Brabantse wisselgulden te handhaven omdat die reeds lange tijd in voege is. 
 
Willem I beseft maar al te goed de nadelen en de wanorde dat de in omloop zijnde vreemde munten 
met zich meebrengen. Niet alleen de onderdanen maar ook de schatkist lijdt onder deze toestand. 
De vreemde munten kunnen niet aanzien worden als nationaal betaalmiddel. Ze worden verhandeld 
tegen een welbepaalde koers en het risico om hiertegen te zondigen is groot. Om aan die toestand 
het hoofd te bieden moet er een nationale munt komen.  
 
De nieuwe in omloop te brengen munten zijn gouden, zilveren en koperen munten. De munten voor 
handel en nijverheid zijn welbepaalde gouden en zilveren stukken. 
 
De zilveren gulden wordt de eenheidsmunt. Ze heeft een zelfde intrinsieke waarde als de oude gulden 
van de noordelijke provinciën. Ze weegt 10,766 gram met een gehalte van 893 per duizend zilver of 
9,613 gram zuiver edel metaal. Het 3-gulden stuk heeft dezelfde legering maar het gewicht is in 
verhouding. 
 
De gedeelten van de gulden zijn ook in zilver waarbij de halve gulden of de 50 cents een gehalte 
heeft van 893 per duizend, het vierde deel, het tiende deel en het twintigste deel een gehalte van 
569 per duizend zilver bevatten. 
 
Het gouden tienguldenstuk weegt 140 aas of 6,729 gram met een gehalte van 900 per duizend zuiver 
goud, in gram: 6,0561 zuiver goud.  
 
Er zijn twee muntateliers: Brussel en Utrecht.  
 
De munten die in de noordelijke provincies in zwang zijn blijven dat ook zelfs voor handels- 
doeleinden. 
Zo is de zilveren dukaat van 28,078 gram met een gehalte van 868 per duizend, de zilveren rijder 
van 32,574 gram met een gehalte van 957 per duizend en de gouden dukaat van 3,494 gram met 
een gehalte van 23,5833 karaat of 983 per duizend.  
 
Van 1 december 1816 af wordt de waarde van de Brabantse wisselgulden gelijkgesteld aan de nieuwe 
Nederlandse gulden. De koers van de oude Franse munten en deze die in de Franse tijd in de 
zuidelijke Nederlanden nog in omloop zijn, wordt bepaald door de koers geldig in Frankrijk. Zoals 
hoger gezegd wordt de koers van de frank op 47 cent ¼ gebracht. 
 
De munten dienstig voor handelsdoeleinden – nationaal en internationaal – worden gerand. De 
gerande gouden dukaat heeft een waarde van 5 gulden ½, de zilveren dukaat een waarde van 2 
gulden ½., de rijder 3 gulden 15 cent.54 
Hieruit kunnen we de verhouding goud/zilver berekenen en komen van 1 tot 15,611.  
 
We hebben hoger gezien dat verscheidene oude munten in de zuidelijke Nederlanden nog in omloop 
zijn. Gaarne laten we hier de koers volgen in Nederlandse munt, gulden en cents. 
 
Munten van de Oostenrijkse Nederlanden:  
                                                           
54 R.A.G.: Hollandse Periode, nr. 52/12. Bron medegedeeld door dhr. L. De Smet van Aalter. 
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Gouden 
munten 

DubbeleSoeverein   15 gulden  98 cents 

 Soeverein   7 gulden 99 cents 
 Halve soeverein  3 gulden 99 ½ cents 
 Dukaat   5 gulden 40 cents 
Zilver  Dukatonnen  2 gulden 98 cents 
 Halve ducatonnen  1 gulden 49 cents 
 Vierde “    74 ½ cents 
 Achtste “  35 ½ cents 
 Brabantse kroon  2gulden 63 cents 
 Halve “  1 gulden 31 cents 
 Vierde   65 ½ cents 
 Dubbele schell.  57 cents 
 Schelling  28 ½ cents 
 Plaket  15 cents 
 5 plak.stukken  71 cents 
 5 stuivers  22 cents 
 10 oordjes stuk  11 cents 
Koper 2 oordjes stuk  2 cents 
 1 oordje stuk  1 cent 

 
 
Nota: bij de koperen stukjes: de stukken kunnen verwisseld worden in de openbare kassen op de 
voet van 14 oordjes voor de waarde van 15 cents. 
 
Luikse munten:  
 
Gouden  
munten 

Dukaat   4 gulden 90 cents 

 Gouden gulden  2 gulden 90 cents 
Zilver Dubbele schell.   57 cents 
 Schelling  26 ½ cents  
 Plaket  13 ½ cents 
Koper Luikse stuiver  2 ½ cents 
 Halve stuiver  1 cent 
 Oordje  ½ cent 

 
Nota: bij de koperen stukjes: deze stukken kunnen verwisseld worden in de openbare kassen op de 
voet van 8 ½ cents voor de totaliteit van 3 Luikse stuivers aan te bieden in stuivers, halve stuivers 
of in oorden.  
 
 
Luxemburgse munten:  
 
Zilveren 
munten 

12 stuivers stuk  40 cents 

 6 stuivers stuk  19 cents 
 3 stuivers stuk  9 ½ cents 
Koper  Lux. Stuiver  4 cents 
 Halve Lux. St.   2 cents 
 Oordje  1 cent 
 Half oordje  ½ cent 

55 
 
Wordt vervolgd. 
 
 
 

                                                           
55 R.A.G.: Hollands Fonds, 0470/6 Financiën. Bron medegedeeld door dhr. L De Smet, Aalter. 
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Staten van Goed Land van Rode 
Boek 2, deel 2. 

 
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent. 
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode. 
RAG 112 
 
Afkortingen: 
SVGB Staat van goed Balegem H. houder 
SVGM Staat van goed Moortsele HG. houderigghe 
SVGS Staat van goed Scheldewindeke K. kinderen van 
RAG Rijksarchief Gent KK.  kleinkinderen van 
  HS hun self / haar self 
x gehuwd met SS syn self 
† overleden MN met name 
fa dochter van TW te weten 
fs zoon van ST sterfhuis 
  VM voogd materneel 
  VP voogd paterneel 

 
35 1709 Liquidatie ST Joos VAN BAVEGHEM 
36  Liquidatie ST Gillis LAUWERS 
37 1707 SVGS † Jan DE VRIESE † september 1707 

1e vrouw † Janneken DE MOOR 
K. Jan DE VRIESE 15 j. 
HG. Lievijne DE WITTE, geen kinderen 
Hofstedeken op den "Quanteliere" 

38 1707 SVGS † Tanneken DE WITTE † 1 januari 
H. Guillaume BRACQUENIER 
K. Matthys BRACKENIER 9 j., Jan 5 j., Lieven 3 j. en Francois 
BRAQUENIER † na zijn moeder 
Jan BRAQUENIER VP 
Francois HUYCK VM 
Land op "Het Syp", hof Langemunte 

39 1707 SVGS † Jan VAN DE VYVER fs Jan † 11 oktober 1706 
HG. Adriaene VAN HECKE 
K. Joannes ° na het overlijden van zijn vader op 1 maert 1707 
Gillis VAN DE VYVER VP 
Woonhuis "Hautsche straete" 

40 1707 SVGS † Catharina SCHOTTE 
H. Joos MICHIELS 
K. Lieven MICHIELS 12 j., Pieter 8 j., Joanneken 5 j. en Jacobus MICHIELS 
2 j. 
Jan DELA RUELLE VM 
Jan MICHIELS VP 

41 1708 SVGS † Adriaen DE VRIESE fs Jan † 22 december 1707 
HG. Gerdyne DE CORTE, geen kinderen 
Hoors: Jan INGHELS x Anna DE VRIESE en de W. van † Marie DE VRIESE 
x Daneel DE COSTER en de W. van † Joos DE VRIESE MN Janneken DE 
VRIESE 
Hofstede in "Dettinghe" 

42 1708 SVGS Lieven PLEYHIER † 1707 
HG. Pieternelle VAN WASSENHOVE fa Lieven 
K. Joannes PLEYHIER 3 maend 

43 1708 SVGM † Jan DE WEER † 19 juli 1 707 
HG. Joanne HELDERWEERDT 
K. Melchior DE WEER 6 j. en Belle DE WEER 3 j. 
Geeraerd VAN GREMBERGHE VP 

44 1709 SVGS † Barbara TACK † 5 oktober 1708 
H. Adriaen GALLE 
K. Adriaen 9 j. en Livinus 7 j. 
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Emmanuel TACK VM 
Huis Dries te "Bochaute" 

45 1709 SVGS † Pierine CLEMMEN † januari 1709 
H. Jan MICHIELS 
K. Joos 21 j., Pietronelle 20 j. en Ghylebert 16 j. 
Jan CLEMMEN VM 

46 1709 SVGS † Jacquemyne DE COSTER fa Jan † 26 februari 1709 
H. Gillis BOEMBEKE fs Lieven 
K. Frans 5 j., Josyntien 4 j. en Caroline 14 maend 
Frans DE COSTER, grootvader, VM 
Hofstede Dries te "Bochaute" 

47 1709 SVGS † Franchoyse CROMPHAUT † 30 april 1709 
H. Joannes TEMMERMAN 
K. Franchoyse TEMMERMAN 14 maend 

48 1709 SVGS † Jacquemyne VAN PETEGHEM † januari 1709 
H. Pauwel MAES 
K. Lisabeth 12 j., Huybrecht 8 j., Lauwereys 6 j., Judocus 4 j., Petronelle 15 
maend 
Gillis VAN PETEGHEM VM 

49 1709 SVGS † Jacquemyne VAN DOORSELAERE † 3 april 1708 
H. Frans HERMANS 2e man 
1e man † Mattheus VERHAUWEN 
K. Anneken VERHAUWEN 16 j., Jan HERMANS 11 j., Adriaen 9 j., Marie 
Catherine HERMANS  8 j. en Anna HERMANS 5 j. 
De H. is met de † getrouwd in Brabant 

   
  Bundel 224 
   
50 1712 SVGS † Andries VAN CROMPHAUT † 22 mey 1712 

HG. Marie SCHINCKELEERS 
K. Marie Anne 8 j., Jan Baptist 3 j. en Pieternelle Louyse VAN CROMPHAUT 
10 maend 
Pieter GALLE VM 
Jan SCHINCKELEERS VM 
Huys aan de "Pontwigh" 

51 1712 SVGS † Lieven VAN DE PUTTE 24 juni 1708 
1e vrouw † Joanna VAN CANEGHEM 
K. Jacobus SS, Isabelle x Joos VENNEMAN en Joannes VAN DE PUTTE 28 j. 
HG. Joosynjen VAN DER BEKEN 2e vrouw 
K. Joanna 20 j., Lieven 9 j., Pieter 7 j. K. uit 2e bed 

52 1711 SVGS † Gillis BOEMBEKE † 13 april 1711 
HG. Adriane DENOYETTE 2e vrouw 
1e vrouw † Jacquemyne DE COSTER 
K. Frans BOEMBEKE, Josyne en Charles K. uit 1e bed 
Jacobus 9 maend uit 2e bed 

53 1710 SVGS † Pieter VAN DURME † 27 januari 1709 
HG. Adriaene VAN BENEDEN 
K. Joannes VAN DURME 12 j., Pieter 10 j., Marie 8 j., Gillis 6 j., Isabelle 4 j. 
en Livinus VAN DURME 15 maend 
Passchier VAN DURME VP 
Hendrick VAN DER HEYDEN VM 

54 1710 SVGS † Charles VAN DER STRAETEN † 15 januari 1710 
HG. Joosyne MIERO 
K. Chateryne 21 j., Jacobus 17 j., Jan 10 en Marie VAN DER STRAETEN 7 j. 
HG. is nu x Pieter MARTENS 
Bartholomeus VERMEULEN VP 
Hofstedeken bemast met 3 capoenen 's jaers 

55 17 1 1 SVGS † Jan VAN DER SMESSEN † 17 november 1710 
HG. Janneken DHAENENS 
K. Adriaen SS, Lieven 23 j., Marie 21 j., Lievyne 12 j. en Joos VAN DER 
SMESSEN 6 j. 
Lands aan "Strickt"Hof 't Goed te Wiendeke 

56 1710 SVGS † Catelyne VERSELE † 23 februari 1710 
H. Bartholomeus VAN DE VYVER, geen kinderen 
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1e vrouw Anthonette DE MYL 
Erven: de 2 W van † Lieven VERSELE 

57 1711 SVGS † Adriaene VAN CONCKELBERGHE † 23 mey 1711 
H. Joos CHASTELEYN 
K. Passchier 5 j., Marie 3 j. en Lievyne 1 j. 
Adriaen DE RAET VM 
Pieter CHASTELEYN VP 
Hofstedeken aan "Moorestraete" 

58 1711 SVGS † Christiaen DHONT † januari 1711 
HG. Janneken DE COCK 
K. Joannes 15 j., Trese 12 j., Adriaen Frans 7 j. en Lieven 2 j. 
Pieter DHONT VP 
Phillips VAN DOORSELAERE 2e man 
Hofstede aan "Hauw" 

59 1711 SVGS † Marie THIENPONT fa Joos † 30 augustus 1711 
H. Lieven STEVENS fs Lieven 3e man 
K. Lowiese STEVENS 20 j. 
1e man † Jan VAN DE SYPE 
K. Adriaen VAN DE SYPE en Catharine x Jan VERSCHUEREN 
2e man † Jan DE SCHYNCKEL 
K. Joannes 25 j., Marie x Andries CROMPHAUT, Petronelle 22 j. en Pieter 
DE SCHYNCKEL † na zijn vader 

60  Rek. venditie ST Jan DE VRIESE 
61 1711 SVGB † Adriane BAUDEWYNS † augustus 1708 

H. Gillis VAN DER BEKEN 
K. Elisabeth VAN DER BEKEN 15 j. en Marieke 6 j. 
Jan BAUDEWYNS VM 

62  Rek. venditie ST Jan DE COCK js Adriaen 
63 1710 SVGB † Margriet BUYENS † 26 juli 1691 

H. Joos DE COCK fl Pieter 
K. Abraham DE COCK toen 4 maend nu 19 j. 
Adriaen DE COCK VP 
Guilliaem VERMEERSCH VM 
In 1708 een erfenis van Anthonette DE COCK 's wezens moeye 

64 1710 SVGB † Elisabeth HUYGHE † 1 februari 1708 
H. Lieven BOTERBERGH fs Lieven 
K. Janneken BOTERBERGH 21 j., Joos 18 j., Joosyne 15 j., Caterijne 12 j., 
Pieter en Lievyne 8 j. tweelinck 
Jan HUYGHE VM 
Huisstede "Pontslagh' 

65 1710 SVGB † Pieter DE COCK † 12 december 1707 
HG. Franchoyse DE METS, geen kinderen 
Hoors: de K. van † Lieven DE COCK, dhoirs van Marten DE COCKJ, dhoirs 
van Marie DE COCK x Pieter DE MOOR, dhoirs van Elisabeth DE COCK x 
Jan VAN DEN BERGHE en Janneken DE COCK weduwe van Marten DE 
COCK 

66 1710 SVGM † Adriaene DE BRUYCKER fa Pieter † 7 februari 1710 
Wed. † Jacques COENS 
K. Cornelia 17 j., Adriaene en Marie tweeling 15 j. 
Voogd: Pieter SCHEPENS VP 
Cornelis DE BRUYCKER VM 

67 1710 SVGB † Lieven WAYTENS † augustus 1698 
HG. Lievyne BAELE 
K. Joos WAEYTENS SS 25 j., Janneken 20 j., Catelyne 18 j., Jan 16 j., 
Elisabeth 14 j., Adriaene 11 j. 
Gillis WAEYTENS VP 
Jan BALE VM 

68 1710 SVGB † Pieter DE ROECK † 17 december 1709 
HG. Joosyne HAESEBEYT 
K. Janneken DE ROECK 26 j., Lieven 24 j., Gheerdyn 22 j., Anna 20j., 
Lievyne 18 j., Pieter 15 j. en Pieternelle 11 j. 
Jan DE TAEYE VP 
Jan HAESEBEYT VM 

Wordt vervolgd. 



 

  

  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 



 

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

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

Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele. 
 
 

Aangesloten bij het verbond HEEMKUNDE OOST-VLAANDEREN 

 
 
 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 
 

LAND van RODE 
 

Gesticht in 1968 

Scheldewindeke: verloren erfgoed. 
Foto Lucien De Smet.  
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE 
Gesticht 7 juni 1968 

 
Stelt zich tot doel: 

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

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

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

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

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

 
Raad van Beheer: 
Erevoorzitter : Gerard WAEYTENS (†) Stichter 
Eresecretarissen : Oscar VAN WITTENBERGHE (†) Medestichter 
 : Werner CALLEBOUT (†) 
Voorzitter : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester : Françoise VERHOOSELE 
Bestuursleden : Noël CALLEBAUT, 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 schriftelijke toelating van de 
uitgever en 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 
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Voorwoord. 
 
 
 
Wedergeboorte van Windekemolen1 te Balegem op 1 september 2018. 
 
 
Na 59 jaar stilstand draait de Windekemolen opnieuw. 
 
Gedeputeerde voor erfgoed Jozef Dauwe verwelkomde op zijn eigen gekende en gegaarde wijze de 
talrijk opgekomen aanwezigen. Alexander Vercamer, eerste gedeputeerde en molenpeter, stelde 
voor de provincie en voor de gemeente Oosterzele de prachtig gerestaureerde molen in de kijker. 
Het provinciebestuur heeft hierin 365.000 Euro geïnvesteerd. Het Merelbeekse molenmakersbedrijf 
Boers en Peusens zorgde voor de restauratie. Meter Nini De Cuyper-Neyrinck, meter sinds 1988, kon 
jammer genoeg de wedergeboorte van de molen niet meer meemaken. Het meterschap wordt vanaf 
nu waargenomen door Antoinette De Visscher-Boterdaele. 
 

 

 

 
Alexander Vercamer en Antoinette De 
Visscher-Boterdaele, peter en meter 
van de nieuw gerestaureerde molen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter en meter lichten de vang onder 
het toeziende oog van de deputé 
Dauwe en burgemeester Van Durme. 

 

                                                           
1 Of Vissersemolen naar de familie De Visscher. 
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Onder de aanwezigen, molenaars uit de 

provincie. 
 
 

Vissenworp 
 

 
Na de symbolische vissenworp werd door de provincie een receptie met muldershostie van 
molenmeel en Oosterzeelse streekproducten aangeboden  
  
Lucien De Smet 
Voorzitter 
 
Foto’s Lucien De Smet. 
 
 
 

 
 
 
 
In memoriam Joseph De Schamphelaere († Zottegem 29 juni 2018). 
 

Op 29 juni 2018 ontviel ons de heer Joseph De Schamphelaere. 
 
Joseph werd geboren te Merelbeke op 20-02-1930. Hij was 
gehuwd met Leonora Sedeyn. Joseph stamde uit een gekende 
schrijnwerkersfamilie, wiens voorvaderen werkzaam waren aan 
o.m. de kerk van Oosterzele. Net als zijn vader was ook hij een 
schrijnwerker. Het bidprentje verwoorde het treffend: 
 

“Hij was zoals het nobele eikenhout dat hij bewerkte volgens 
familietraditie. 

Moeilijk van schors maar eerlijk en warm van binnen”. 
 
 
 

Wij kennen Joseph van zijn bezoeken aan het Rijksarchief te Gent. Het uitspitten en toegankelijk 
maken van de staten van goed van gemeenten van het Land van Rode werd zijn levenswerk. Voor 
de familiekundige en heemkundige is het resultaat van zijn onderzoek een niet in te onderschatten 
meerwaarde en hulpmiddel in onze zoektocht naar onze voorvaderen. Wij zijn hem hiervoor ten 
zeerste dankbaar.  
Het was zijn wens zijn kennis aan een breder en geïnteresseerd publiek overbrengen. Hij gaf ons de 
toelating om zijn werk in ons tijdschrift op te nemen. Ook met zijn kennis in de lokale geschiedenis, 
vooral die van Oosterzele, “timmerde” hij samen aan onze kennis van ons heem.  
 
Joseph is ons te vroeg ontvallen. Wij zullen hem blijven herinneren. Aan zijn echtgenote en familie 
bieden wij onze oprechte deelneming aan. 
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Echo’s uit het Land van Rode. 
 

 
Monumentendag 2018: Erfgoedwandeling Moortsele. 
 
Bij die gelegenheid werd in gezelschap van onze 
voorzitter het Serrure-wandelpad opnieuw 
bewandeld2: een erfgoedwandeling op initiatief 
van het Heemkundig Genootschap Land Van 
Rode.  
 
Tweeëndertig wandelaars, waaronder heel wat 
geïnteresseerden van buiten Oosterzele, 
maakten kennis met het verrassend erfgoed van 
Moortsele. Wij beoogden de deelnemers op deze 
monumentendag niet te confronteren met 
prachtig gerestaureerde gebouwen, maar met 
een erfgoed dat verwees naar de voormalige 
gemeente Moortsele: het voormalig gemeente-
huis, het restant van een pletmolen, de dorpssmidse, de school enz… 
 

De deelnemers stelden zich hierbij de vraag in 
hoever maakt dit deel uit van het te bewaren 
erfgoed? Is dit erfgoed, dat zomaar uit het 
straatbeeld kan verdwijnen? Er waren ook zeer 
kleine elementen zoals de gedenkplaat van een 
brave pater uit Moortsele. Onze gids vertelde het 
dramatisch sociaal verhaal van Congo Vrijstaat 
dat hieraan verbonden zit. Een niet zo 
schitterend verhaal dat de grenzen van de lokale 
geschiedenis van het kleine dorp overschrijdt. 
Plots bleek deze schijnbaar weinig belangrijke 
gedenkplaat zin- en waardevol te zijn. 

 
De wandeling confronteerde ons met de kwetsbaarheid, van een zelfs geklasseerd pand! Is de 
prachtige watermolen, waarvan het maalwerk bewaard is gebleven, hiervan geen voorbeeld? 
Klasseren van een pand, dat van geen enkel economisch nut meer is, blijkt niet altijd een garantie 
naar behoud te bieden. Enkel zwaar investeren in een zinvolle nieuwe bestemming met behoud van 
het origineel kunnen het behoud en een dergelijk pand waarborgen. Wie is in dit geval de reddende 
engel?  
 
Wij brachten ook een bezoek aan het 
Hoekje ter Hulst, een pand dat duidelijke 
sporen draagt van een zeer ver verleden, 
een donjon. Hier is aangetoond dat 
private initiatieven onmiskenbaar 
belangrijk zijn om ons erfgoed instant 
houden.  

                                                           
2 Destijds uitgewerkt en uitgetekend door de lokale heemkring van Moortsele. 
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De 7 km lange erfgoedwandeling bleek achteraf 
meer te zijn geweest dan bezoekje brengen aan. 
Mede dankzij onze gids en de geïnteresseerde 
deelnemers met hun inbreng onderweg, werd 
ook nagedacht over: wat is erfgoed en over de 
toekomst ervan. Een dwingende taak voor 
plaatselijke erfgoedcellen die hiervan dringend 
moet over nadenken willen wij ons erfgoed niet 
kwijtspelen  
 
Het hof Ter Caelbergen van 
vroegmiddeleeuwse oorsprong. Haar 
toekomst is …? 
 
 

 
Foto’s Lucien De Smet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 te 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 1de zaterdag van de onpare maanden,  

behalve in juli, dus 5x per jaar. 
Data: 3 november 2018. 

Bij de beginnelingen lezen we vooral akten van de burgerlijke stand (19de eeuw), 
parochieregisters, staten van goed (18de eeuw) 

  
Oud schrift gevorderden: elke 2de zaterdag van de maand,  

behalve in juli,  augustus en december, dus 8x per jaar. 
Data: 13 oktober 2018 – 10 november 2018. 

Bij de gevorderden lezen we vooral teksten uit de 17de eeuw en vroeger. 
  

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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Balegem tijdens de laatste dagen 
van Wereldoorlog I, door Lucien De Smet. 

 
 
 

8-08-1918 
Andermaal 20 
jongelingen 
opgepakt 

 1-10-1918 
 Leonce Van 
den Berghe 

wordt 
neergeschoten 

17-10-1918 
800 

krijgsgevangen
en in de kerk 

 4-11-1918 
Joseph Van 
Themsche 

wordt 
neergeschoten 

11-11-1918 
Obus ontploft 

Zulma De 
Schinkel sterft 

11-11-1918 
De soldaten 

Gilbert 
Verhaegen en 

Maurits Seeuws 
overlijden 

 
Getuigen uit de eerste wereldoorlog zijn er lang niet meer. Wij, de 3de generatie, kunnen het enkel 
aan onze kinderen en kleinkinderen navertellen. 
Over de gebeurtenissen van Wereldoorlog I te Balegem hield onderpastoor Anciaux een merkwaardig 
dagboek bij. Zijn nota’s stopten in 1916. Bij toeval vond ik in het Rijksarchief, in het kasboek van de 
Xaverianen en de Berchmanszonen, enkele aantekeningen over de laatste dagen van de Grote Oorlog 
te Balegem3. 
 
24 november 1917: E.H. pastoor Gustaaf Boone is die avond om 7u30 overleden4. Hij werd op 8-12-
1917 als pastoor op onze parochie opgevolgd door E.H. Philemon Coppens5. 
 
1918 Leonce Van den Berghe.  
 

Het was de laatste tijd droevig stil op de parochie. Alles was zo duur 
geworden en veel was er niet meer verkrijgbaar. Balegem behoorde tot 
die 52 gemeenten binnen de commanderij van Aalst, die door de Duitse 
overheid gestraft werden omdat de bevelen er onvoldoende opgevolgd 
werden. Het waren bange tijden, jongelingen hielden zich verborgen en 
verstopten zich in “onderstanden en kelders”. De Duitsers hadden een 
tekort aan werkkrachten. Weerbare mannen van 14 tot 45 jaar werden 
hiervoor opgevorderd. Nadat eerder reeds in de nacht van 7-11-1916, 
35 jongelingen waren opgepakt, werden er op 8-08-1918 nog eens 20 
jongelingen uit ons dorp door de Duitsers meegenomen6. Elkeen moest 
om 2 uur in de namiddag binnen zijn7. Leonce Van Den Berghe werd op 
1-10-19188 in de morgen om 10u op de Pontslag te Balegem in zijn 
poging het huis uit te vluchten door de bezetter neergeschoten9.  Leonce 
werd geboren te Oombergen in 188710 en was de zoon van Karel 

Lodewijk en van Marie De Spiegeleire. Hij was gehuwd met Marie Anna De Rouck. Hij was amper 31 
jaar toen hij bij zijn vlucht door Duitse kogels werd neergeschoten. 
 
 
                                                           
3 RAG Kerkarchief Balegem PAR 18 nr. 619. 
4 RAG Kerkarchief Balegem PAR 18 nr. 619. 
5 LUC SCHOKKAERT, Biografisch Repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, deel I, nr. 802, 
Kadoc Leuven 1997. 
6 Me medegedeeld door Jacques De Vos, Correspondent van het Centrum voor de Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog te Brussel. 
7 RAG Kerkarchief Balegem PAR 18 nr. 619. 
8 GAO Balegem, burgerlijke stand, overlijden 1918 akte nr. 64: “Leonce Van den Berge overleden 1-10-1918 om 
4 uur in de namiddag”. 
9 Me medegedeeld door Jacques De Vos, Correspondent van het Centrum voor de Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog te Brussel. 
10 Een eigenaardigheidje omtrent zijn geboorte op woensdag 7 september 1887: Leonce werd die dag om 6 uur 
’s avonds inschreven als een meisje met de naam Leonie in de geboorten van de burgerlijke stand van Oombergen 
(jaar 1887 akte nr. 21). Vader noch de twee getuigen, Leon Lammens en Henry De Pelecyn, noch de 
burgemeester Jan Baptist Gyselinck hebben de fout opgemerkt. Misschien waren zij de ganse dag aan het feesten 
gegaan voor de geboorte want Leonce werd al om 1 uur ’s nachts geboren. Het is maar op 16 december van 
1911 - dus meer dan 24 jaar later! - dat de vergissing werd opgemerkt, waarschijnlijk ter gelegenheid van zijn 
huwelijk. Zou het kunnen dat het leger zich baseert op de burgerlijke stand om dienstplichtigen op te roepen? Zo 
ja, dan was Leonce misschien geen soldaat geweest want hij was ingeschreven als een meisje. Wie daarover 
meer weet, aarzel niet om ons te contacteren. Met dank aan onze secretaris Françoise Verhoosele. 
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Omdat ze het niet anders konden. 
 
Op 17-10-1918 werden ’s avonds in onze kerk 800 Italiaanse krijgsgevangenen opgesloten. Ze 
verbleven er van donderdagavond tot de zaterdagnamiddag 3 uur. “De kerk was veel vuiler dan een 
varkenskot. De vreede Duitschers hadden deze arme lieden niet laten buitengaan om hunne 
noodwendigheden te doen”11. Na hun aftocht werden briefjes gevonden met verontschuldigingen 
“omdat ze het niet anders konden”12. Enkele onder hen hadden hun initialen nagelaten op het 
bidplankje van de kerkstoel. 
 
“Gestorven voor België”: Joseph-Adolf Van Themsche. 
 
Op 4 november 1918 werd Joseph-Adolf Van Themsche in de kouters 
op de “Galge”, aan de grens met Oombergen neergeschoten13. Joseph’s 
bidprentje geeft ons een omstandig relaas van het gebeuren: “Op 
maandag 4 november 1918, twee Duitsche opzoekers, het 
ouderlijkhuis binnen dringende, hem zagen ontvluchten, schoten, en o 
God! Doorschoten zakte hij neer, nog levend gevoerd naar het Duitse 
Lazaret te Oombergen, ontsliep hij aldaar zachtjes in de heer, dés 
anderendaags om 4 uur ’s morgens naar huis overgebracht, werd hij in 
Balegem ter aarde besteld”. 
 
Het prentje eindigt met volgend rijm: 

 
Deed des vijands laffe lood me sneven  

in den schoonen bloed van ’t jong’lingsleven  
Gij, mijn vrienden bidt een stille beë  
dat uw doode makker rust in vreë!  

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige vreë14“ 
 
Joseph was een landbouwerszoon, zoon van Petrus Franciscus en Maria 
Catharina De Rauw. Hij woonde samen met zijn ouders op de wijk 
Walzegem, nu Broek. In zijn akte van overlijden, dat 63 jaar later in het register te Balegem werd 
ingeschreven, schreef eerste schepen Herman Baele: “gestorven voor België” 15. Joseph was 26 jaar.  
Hij was het laatste en het 3de burgerlijk slachtoffer uit Balegem die, door Duitse kogels getroffen, 
hun leven hebben gegeven. Zijn graf is niet bewaard gebleven. Sinds Allerzielen mochten ook de 
klokken niet meer luiden of kleppen. Joseph’s uitvaart 2de klas werd niet aangekondigd en werd in 
stilte in het graf neergelegd op 7 november 1918. De schrik zat er te Balegem goed in. 
 

  
 

Terugtrekkende Duitse troepen16. 

                                                           
11 RAG Kerkarchief Balegem PAR 18 nr. 488. 
12 Me medegedeeld door Jacques De Vos, Correspondent van het Centrum voor de Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog te Brussel. 
13 Medegedeeld door Hilda Van den Bulcke. 
14 Met dank aan Hilda Van den Bulcke en Irène Baele om het doorsturen van het gedachtenisprentje 
15 GAO Balegem, burgerlijke stand, overlijden 1982 akte nr.189. 
16 Foto Nieuwsblad 07-08-2018. 
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Onderpastoor Anciaux schreef in het kasboek van het genootschap “’t kan niet lang meer duren, 
want de Duitschers zijn in aftocht en het geweld is groot”. 
 
Wapenstilstand. 

Op 11 november 1918 kwam in een bos bij het Franse 
stadje Compiègne officieel een eind aan de Eerste 
Wereldoorlog. Vanaf 11:00 uur die ochtend werd er niet 
meer gevochten. Het echte einde van de Eerste 
Wereldoorlog kwam in 1919 met de ondertekening van de 
Vrede van Versailles. 

 
Onderpastoor Anciaux van Balegem schreef die dag in het 
kasboek van het genootschap: “God zij gebenedijd, lof 
aan Sint-Martinus. Aller gelukkigste dag voor de 
wereld”17.  

 
 
 
 

Op de voorgrond de Franse maarschalk Ferdinand Foch 
(tweede van rechts), geflankeerd door twee Britse 

officieren: schout-bij-nacht Hope (uiterst rechts) en 
admiraal Wemyss18. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 11 november 1918 stierven voor het vaderland uit Balegem: 
 
Gilbert-Louis-Kamiel Verhaegen. 
 

Gilbert was luitenant bij het 8ste linieregiment, vereerd met de palm en 
het Oorlogskruis 1ste klas. Hij werd te Balegem geboren op 8-12-1892. 
Gilbert nam als vrijwilliger dienst in het leger en overleed te Brugge op 
11-11-1918. Hij was de zoon van Richard en van Eulalie Galle. In 
vredestijd was hij onderwijzer in de plaatselijke gemeenteschool waar zijn 
vader de hoofdonderwijzer was. “Gij mijn lieve schoolknaapjes vergeet de 
lessen niet van uwen afgestorven meester…” 
 
Uit de brieven aan zijn ouders citeert het gedachtenisprentje de volgende 
gedachte: 

  
“Moest nochtans de Heer der legers ’t anders schikken. Moest Hij wille 
dat ik voor den Lande val. Weet dan dat ‘k als christen Vlaming sterven 
zal. Weet ook, dat mijn laatst’ en eenige gedachte dan voor U zal zijn! 

Voor U die ‘k min en achte”  
 
 

Het gedachtenis prentje eindigt als volgt:  
 

“O Baelegem en Audegem! O Vlaanderland in Belgenland, mijn klein en dierbaar Vaderland! ‘k heb 
hard voor u gestreden, veel voor U gebeden. En ‘k sterf nu… Ach vergeet mij niet in uw gebeden”. 

 
 
 

                                                           
17 RAG Kerkarchief Balegem PAR 18 nr. 619. 
18 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Armisticetrain.jpg/260px. 
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Maurits Seeuws. 
 
Maurits Seeuws19 was soldaat bij het plaatselijk geschut 4de batterij. Hij werd te Sint-Lievens-
Houtem geboren op 21-01-1891.  
 

Maurits was de zoon van Hippoliet en Marie 
Sylvie Verspeeten. Hij overleed als 
krijgsgevangene in Deventer (Nederland) 
op 11-11-1918. 
 
Uit zijn gedachtenisprentje vernemen wij 

met hoeveel pijn en verdriet hij in 
eenzaamheid, ver weg van zijn familie, 

afscheid nam van zijn leven: 
 

“Brave vader, moeder, zuster, broers en 
vrienden na zulke lange en pijnlijke 

scheiding, niemand van u te kunnen weer 
te zien, niemand van u in mijn armen te 
mogen omhelzen, niemand van u bij mijn 

sterfbed zien te bidden”. 
 

Op de Rooms-katholieke begraafplaats in Deventer (NL) werd hij in een gezamenlijk graf met drie 
andere Belgische soldaten neergelegd. Het zijn: A. F. Deheneau, J.B. Hendrickx, L.L.A. Opdecam en 
M. Seeuws.  
 
In het gebeeldhouwde, opengeslagen boek aan de voet van de steen is de volgende tekst 
aangebracht: “God geve dat ik rusten mag tot in zijn eeuwige macht' en 'Haar plaats is leeg, haar 
stem is stil, wij zwijgen Heer, het is Uw wil”20. 
 
Leonce Van Herpe. 
 

Het laatste militair slachtoffer uit Balegem was Leonce Van Herpe 
soldaat 2de klasse.  Leonce werd te Balegem geboren op 30-08-1886 
en was de zoon van Charles Louis en Marie Coleta Blauwaert.  Leonce 
was gehuwd met Maria Magdalena Monsecour. Hun kinderen Oscar, 
geboren in 1913, en Palmyre, geboren in 1914, hebben hun vader niet 
gekend. Leonce overleed aan bronchopneumonie in het ziekenhuis te 
Luik op 3-01-1919.  Leonce werd begraven op de militaire begraafplaats 
Robermont te Luik, nr. 163,14,24, tombe JR nr. 9921. De begraafplaats 
telt meer dan 320 gesneuvelde Belgische soldaten uit beide 
wereldoorlogen, waarvan meer dan 250 uit de Eerste Wereldoorlog. 
 
 
 
 
 
 

 
Zulma Marie De Schinkel.  
 
Hoe de Balegemse bevolking 11-11-1918 beleefden vonden wij vooralsnog niet terug in de 
geschriften die ons werden nagelaten. Pastoor Coppens schreef die dag in zijn Liber Memorialis, dat 
[Zulma Marie De Schinkel] de echtgenote van René Brantegem “door de ontploffing van een obus 
om het leven kwam. Zij overleed in haar woning op het Gootje op 11-11-1918”22. Zulma werd te 
Waarschoot geboren op 3-03-1887 en huwde te Balegem op 11-03-1911 met René Brantegem23. 

                                                           
19 Maurits Seeuws is de broer van Emma Seeuw, de grootmoeder van dr. P. Vermasen. 
20 De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association 
Nederland, 2008. Samenstellers: Maurius van Leeuwen, Alfred Staarman. Foto: Alfred Staarman. 
21 https//files.warveterans.be/PDF A60/34196.PDF. 
22 RAG Kerkarchief Balegem PAR 18 nr. 488.  
23 Met dank aan Irène Baele voor de genealogische gegevens. 
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Haar naam staat nergens onder de burgerlijke slachtoffers vermeld24. René, te Balegem geboren op 
23-11-1880, bleef na het overlijden van zijn echtgenote achter met hun 6-jarige zoon, Lucien Gustaaf 
Brantegem (° Balegem 27-04-1912- † Gent 31-03-1962) 25. 
 
De angst om het geweld van de terugtrekkende troepen was nu wel 
verdwenen. Vreugde was er in de harten om de lang verhoopte 
vrede. Of “11-11” te Balegem uitbundig gevierd werd blijft alsnog de 
vraag. Vergeten we niet dat onze soldaten nog niet thuis waren. 
Twee van hen stierven die dag voor het vaderland. Over sommigen 
was er weinig nieuws of was slecht nieuws te verwachten. Vanaf nu 
koesteren de families die laatste brief, de foto in zijn militair 
kostuum, een herinnering, het zakhorloge, de pijp of de 
nieuwjaarsbrief aan moeder. Knuffelen kon niet meer voor 24 
Balegemse slachtoffers. De klokken werden te Balegem opnieuw 
geluid, maar dan voor de kerkdiensten, voor hen die in afwezigheid 
van vrienden, kennissen en familie ten grave werden bedragen.  

  
 

Nieuwjaarsbrief van Joseph Van Themsche 190726. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Correctie in verband met Kekulé,  

verschenen in het nummer 180 over het kasteel d’Hoop27. 
 
 
Ons lid Luc De Broe, scheikundige van opleiding, maakte een kleine opmerking: “Op pagina 114 
meldt u dat August Kekulé (°1829 - †1896) inderdaad als professor Scheikunde werd benoemd aan 
onze Alma Mater (1858-1867). Het is trouwens tijdens zijn verblijf in Gent dat hij in 1865 de 
voornaamste ontdekking - in een droom dan nog - heeft gedaan met structuurformule van  
Benzeen te bepalen als cyclische verbinding (een gesloten zeshoek met alternerende enkel en 
dubbele binding van de koolstofatomen). 
 
Het is evenwel zijn zoon en enig kind Stephan Kekulé von Stradonitz (°1863 Gent - † 1933 Berlijn), 
die zich bezighield met genealogie en de nummering Eytzinger-Sosa-Stradonitz voor de 
afstammelingstabellen heeft opgesteld. Zijn moeder - van Gentse afkomst - Stephania Drory stierf 
helaas kort na de bevalling van haar zoontje!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24 Opvallend toch? Ook de pastoor noemt haar ook niet bij naam. 
25 Met dank aan Irène Baele voor de genealogische gegevens. 
26 Bewaard in het familiearchief, met dank aan de familie Van den Bulcke. 
27 FRANÇOISE VERHOOSELE, Kasteel d’Hoop of de teloorgang van de Heidestraat, Tijdschrift Land van Rode 
Heemkundig Genootschap, jaargang 45 nummer 180 blz. 109 
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Op 1 november 2018 is er een erfgoedwandeling op het kerkhof van Moortsele (Oosterzele), van 
17u tot 18u. 
De activiteit is gratis mits inschrijving via sofie.moeykens@4sprong.be of 0471/88 39 04. Een 
initiatief van IOED Viersprong en Heemkundig Genootschap Land van Rode. 
  
  
Kijk tijdens deze intieme wandeling met andere ogen naar de oude graven en 
ontdek de vele afbeeldingen. Handen, harten, palmtakken, allen hebben ze 
een symbolische betekenis die vaak niet meer gekend is.  
Samen met onze gids voorzitter Lucien De Smet zoeken we naar de 
symboliek achter de afbeeldingen. 
  
Deze activiteit kadert in het project ‘Reveil’. Op 1 november 2018 worden 
overal in Vlaanderen begraafplaatsen en kerkhoven ondergedompeld in een 
warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Zo is 
een Reveil een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente. Met het 
diepste respect voor elke overtuiging.  
  
Bij slecht weer gaat de activiteit door in de kerk zelf.  
  
Onze brochure "De taal van de dood" is een beknopte leidraad bij het bezoek aan een de 
begraafplaats in de buurt en is verkrijgbaar de dag zelf of op onze website 
(http://www.landvanrode.be/extrauitgaven.htm). 
  

 

 
 

 
 



Land van Rode – jaargang 46 nummer 183                 69                                            september 2018 
 
 

William Albert Howden, gesneuveld in 
Bottelare op 9 november 191828, 

door Françoise Verhoosele. 
 
 
 
Op het kerkhof van Bottelare ligt de tweede luitenant van de RAF 
William Albert Howden begraven. Hij sneuvelde op 22-jarige leeftijd 
op 9 november 1918, nu bijna 100 jaar geleden. Zijn graf wordt nog 
altijd verzorgd door de ‘Commonwealth War Grave Commission’. 
 

Foto https://www.findagrave.com/memorial/11511336 
 
Gezin. 
 
Verder onderzoek leert ons dat William Albert Howden een Canadese 
piloot was. Hij werd geboren op 3 juni 189629 in de landelijke 
gemeente Blanshard30 R.M.31, Manitoba, Canada, als zoon van 
William (Halton R.M., Ontario 20/03/1849-Vancouver, British 
Columbia 11/07/1931) en Lucinda Eliza Howden, geboren Munn 
(Trafalgar Township, Halton, Ontario 03/10/1855-Rapid City, 
Manitoba 22/10/1900). 
Zijn beide ouders werden in Canada geboren maar waren van Ierse 
afkomst. Hoewel van Ierse afkomst, dus in principe katholiek, waren 
zij aangesloten bij het methodisme, een stroming in het protestantisme, vooral verspreid in de 
Angelsaksische wereld. 
 
William Albert was het jongste kind en enige zoon van dit echtpaar naast negen (9) dochters. Hij 
was 4 jaar oud toen zijn moeder op 45-jarige leeftijd op 22 oktober 1900 overleed. Zij werd begraven 
in Rapid City. 
 
Het gezin Howden-Munn bestond dus uit 10 kinderen32: 

1. Ethel Jane Howden (1881–1960), gehuwd met William McFarland, twee zoons, overleden in 
Rapid City. 

2. Lucinda Alice Maud Howden (1883–1963), gehuwd met George Cameron MacDonald, 
overleden in Vancouver. Naar verluidt geen kinderen. 

3. Maria Howden (°1884), overleden op jonge leeftijd. 
4. Harriet [Hattie] Elizabeth Howden (° 1885), gehuwd met John A Sinclair Campbell, een 

dochter. Een tweede maal gehuwd met Horace L. Barlow, geen kinderen. Het is niet duidelijk 
waar ze overleden is. 

5. Clara Muriel Howden (1887–1977), gehuwd met William Bennett Scott, een zoon en een 
dochter, overleden in Benton Harbor, Michigan-USA. 

6. Wilhemine [Mina] May Howden (1889–1966), gehuwd met Charles Henry Leeder, een zoon, 
overleden in Vancouver. 

7. Florence [Flossie] Helena Howden (1891–1985), ongehuwd, overleden in Vancouver en 
begraven in Rapid City. 

8. Pearl Gladys Howden (1893–1908), overleden op 14-jarige leeftijd en begraven in Rapid City. 
                                                           
28 Voor dit artikel wil ik mijn bijzondere dank betuigen aan Claude, die met zijn vader en broer na de oorlog naar 
Canada uitweek. Zie hiervoor mijn artikel uit ons tijdschrift, jaargang 45 nummer 180: Kasteel d’Hoop of de 
teloorgang van de Heidestraat. Voor het Canadees gedeelte heeft Claude zijn zoon Michel-Adrien, hoofd van de 
bibliotheek van het Hoger Gerechtshof in Ottawa, gecontacteerd die zich op zijn beurt in verbinding stelde met 
mevrouw Elizabeth Fournier, verantwoordelijke voor de bibliotheek van het ministerie van nationale defensie, 
sectie Geschiedenis en Erfgoed. 
Voor het gedeelte uit Engeland dank ik Andrew Pentland, beheerder van de website: 
http://www.airhistory.org.uk/rfc/home.html, voor zijn uitleg bij de afbeeldingen van het RFC. 
29 https://vitalstats.gov.mb.ca/Query.php 
30 Vandaag geïntegreerd in de stad Oakview, samen met Rapid City en Saskatchewan. 
 http://www.mhs.mb.ca/docs/municipalities/oakview.shtml 
31 R.M.= rural municipatily. Vertaling: landelijke gemeente. Deze afkorting wordt in Canada steeds toegevoegd 
na de naam van een landelijke gemeente. 
32 https://www.familysearch.org/tree/person/details/L69R-8WJ 
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9. Eva Lauretta Margaret Howden (1894–1977), ongehuwd, overleden in Vancouver en 
begraven in Rapid City. 

10. William Albert (1896-1918), gesneuveld in Bottelare en daar ook begraven. 
 

Op het kerkhof van Rapid City Cemetery, R.M. of 
Saskatchewan, staat er een zuil met aan de vier zijden 
de namen van enkele leden van de familie Howden-
Munn: 

1. Moeder Lucinda Munn, overleden in 1900 op 45-
jarige leeftijd. 

2. Zoon William Albert33, gesneuveld op 22-jarige 
leeftijd. 

3. Dochters  
- Pearl Gladys, overleden in 1908 op 14-jarige 

leeftijd. 
- Eva Lauretta Margaret, overleden in 1977 op 

82-83-jarige leeftijd. 
- Florence Helena, overleden in 1985 op 93-94-jarige leeftijd. 

4. Vader William, overleden in 1931 op 82-jarige leeftijd. 
 

    
1 2 3 4 

  
Na de dood van zijn enige zoon, verkocht vader William de boerderij en verhuisde naar Winnipeg, de 
hoofdstad van de provincie Manitoba, waar hij met pensioen ging. Na een paar jaren verhuisde hij 
naar Vancouver, een heel grote stad aan de oostkust van Canada, in de provincie British Columbia34, 
waar vier van zijn dochters, nl. Lucinda, Wilhemine, Florence en Eva, woonden en waar hij op 11 juli 
1931 op 82-jarige leeftijd overleed. Hij werd begraven op het kerkhof van Rapid City, naast zijn 
echtgenote en dochter Pearl en waar later nog twee van hun dochters begraven werden. 
 
Canada in de Eerste Wereldoorlog. 
 
Bij het uitbreken van WOI waren de Canadezen niet geneigd om zich te mengen in een oorlog, ver 
van hun bed. En zeker de Franstalige Canadezen niet, want zij hadden weinig voeling meer met 
Frankrijk en nog minder met het Britse rijk. Maar omdat de buitenlandse aangelegenheden van het 
land in Londen geleid werden, en toen het ultimatum van Groot-Brittannië aan Duitsland om zijn 
leger uit België terug te trekken, op 4 augustus 1914 afliep, was het Britse rijk, inclusief Canada, in 
oorlog, samen met Servië, Rusland en Frankrijk tegen het Duitse en Oostenrijks-Hongaarse rijk. 
 

                                                           
33 WM (William) Albert, Beloved son of William & Lucinda Howden, Born jun.3 1898, Killed in action nov. 9 1918, 
Burried in Bottelaere, Belgium. 
34 Our Past for the Future", Vol.1, p.266.  
https://www.familysearch.org/photos/artifacts/53684709?p=18083436&returnLabel=William%20Howden%20(
L69R-8WJ)&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.familysearch.org%2Ftree%2Fperson%2Fmemories%2FL69R-
8WJ 
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Canada telde op dat ogenblik nog geen 8 miljoen inwoners. Er werd veel propaganda gemaakt voor 
de oorlog: aanwerven van soldaten maar ook geld doneren o.a. voor de ‘Victory Bonds’ of de 
‘Canadian Patriotic Funds’. 
 

   
Afbeeldingen: Library and Archives Canada (http://www.bac-lac.gc.ca/)35 

 
Canadezen waren bijna overal te vinden in de geallieerde legereenheden. Zij vochten mee in de slag 
van Ieper, aan de Somme, bij Passendale e.a.: 61.000 Canadese gesneuvelden in WOI. Daarnaast 
waren er ook vele gekwetsten en verminkten36. 
 
RFC - RAF37. 
 
Het Royal Flying Corps Canada (RFC Canada) was een trainingsorganisatie van het British Royal 
Flying Corps in Canada tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het begon in 1914 te werken: jonge 
Canadezen werden getraind (aanvankelijk op eigen kosten) om piloot te worden in de Britse 
vliegende diensten. 
In 1917 opende het Royal Flying Corps scholen in Canada, o.a. in de buurt van Toronto de Curtiss 
Aviation School (landvliegtuigen) en Hanlan's Point op het Toronto Island (bootvliegtuigen). Tegen 
het einde van de oorlog was bijna een kwart van de piloten in de Royal Air Force Canadezen. 
 

  
 

School of Aviation, Royal Flying Corps Canada, University of Toronto, 1917. 
Foto: Canadian Department of National Defence/Library and Archives Canada. 

 

                                                           
35 In 1914 was de nationale vlag voor Canada de ‘Union Jack’. Het is maar veel later, in 1965, dat de ‘Maple Leaf’ 
als nationale vlag van Canada aangenomen werd. 
36 Lees meer hierover: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/first -world-war-wwi/ 
37 https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Flying_Corps 
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Toen het Royal Flying Corps in april 1918 werd veranderd in de 
Royal Air Force, werd de eenheid bekend als Royal Air Force Canada. 
 
Insigne van de RFC met als motto: ‘Per Ardua ad Astra’ (door 
tegenslag naar de sterren). 
Afbeelding: By CharlesC - Own work, CC BY-SA 3.038  
 
Tweede luitenant William Albert Howden. 
 
In 1916 was William Albert student aan de Agricultural College in Winnipeg. Op de memorial staat 
zijn naam gegrift. Het was waarschijnlijk de bedoeling dat hij na zijn studies op de boerderij van zijn 
vader zou werken als ‘farmer’. In 1917 staat op zijn inlichtingsfiche als soldaat als beroep: ‘farmer 
in Manitoba’39.  
 

 

 
Afbeeldingen http://www.mhs.mb.ca/docs/sites/agriculturalcollegewarmemorial.shtml 

W.A. Howden staat in de linkerkolom als eerste vermeld. 
  
Wanneer juist William Albert toetrad tot de RFC is niet duidelijk. Op 24 mei 1918 was hij 
gestationeerd in Doncaster40, een stad in South Yorkshire, op ca 200 km van de Schotse grens. 
Doncaster is de thuisbasis van twee van 's werelds oudste paardenraces. Tijdens WW1 waren daar 
gevechtspiloten gestationeerd, eerst vanuit de renbaan dan een tijdelijke landingsstrook bij 
Finningley en uiteindelijk, in 1916, vanaf een nieuw aangelegd vliegveld naast de renbaan. Ze werden 
ingezet om de oostkust te verdedigen tegen Zeppelins en het Royal Flying Corps (RFC) station leidde 
piloten op voor de oorlog in Frankrijk. 
 
Op 1 augustus 1918 werd hij gepromoveerd tot 2de luitenant en dat werd gepubliceerd in de ‘London 
Gazette’ op 16 augustus 1918. 
Hij diende daarna onder het 29th squadron. 
Deze eenheid werd eerst aangewend als een reserve-eskader, in november 
1915. Op 25 maart 1916 werd het eskader naar Frankrijk gestuurd, waar deze 
deelnam aan de Slag aan de Somme (01/07/1916-18/11/1916).  
 
Het motto van het 29ste eskader: ‘Impiger et Acer’(energiek en scherp): een 
adelaar valt een buizerd aan: dit symboliseert een luchtgevecht. 
 
Dit eskader werd uitgerust met moderne Nieuport-typen en in april 1918 ontving 
het eskader de nieuwste SE5a41, die het voor de rest van de oorlog heeft 
behouden. De SE5a was uitgerust met een Viper-motor42. 
William Howden vloog in een SE5a, van de Royal Aircraft Factory S.E.5, een dubbeldekker met 1 
zitplaats. 
 

                                                           
38 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5127494 
39 http://www.nationalarchives.gov.uk/ 
40 https://nl.wikipedia.org/wiki/Doncaster 
41 https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Aircraft_Factory_S.E.5 
42 https://en.wikipedia.org/wiki/Wolseley_Viper en https://www.thoughtco.com/raf-s-e-5-2361086 
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Foto: By TSRL - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7054875 
 
9 november 1918. 
 
Om 08.55 uur steeg William Albert Howden op van het vliegveld van Marke43 bij 
Kortrijk met zijn SE5A E 5999 met een Viper-motor van 180 pk met aan boord 
een Vickers machinegeweer. Het doel was een aanvalspatrouille uit te voeren.  
 

Door Rama. - Self-creation., CC BY-SA 2.0 fr, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=959822  

 
Het laatst werd hij om 10.30 uur opgemerkt in een luchtgevecht met een 
vijandelijk verkenningsvliegtuig boven Munte. Sedertdien werd niets meer van 
hem gehoord. Hij is neergestort op ‘den Dries’44, naast het voormalig 
Karmelietenklooster. Hij werd eerst als vermist opgegeven en later als 
‘presumed dead’ (PD). Zijn oorlog was voorbij. 
 

 
Op de ‘Casualty Card’45 staat er Frankrijk als plaats van het ongeval. 

Foto: http://www.rafmuseumstoryvault.org.uk/archive/howden-w.a 

                                                           
43 Na de terugtocht van de Duitsers bezette het RFC de twee vliegvelden van Marke in oktober 1918. 
44 Heden de Diepestraat. 
45 De ‘Casualty Card’ is een ongevallenfiche van een soldaat/piloot, hier van het RAF Museum. 
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Zijn overlijden staat niet genoteerd in de boeken van de burgerlijke stand van Bottelare want het 
overlijden van militairen werd in eerste instantie verwerkt door de 
militaire administraties, pas later door de burgerlijke administraties 
in de gemeenten van herkomst. Voor Belgische militairen werden 
die overlijdens ook in de burgerlijke stand van de gemeenten 
verwerkt (vaak met terugwerkende kracht). Sommige overlijdens 
van ‘vreemde’ militairen hebben ook soms sporen heeft nagelaten 
in de burgerlijke stand maar daar valt geen regel of regelmaat in 
te ontwaren, voor sommige gemeenten wel, voor andere niet, en 
meestal tijdelijk (vooral 1914)46. 
 
Herdenking. 
 
De namen van de gesneuvelde Canadezen zijn opgetekend in 
zeven ‘Books of Remembrance’47. Er zijn boeken voor alle oorlogen 
waarin Canadezen het uniform aantrokken en gingen vechten voor 
het vaderland (hier London uiteraard). 
Het eerste herdenkingsboek is gemaakt na de Eerste Wereldoorlog 
en het bevat meer dan 66.000 namen. Op blz. 588 van het eerste 
boek staat William Albert Howden. 
 

 
 

Foto’s: http://www.veterans.gc.ca/ 
 
Op de website van de ‘Commonwealth War Graves Comission’ staat de weg naar zijn graf duidelijk 
beschreven: 
 
‘The village of Bottelare is located south of the city of Gent off the N444. From the motorway 
E40/A10, which runs between Oostende and Brussels, turn off at junction 15 onto the N60, direction 
Oudenaarde. Take the first turning left into Tramstraat, direction Zwijnaarde, follow this road under 
the motorway and over the crossroads to the T junction in Merelbeke. Turn right here into 
Hundelgemsesteenweg, direction Bottelare. At the first crossroads turn left into Poelstraat and follow 
this road to Bottelare. At Bottelare turn right into R Stas De Richellelaan and the church is along here 
on the left. The graves are located to the front of the church.’48  
 
Maar of zijn graf veel bezoek mocht ontvangen vanuit Canada is zeer de vraag. 
 
Geraadpleegde websites. 
 
https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2104607/BOTTELARE%20CHURCHYARD 
https://www.findagrave.com/cemetery/2226461/rapid-city-cemetery 
https://www.findagrave.com/memorial/77588031/william-albert-howden 
https://www.warmuseum.ca/firstworldwar/history/battles-and-fighting/air-war/air-training-in-
canada/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/No._29_Squadron_RAF 
http://www.rafmuseumstoryvault.org.uk/archive/howden-w.a 
http://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/books/page?book=1&display=y&page
=588&sort=pageAsc 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_War_Graves_Commission 
https://www.luchtvaartgeschiedenis.be/content/marke-vliegveld 

 

                                                           
46 Ons medegedeeld door Pieter Trogh, wetenschappelijk medewerker, Kenniscentrum stad Ieper. De namenlijst 
van gesneuvelden kunt u raadplegen op https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/search 
47 Deze zeven boeken liggen in de Memorial Chamber in de Peace Tower op Parliament Hill in Ottawa, hoofdstad 
van Canada. 
48 https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2104607/bottelare-churchyard/ 
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Torentje Rattendale in Gentbrugge gered! 
door Noël Callebaut49. 

 
Het zag er even heel slecht uit voor dit laatste restant van het 16de eeuw kasteel Vilain in 
Gentbrugge. “Het torentje”, dat als een stille getuige van een roemrijk verleden staat te pronken in 
het 2,3 ha groot kasteelpark Rattendale, werd in februari van dit jaar door vandalisten in brand 
gestoken. 
 
Dat “het torentje” voor veel inwoners van Gentbrugge een waardevolle, emotionele betekenis heeft 
en restauratie noodzakelijk was werd aangetoond op een historische verteltocht georganiseerd door 
“Verhalend Gentbrugge”50. De talrijke deelnemers toonden heel duidelijk hun bezorgdheid rond het 
mogelijks verdwijnen van het torentje. Na maanden van opvolging, over en weer mailen en hier en 
daar lichte druk zetten bij de lokale politici kregen we recent zeer goed nieuws. 
 
Het torentje wordt gered! 
 
De stad Gent zal in overleg met Onroerend Erfgoed nog voor de winter opdracht geven om volgende 
werken te laten uitvoeren: 

1. een nieuwe spits op de toren te plaatsen, die qua uitzicht gelijkaardig is aan de bij 
de brand vernielde spits (zodat de toren binnen droog blijft). 

2. muren waar nodig opnieuw op te voegen. 
3. de openingen veilig dicht te maken ten einde gevaarlijke situaties door indringing 

maximaal te verhinderen en vandalisme maximaal te vermijden.                                                   

Zorg dragen voor ons cultureel/historisch erfgoed is meer dan ooit heel belangrijk in deze tijden van 
alsmaar snellere verandering en vernieuwing. Men kan pas met een positieve blik naar de toekomst 
kijken als dit gebeurt met de nodige nieuwsgierigheid en respect voor onze rijk verleden. 
 
 
 

  
 
 
 
  
                       
 
 
 

                                                           
49 Na een afwezigheid van enkele jaren mochten we Noël weer verwelkomen als lid van het bestuur van het 
Heemkundig Genootschap Land van Rode. 
50 Zie ook: https://www.facebook.com/groups/verhalendgentbrugge. 
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Lezing op 13 december 2018. 
 
 

 
 

Inschrijven: https://www.vormingplusgent-eeklo.be/vrouwen-van-vlaanderen  
Standaardprijs: 7.00 € (Reductieprijs - 5.50 € / Sociale prijs - 3.50 €) 
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Genealogisch nieuws,  
door Françoise Verhoosele. 

 
Familysearch.org. 
 
In ons tijdschrift jaargang 42 nummer 168 op bladzijde 136 had ik het onder meer over de website 
zoekakten.nl - met eveneens verwijzingen naar de Belgische akten - die een link vormde met 
Familysearch.org. Familysearch.org bestaat al van midden de jaren 90 van de vorige eeuw en is door 
de Mormonen gemaakt. De Mormonen51, die volgens hun geloof hun voorouders moeten laten dopen 
– maar daarvoor moeten ze wel op zoek gaan naar hun afkomst! – hebben vanaf de jaren 60 van de 
vorige eeuw systematisch de akten van de burgerlijke stand, de parochieregisters en andere 
documenten, belangrijk voor hun afkomst, uit Europa op microfilm gezet. In België kregen ze 
daarvoor de toelating mits een paar exemplaren van deze microfilms voor het Algemeen Rijksarchief. 
 
Maar sedert een maand of twee is de website zoekakten.nl gestopt. Zoekakten.nl was een 
privéinitiatief dat op den duur waarschijnlijk te veel tijd in beslag nam. Geen nood echter: je kan 
rechtstreeks in Familysearch.org de akten raadplegen. Dat kon vroeger ook. 
 
Eerst moet je een login aanmaken (gratis) en voor België ga je naar: 
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927071?region=Belgium.  

 
Druk op ‘Show all 14 collections’ en je krijgt dan alle 
provincies met de laatste updates en 2 linken naar 
verzamelingen van graven en kerkhoven. 
Je kiest een provincie uit en op het einde van het blad 
druk je op ‘Browse through [aantal ≠ per provincie] 
images’. 
Dan krijg je alle gemeenten uit de provincie. De rest 
is ‘kinderspel’ hoewel… In kleine gemeenten is het 
soms een chaos, vooral in het begin van de 19de 
eeuw. Maar hier is bewezen: wie zoekt, die vindt. 
 
Personen zoeken bij Familysearch.org is maar beperkt: de akten zijn wel online, maar nog niet 
allemaal geïndexeerd52. 
 
Zoeken in het Rijksarchief. 
 
Sinds jaar en dag staan de akten van burgerlijke stand en parochieregisters online53.  
Maar er is ook een link naar ‘Zoeken naar personen’ (https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
personen) die ook waardevolle informatie bevat. Hetzelfde geldt zoals voor Familysearch.org: alle 
akten zijn nog niet geïndexeerd54. 
 
Hetgeen niet te vinden is bij Familysearch.org zal waarschijnlijk te vinden zijn in het Rijksarchief en 
omgekeerd. Alleen de parochieregisters van het Ancien Régime staan online in het Rijksarchief. 
                                                           
51 Het is dankzij de Mormonen dat de GEDCOM bestaat. GEDCOM is de database in tekstvorm achter een 
genealogisch programma dat toelaat je genealogische gegevens te bewaren en/of uit te wisselen met een andere 
genealoog. Ook is het aan de Mormonen te danken dat al de records (20 miljoen meen ik) van Ellis Island 
geïndexeerd zijn, wat zeer belangrijk is voor de emigranten naar Amerika. 
52 Niets belet je om vrijwilliger te worden bij Familysearch.org. Daarvoor moet je niet naar het Mormonencentrum 
in Salt Lake City in de staat Utah, hoewel ik begrepen heb dat het wel de moeite waard is. Je krijgt een blok 
akten naargelang je voorkeuren (gemakkelijk, medium en moeilijk) in een software dat je speciaal installeert. 
Gemakkelijk is de 19de eeuw en medium is de Franse tijd. Moeilijk veronderstel ik dat het gaat om 
parochieregisters. Je vult in hetgeen zij vragen en dan naar de volgende, in je eigen tempo. Geen paniek want 
alles wordt door iemand anders nog eens gelezen en als er een verschil is, wordt de tekst in Utah gelezen door 
een expert. Maar dat betekent niet dat er nooit fouten in voorkomen. 
53 Parochieregisters: https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters 
Burgerlijke stand: https://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand  
54 Ook hier kan je vrijwilliger worden:  
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=genealoog&r=vrijwilligersprojecten. 
Maar in tegenstelling tot Familysearch.org worden de bewerkingen van die vrijwilligers achteraf niet gelezen en 
zo komt het voor dat er fouten zijn: ik zocht een Rodriguez d’Evora y Vega bij ‘Zoeken naar personen’ en op de 
fiche van die persoon uit de parochieregisters stond bij zijn woonplaats: marchione de Rode! Die vrijwilliger kende 
geen Latijn en heeft de betekenis van het woord marchione niet opgezocht: machione betekent markies. 
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Zoeken op internet. 
 
Je kan ook zoeken in websites zoals Geneanet (3 miljard gegevens!) maar minstens ¾ (drievierden) 
van die gegevens zijn niet correct en/of niet conform aan de primaire bronnen55: ofwel is de naam 
verkeerd, ofwel de voornamen, ofwel de datum ofwel de plaats. Er zijn er zelfs die erin slagen om 
ALLES verkeerd te lezen/te noteren/af te schrijven! Zulke mensen dragen bij tot het vervuilen van 
internet en dat is niet iets om fier op te zijn.  
Controleren is dus de boodschap, zelfs de secundaire bronnen uit de 19de eeuw! Genealogie is een 
ernstige wetenschap en staat of valt met gedegen bronnenonderzoek. 
 

Van tempel … geldwisselaars … en bankiers, 
Deel 8, door Willy Stevens. 

 
De intrinsieke muntwaarde. 
 
Vaak wordt er een schatting gedaan naar de huidige waarde van de vroegere munten. Dit is een 
quasi onoplosbaar iets. Wat we kunnen uitrekenen is de intrinsieke waarde van de munt op dit 
ogenblik. Hiervoor moeten we het gewicht en de legering kennen. Aan de hand van de prijs van het 
goud en zilver kunnen we bij benadering er een prijs op kleven. We nemen enkele periodieke 
steekproeven:  
 
Bij het tot stand komen van dit artikel, in september 2007, hebben we de toenmalige goud- en 
zilverprijzen genomen. Het is vanzelfsprekend dat de toenmalige waarden minder zijn dan in latere 
stadia. Daarom geven we hierbij de formule tot berekening van de gouden en zilveren munten. 24 
karaat is het gehalte van zuiver goud. In september 2007 beliep die prijs 16900 euro/per kg. 
12 deniers zilver is het gehalte van zuiver zilver. In september 2007 beliep die prijs tot 320 euro/ 
per kg. 
 
De formule tot berekening van de waarde van gouden munten:  
 
G x p/kg x Kt delen we door 24000 waarbij G is het gewicht van de munt 
 p/kg is de prijs van het goud in euro per kg. 
 Dit alles delen door 24 = karaat x 1000 = 1 kg 
Resultaat is de prijs in euro uitgedrukt van de goudwaarde in de munt. We hebben geen rekening 
gehouden met de waarde van andere metalen in de munt, enkel en alleen de goudwaarde. Willen we 
de prijs in oude Belgische Franken kennen moeten we de euro’s vermenigvuldigen met 40.3399 
 
De formule tot berekening van de waarde van zilveren munten: 
 
Dezelfde formule G x p/kg x D delen door 12000 waarbij  
G = het gewicht van de zilveren munt 
p/kg is de prijs van het zilver per kilo 
D is het gehalte van zilver in de munt uitgedrukt in deniers 
Dit alles delen door 12000 zijnde 12 deniers = zuiver zilver en 1000 is 1 kilo.  
 
Onder de regeringen van Gewijde van Dampierre en Robrecht van Béthune.. 
 
De zilveren munten van Vlaanderen en Brabant gemaakt in 1299 moeten overeenstemmen in gewicht 
en legering als de groot tournois van de koning van Frankrijk. Uit één mark zilver Keuls gewicht 
moesten er 56 ½ groten geslagen worden. Ze hebben een gehalte van 11 ½ deniers min een halve 
korrel is dus 11,7082 deniers fijn zilver. We rekenen de intrinsieke waarde van deze munt: 1,293 
euro of 52 BEF.  
Rekening moet worden gehouden met de waarde van het zilver vroeger en nu. Omdat het zilver het 
standaard metaal is voor de munt, is de vraag ernaar enorm groot. Een bijkomend probleem tot het 

                                                           
55 Primaire bronnen zijn voor het Ancien Régime de doop-, huwelijks- en begrafenisakten en voor de burgerlijke 
stand de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. De namen en voornamen moeten correct volgens de primaire 
bronnen van doop of geboorte genoteerd worden. Zo was er een dame die de naam Rodriguez d’Evora y Vega 
doodleuk veranderd had in Rodriguez d’Evora y Andelot. Omdat, zo schreef ze, zijn moeder Andelot heette en 
volgens Spaans gebruik worden de namen van vader en moeder samengevoegd. Ten eerste was de familie 
Rodriguez niet Spaans maar Portugees en ten tweede was de naam Rodriguez d’Evora y Vega toen al 200 jaar 
onveranderd. Die dame zag er geen graten in en vond mijn opmerking muggenzifterij! 
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bepalen van de waarde van de munt is, dat in Frankrijk de zilverprijs stijgt en dat die in Henegouwen 
behouden blijft.  
In Frankrijk vindt een revaluatie van de denier tournois plaats. De koning besluit terug te keren naar 
een sterkere munt. Een verordening uitgevaardigd door Philips van Valois op 22 augustus 1343 is 
hiervan de oorzaak. De Henegouwse denier vermindert t.o.v. de nieuwe Franse munt met 2/3 van 
zijn waarde.  
 
De vraag naar kleingeld wordt opgelost door muntjes van 1/3 waarde van hoger vermelde groot te 
maken. De legering was hetzelfde als van de groot tournois maar men slaat 171 stukjes uit één 
mark.56 Deze muntjes zijn 0,43 euro of 17 BEF. Dit is iets minder dan 1/3 want het aantal van 171 
is iets meer dan 3x 56,5 stuks.  
 
Nog een kleinere onderverdeling zijn de zogenoemde deniers noirs of zwarte muntjes. 18 hiervan 
zijn nodig om 1 zilveren groot te krijgen. Het gehalte is merkelijk lager nl. 2 deniers en 5/24ste. Eén 
mark zilver werd gebruikt voor 240 muntjes. Waarde is ongeveer 0,06 euro of 2,40 BEF. 
 
In Brabant worden kleinere zilveren deniers geslagen waarvan er 9 nodig zijn voor 1 groot Vlaams. 
Ze hebben een gehalte van 10 deniers zilver.57  
 
Onder de regering van Lodewijk van Male 1346-1384. 
 
De regering van deze graaf wordt gekenmerkt door de vele opstanden, oorlogen en wapengekletter. 
Niet alléén in Vlaanderen heeft hij de wind tegen maar ook in Brabant. Lodewijk is gehuwd met de 
tweede dochter van Jan hertog van Brabant. Deze belooft zijn dochter een jaarlijkse rente van 10.000 
gulden van Florence als bruidschat. Het blijft echter bij een belofte. Evenzo gebeurde het met de 
stad en het land van Mechelen. Mechelen is in het bezit van Heindrik van Limburg tot aan zijn dood 
op 8 december 1347. Daarna komt het gebied terug in handen van de hertog. In 1355 eist Lodewijk 
van Male het betwistte land op als bruidschat. Hij wordt door de hertog met een kluitje in het riet 
gestuurd. Daarop verbiedt Lodewijk van Male de Mechelaars de hertog Wenseslas van Luxemburg te 
huldigen. Het komt tot een openlijke strijd tussen beide partijen. Brussel is de eerste stad die in 
handen van de Vlamingen valt. In augustus 1356 doet Lodewijk van Male zijn blijde intrede in 
Mechelen. De vredesonderhandelingen leiden ertoe dat de graaf de stad en het land van Mechelen 
voor 86.600 gouden realen mag kopen. De gemalin krijgt haar rente van 10.000 florijnen van 
Florence.58 
Deze oorlogen slorpen een heel budget op. Er moet dringend geld geslagen worden.  
 
Het verwondert ons dan ook niet dat de graaf 13 soorten gouden en 8 soorten zilveren en 1 soort 
koperen munt laat slaan. Onder die gouden vinden we het oude schild (vieil ecu) met zijn 
onderverdelingen van een halve en een vierde. De mottoen beter gekend onder zijn Franse naam 
mouton en de halve, de reaal, de frank, de gouden leeuw met de halve, de helm met zijn derde deel, 
le Flandre en de nieuwe ecu’s. Onder de zilveren munten hebben we de groot met de onderverdeling 
van de halve en het vierde, de leeuw met een waarde van twee groot, de leeuw van één groot en 
van een half groot. De leeuw heeft een waarde van vier sterlingen en de halve twee sterlingen. De 
dubbele mijt is de enige koperen munt.59  
 
Het oude schild ook de Reaal met de arend genoemd wordt te Brugge, Gent en te Mechelen geslagen. 
Ze hebben allemaal een verschillend gewicht en legering.  
In het atelier te Brugge worden 54 stukken uit 1 mark goud van 23 ¼ karaat geslagen. Dit geeft een 
huidige intrinsieke waarde van 74,17 euro = 2.992 bef. 
De stukken te Gent wegen iets minder en zijn slechts van 22 ¼ karaatgehalte. De prijs hiervan 
beloopt 70,65 euro of 2.850 bef. 
 
Hogervermeld hebben de stukken te Brugge geslagen in 1352 een goudgehalte van 24 karaat, aldus 
volgens de originele charters en hebben bijgevolg een iets hogere waarde nl. 77,02 euro of 3107 
oude BEF. 
De Gentse schilden van 1354 wegen 4,5294 gram bevatten 4,199 gram goud en hebben een waarde 
van 70,965 euro of 2.863 oude BEF. 

                                                           
56 Het aantal stukken die moeten gemaakt worden is niet altijd uitgedrukt in stuks. Sommige auteurs gebruiken 
hiervoor o.a. xxx sols xxx deniers of xxx schellingen xxx deniers. Een voorbeeld dat zal duidelijk maken: 14 sols 
3 deniers komt overeen met 171 stukken, want 14 x 12 + 3 = 171. 
57 R. CHALON: o.c., 1837, blz. 211. 
58 Geschiedenis van Lodewijk van Male, 17de eeuws handschrift, eigen verzameling. 
59 V. GAILLARD: o.c., blz. 159. 
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Beste lezer, je bemerkt voor deze twee hogervermelde stukken een licht prijsverschil. Dit is te wijten 
aan de verschillende bronnen die geraadpleegd zijn. Dus één les: altijd voorzichtig zijn. Dat de munt 
met 7,8533 % verminderd is van intrinsieke waarde staat wel vast. 
 
Die van Mechelen zijn nog iets minder in gewicht en hebben slechts een gehalte van 21 karaat. De 
prijs is 65,78 euro of 2.653 bef. De halve en de vierde van de oude schilden zijn van 23 ¼ karaat 
goud. Er werden respectievelijk 108 en 216 stukken uit één mark geslagen. 
Er worden te Gent in 1359 slechts 18.000 gouden realen en te Mechelen 810 stuks hiervan geslagen. 
De intrinsieke waarde beloopt tot 62,64 euro of 2.527 bef.  
Te Gent worden tussen 1361 en 1364 81.000 franken, beter gekend als ridders, geslagen. Het 
gehalte hiervan is 24 karaat, wat zeer uitzonderlijk is. De waarde: 65,11 euro of 2.627 bef. 
 

 
Het Keizerlijk schild, geslagen in Antwerpen zonder melding van datum. 

Het randschrift op de beeldenaar luidt als volgt: LUDOVICUS DEI GRA. ROMANORUM IMP. We zien de 
gekroonde keizer gezeten op zijn troon met een zwaard in de rechterhand en zijn linkerhand op 

het wapenschild met de afbeelding van de keizerlijke tweekoppige adelaar. 
 
In navolging van de schilden die in Frankrijk en elders in omloop zijn, laat de keizer Lodewijk IV van 
Beieren uit de tegoeden afkomstig uit Engeland gouden schilden slaan. Deze stukken wegen 
ongeveer 4,35 gram. Dit laat hij doen in de munt in Antwerpen. Jan III hertog van Brabant is aan de 
macht. Hij is een trouw vazal van de keizer. 
Lodewijk IV van Beieren is een telg uit het geslacht van Wittelsbach. Hij is in Munchen op 1 april 
1282 geboren. In 1308 wordt hij tot koning van Duitsland benoemd om in 1328, in Rome, de kroning 
van Romeins Keizer te ontvangen. De hertog van Brabant is hem zeer genegen. Tijdens de 100-
jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland wordt Jan III door de keizer als diens plaatsvervanger 
benoemd. Jan III is, op een twee jaar na, ook hertog van Limburg geweest.  
In 1338, volgens de kronijk van De Dynter, geeft de keizer Lodewijk van Beieren aan hertog Jan III 
te Antwerpen gouden munt te slaan met de naam en de kentekens van de keizer. De naam 
Faukensschilden of Antwerpse schilden zou een foutieve benaming zijn, beter spreekt men van 
keizersschilden.60 
In Brabant wordt in 1343 het gouden schild aangemunt met een waarde van 18 oude groot tournois. 
In 1345 volgt dan de gouden royaal die 15 oude groot tournois waard is. 
Nadien verschijnt de kleine florijn van Forentië die een koers heeft van 12 oude groot tournois.  
 
De gulden van Florence, waarvan hierboven sprake, overspoelt in de eerste helft van de 14de eeuw 
Vlaanderen. Zelfs Eduard III van Engeland leent in 1338/1339 16.000 gulden. Het gewicht hiervan 
is 3,4608 gram en 23 karaat. De verhouding tussen de gulden en mouton is 5 tot 4.61 Een vlugge 
berekening geeft ons een huidige intrinsieke waarde van 55,72 euro of 2.248 BEF.  
 
Onder de recordhouders van het aantal vinden we de gouden leeuwen, geslagen te Gent en de 
nieuwe schilden te Gent en ook te Mechelen geslagen. Hun aantal is respectievelijk 1.253.025 en 
1.459.359 stuks. De leeuwen hebben een waarde van 91,37 euro of 3.686 bef. De nieuwe schilden 
wegen 4,49 gram maar het gehalte varieert tussen 24 karaat en 21 ½ karaat. 
De gouden helm is het grootste stuk geslagen onder deze graaf. Deze munt weegt ongeveer 6,98 
gram (35 ¼ uit een mark) en is van zuiver goud. Je zou er nu 117,29 euro of 4.731 bef voor betalen.62  
 
De gouden moutons [mottoenen] worden in de ateliers van Gent en Mechelen aangemaakt. In Gent 
gebeurt dit tussen 12 juli 1356 en 4 maart 1363, te Mechelen van 24 juni 1370 tot 28 december van 

                                                           
60 F. PRIMS: Geschiedenis van Antwerpen, IV Onder Hertog Jan den Derde, 1° boek, Politische en Economische 
Orde, Antwerpen, 1933, blz. 198. 
61 GHESQUIERE: o.c., blz. 130. 
62 V. GAILLARD: o.c., blz. 161 e.v. 
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datzelfde jaar. We geven de waarde in euro, voor de ouderen onder ons die nog gaarne in BEF 
rekenen de waarde in die munt. We baseren ons op de gegevens van H. Van Werveke en V. Gaillard. 
63  

a) van 1356 tot 1358: 79,51 euro =  3.207 BEF 
b) van 1358 tot 1359: 77,11 euro =   3.111 BEF 
c) van 1359 tot 1360: 76,29 euro =  3.077 BEF 
d) van 1360 tot 1361: 72,17 euro =  2.911 BEF 
e) van 1361 tot 1363: 69,88 euro =  2.819 BEF 
f) van 1363 tot 1364: 62,79 euro =  2.533 BEF 
g) van 1370 tot 1370: 72,17 euro =  2.911 BEF  

 
Deze stukken variëren van 4,7326 gram tot 4,60 gram. 
In totaal zijn er van deze munt 4.178.272 stukken geslagen.64 
 
In 1358 geeft de graaf opdracht aan Percheval dou Porche te Gent in het gravenkasteel gouden 
mottoenen te slaan. Deze hebben een gewicht van 4,6876 gram aan 23 ½ karaat geeft 4,5899 gram 
fijn goud.65 De intrinsieke waarde is 77,57 euro of 3129 oude BEF.  
 

 
Men leest volgende tekst op deze munten: 

AGNUS DIE QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS 
JOHANNES DUX 

XPC [ CHRISTUS ] VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT. 
 
Uit deze teksten blijkt nog eens overduidelijk dat kerk en staat één waren. Waar vinden we dit nog 
terug…? 
 
Men bemerkt dat op deze zijde van de munt de aangebrachte lelies een kopie zijn van de Franse 
moutons.  
In 1333 wordt de stad Mechelen aan Lodewijk van Crécy verkocht voor 100.000 moutons. In die tijd 
slaat men 55 stukken uit 1 mark zijn gewicht is dus 4,4745 gram.66  
 
Onder de zilveren stukken neemt de groot de voornaamste plaats in. Het gewicht van die stukken 
varieert van 3,73 gram tot 3,52 gram met een gehalte variërend van iets minder dan 7 deniers naar 
6 deniers. Hiervan zijn er bijna 60 miljoen stuks geslagen.  
Voor zilver wordt het gehalte in deniers uitgedrukt. Zuiver zilver heeft een gehalte van 12 deniers. 
1 denier bestaat uit 24 korrels.  
 
Onder de regering van Philips de Stoute en Margareta van Male. 
 
Uit 1 mark goud worden 31 2/3 Vlaamse nobels geslagen. Hun goudgehalte is 23 ¾ karaat. Ze 
worden verhandeld aan een koers van 6 schellingen groot of 72 groot in rekenmunt. De huidige 
intrinsieke waarde is bij benadering 129,20 euro of 5.212 BEF. 
 
De angeloten bestaan uit 23 ½ karaat goud en ½ karaat zilver. Ze wegen iets minder dan de Vlaamse 
nobel. In rekenmunt heeft ze een waarde van 60 groot. De huidige geschatte intrinsieke waarde 
beloopt tot 84,782 euro of 3.420 BEF. 
 

                                                           
63 V. GAILLARD: o.c., blz. 160. 
 H. VAN WERVEKE: Miscellanea Mediaevalia, Gent, 1968, blz. 260. 
64 V. GAILLARD: o.c. blz. 168-169. 
65 T. DE LIMBURG-STIRUM: o.c., blz. 215. 
66 GHESQUIERE: o.c., blz. 128. 
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De zilveren deniers van 2 groot hebben slechts een zilvergehalte van 4 deniers 20 korrels. Ze wegen 
4,068 gram. Dit alles omgerekend in huidige munt geeft een intrinsieke waarde van 0,5242 euro of 
21,15 BEF.67 
  
Vergelijken we even de intrinsieke waarde van de groot onder Lodewijk van Male in 1370 geslagen 
[euro 0,504 of 20,36 BEF] met de waarde van de zilveren denier geslagen in 1388 dan bemerken we 
een grote waardevermindering.  
 
De zilveren dubbele groot bevat 6 deniers zilver. Er worden 50 stukken uit één mark zilver 
vervaardigd. Als waarde hebben we 0,787 euro of 31,75 oude BEF. De enkele groot is van dezelfde 
legering en de helft van het gewicht van de dubbele groot.  
 
Een andere gouden munt, is de gouden denier die een waarde heeft van 40 groot. Het gehalte is 
zoals bij de angeloot 23 ½ karaat. Bij benadering is de huidige waarde 80,165 euro of 3.234 BEF. 
Eenzelfde munt wat de legering en gewicht aangaat, te Mechelen gemaakt, wordt de dubbele ecu 
genoemd. Wij blijven u de Vlaamse naam schuldig. 
 
Laten we de winst berekenen die het muntatelier maakt voor hogervermelde munt. Uit één mark 
goud wordt voor een tegenwaarde van 8 pond 8 schellingen 4 deniers groot munt geslagen. De 
kostprijs van één mark goud is 8 pond 2 schellingen groot. Aan de vorst is voor zijn heerlijke rechten 
4 schellingen gegeven, aan de muntmeester voor de arbeid 2 schellingen 4 deniers. 68 De vorst heeft 
een opbrengst van 2,3762%, de muntmeester voor zijn werk 1,3861%.  
De koers van de Franse frank is 30 groot. Enkele jaren geleden was dat nog 33 groot. De koers van 
de Nobel is 102 groot of 54 stuivers. 
 
De Pieter, Peter of Pieterquin, is een Brabantse gouden munt, is ook in onze streken in omloop. Die 
munt heeft een diameter van 2,8 cm, een goudgehalte van 23 kt. 9 grein (= 23.75 kt) dus bijna van 
zuiver goud. Uit één mark goud worden 60 stukken geslagen, dus een gewicht van 4.1017 gram.69 
De intrinsieke waarde van de gouden Pieter is 68,596 euro of 2.767 oude BEF.  
Het is slechts een kleine stap om de waarde van de gouden Vlaamse frank te berekenen. We hebben 
hoger gezien dat de koers van de frank 36 groot is en de Pieter 40 groot. 
De frank is bijgevolg 61,736 euro of 2.490,50 BEF waard. 
 
In Holland wordt in 1393 het Hollands schild geboren. Er worden 60 stukken geslagen uit 1 mark 
goud met een zuiverheid van 23 ½ karaat. De tegenwaarde wordt op 40 groot genomen.70 De waarde 
hiervan wijkt nauwelijks af van de waarde van de Brabantse Pieter. Over het algemeen wordt de 
waarde van het Frans schild, Hollands schild, Vlaams schild, Gents schild, Dordsch schild bepaald 
tussen de 40 en de 42 groot. 
 
Dat het bestuderen van de munt een ingewikkelde zaak is zal niemand betwijfelen. Nemen we als 
voorbeeld de Leuvense Pieter. Tussen 1393 en 1400 wordt die munt op een waarde van 33 nieuwe 
groten geschat en bevat 4,02 gram fijn goud.71 
Onze hogervermelde berekening van de waarde aan goud in huidige munt komt hierdoor in het 
gedrang. Een nieuwe berekening geeft ons EUR 64,938 of 2.741 oude BEF. 
We geven hier nog enkele andere waarden van munten met gewicht aan zuiver goud:  
Het oude schild 4,53 gram goud koers van 37 nieuwe groot van 1389 
De mottoen (mouton) van 4,70 gram goud en een koers van 38 nieuwe groot 
Het schild van Leuven van 4,18 gram goud en een koers van 34 nieuwe groot  
 
Begin 15de eeuw is het goudgehalte van de Pieter nog maar 22 karaat en hij is kleiner van formaat. 
 
We moeten de lezer aanraden van zeker geen berekeningen te doen of op de pianist te schieten 
omdat de prijsverhouding tussen de gouden en zilveren munten niet juist is. De intrinsieke waarde 
van de munten is berekend op huidige verhouding goud/zilver dat zeker niet strookt met de 
verhouding in de besproken periode. Meer nog, dit is een momentopname.  
Bij decreet in 1392 komt een herschikking inzake koers, het gewicht en de legering van de munt.  
Wordt vervolgd. 

                                                           
67 P. BONENFANT, J. BARTIER, A. VAN NIEUWENHUYSEN: Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de 
Male 1381-1393, Tome I, Bruxelles, 1965, blz. 292. 
68 M. GERARD: o.c., blz. 276. 
69 J. CRAB: De Munt te Leuven tot het einde der XV° eeuw, Leuven, 1967, blz. 58. 
70 A. HOLLESTELLE: o.c., blz. 140. 
71 R. VAN BERCHEM: o.c., blz. 84. 
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Staten van Goed Land van Rode 
Boek 2, deel 3. 

 
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent. 
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode. 
RAG 112 
 
Afkortingen: 
SVGB Staat van goed Balegem H. houder 
SVGM Staat van goed Moortsele HG. houderigghe 
SVGS Staat van goed Scheldewindeke K. kinderen van 
RAG Rijksarchief Gent KK.  kleinkinderen van 
  HS hun self / haar self 
x gehuwd met SS syn self 
† overleden MN met name 
fa dochter van TW te weten 
fs zoon van ST sterfhuis 
  VM voogd materneel 
  VP voogd paterneel 

 
69 1710 SVGB † Joosyne VAN HEDDEGHEM † 30 december 1709 

H. Lieven DE MOOR 
K. Anneken DE MOOR x Jan DE CLERCK, Joannes 19 j., Pieter 13 j., 
Adrianeken 9 j., Barbara 7 j. en Joanneken DE MOOR 5 j. 
Adriaen VAN HEDDEGHEM VM 

70 1710 SVGB † Geeraerdyne DE BRUYNE † maert 1709 
H. Gillis VAN STEENDAMME 
K. Franchoyse VAN STEENDAMME 6 j. 
Pieter VAN STEENDAMME, broeder, VP 

71  Rek. voogd W. Jacobus VAN DER BEKEN 
Rek. voogd Lenaert BUNDERVOET 
Liquidatie ST Lieven DE COCK 
Rek. voogd W. Vincent GALLE x Joosyne TAELMAN 
Rek. voogd W. Jan DE COCK fs Adriaen 
Rek. Venditie ST Niclays SCHOOT 
Rek. voogd W. Lieven HUYCKE 
Liquidatie ST Jan DE COCK fs Adriaen 
Rek. Venditie ST Petronelle INGHELS 
Rek. voogd W. Adriaen DE VOS 
Rek. Venditie ST Gillis BOMBEKE 

72 1712 SVGB † Pietronelle INGHELS † 10 juny 1712 
H. Pieter BUYSE, zonder kinderen 
Hoors: Joos STANDAERT SS, Liedebeth STANDAERT x Pieter VAN 
PETEGHEM, Pieter STANDAERT SS, Jan STANDAERT 
Hofstede op "Hyshoute" 

73 1712 SVGB † Jan BOTERBERGH † 6 maert 1712 
HG. Gillyne AELBRECHT 2e vrouw 
K. Philippus 12 j., Adriaen 10 j. 
1e vrouw Barbara STEVENS 
K. Joos BOTERBERGH SS, Anna 22 j., Lieven 18 j. 
Pieter BOTERBERGH VP 

74 1712 SVGB † Gillis VAN BOCKSTAEL † 3 juny 1705 
Hoors: de 5 W. van † Pieter VAN BOCKSTAELE, de 4 W. van † Matheus 
VAN BOCKSTAELE en de 2 W. by † Janneken VAN BOCKSTAELE 

75  Rek. voogd W. Alexander STEVENS 
Rek. Venditie ST Jacobus CLAEYS 
Liquidatie ST Pieternelle INGHELS 

   
  Bundel 225 
   
76 1713  SVGS † Guillaume BRACKENIER † februari 1713 



Land van Rode – jaargang 46 nummer 183                 84                                            september 2018 
 
 

HG. Joanna DE WINNE 2e vrouw 
K. MATTHYS BRACQUENIER 13 j., Jan 11 j., Lieven 9 j. en Francoys 
BRAQUENIER 6 j.? K. van † Tanneken DE WITTE 1e vrouw 
Mitsgaders Anneken BRACKENIER 5 j., Pieter 3 j., Adriaen 1½ j. en Jan 
BRACQUENIER postuum geboren 
Jan BRACQUENIER, grootvader, VP 
Jan DE WINNE VM  

77 1714 SVGS † Jan DE MOOR fs Jan † 17 augustus 1714 
HG. Joanna DIERICX 
K. Marie Anneken 2 maend en 24 dagen 
Jan DE MOOR, grootvader, VP 

78 1714 SVGS † Adriaen Louis VAN DER SCHUEREN † 15 april 1714, jonckman 
Hoors: Fernand VAN DER SCHUEREN, Ceelia VAN DER SCHUEREN en 
Fernande MOLYN W. van † Marie VAN DER SCHUEREN, alle broeder en 
zusters van de † 
Testament notaris Joos DE CLERCK september 1702 

79 1714 SVGB † Joanne VAN DE WEGHE † 4 april 1709 
H. Merten DE VISSCHER 
K. Pieter DE VISSCHER 14 j. by het † van zyn moeder, Joos 11 j., Joosyne 5 
j., Martyne DE VISSCHER 1 j. 
Jan LAMMENS VM 
Woonhuys op "Huyshaute" 

80 1713 SVGS † Jan ASCOOP † november 1711 
HG. Joosyne CLEMMEN 
K. Cateryne ASCOOP x Jan SCHYNCKEL, Gillis ASCOOP SS, Jan ASCOOP 
23 j. 
Jan SCHYNCKEL en Joos CLEMMEN voogden 
Hofstede in "Dettinghen" 

81 1714 SVGM † Jan VAN BOCKSTAELE † 28 februari 1719 
HG. Pieternelle VAN TRAPPEN 
K. Adriaenken 28 j., Jacquemyne 21 j., Elsabeth 19 j., Pieter 14 j., Francoys 
12 j. en Lienken VAN BOCKSTAELE 6 j. 
Gillis VAN BOCKSTAELE VP 

82 1714 SVGB † Pieternelle MEROY † 24 maart 1714 
H. Pieter DHONT 
K. Laureys 24 j., Sara 18 j., Pieternelle 14 j., Liefken 9 j., Pieter 6 j. 
Laureys VAN ACHTER VP 
Jan MEROY VM 
Hofstede "Reughemstraete" 

83 1714 SVGB † Joos GOVAERT † july 1713 
HG. Livyne VAN PEVERNAIGE 
K. Pieter GOVAERT SS, Joannes SS, Livina 24 j., Joosyne 20 j., Martyne 18 j. 
en Jan GOVAERT 13 j. 
Jan DHASE VP 

84 1714 SVGM † Joos DE CORTE † 14 maert 1714 
HG. 
K. Joosyne 32 j., Jan 28 j., Marie 25 j., Cecilia 22 j., Joanna 17 j. 
Lieven VAN CANEGHEM VP 
Joos DE BACKER VM 

85 1714 SVGB † Lieven DE COCK fs Lauwereyns † 12 december 1713 
HG. Joanna HAESEBEYTS 
K. Catharina DE COCK 29 j., Joanna DE COCK 19 j. en Joanna VAN DER 
BEKEN K. van Josyne DE COCK x Gillis VAN DER BEKEN 
Huberecht DE BACKER VP 
Hofstede op "Bracht" 

86  Liquidatie ST Gillis BOEMBEKE 
87 1714 SVGB † Lauwereyne STEVENS † 14 december 1713 

H. Adriaen VAN BOCKSTAELE 
K. Lievijne VAN BOCKSTAELE x Pieter DE MESEL, Lieven VAN 
BOCKSTAELE SS, Frans 23 j. mitsgaders de 2 K. va † Tannelen VAN 
BOCKSTAELE x Jan DE WETTYNCK MN Pietronelleken en Adriaen DE 
WETTYNCK 
Jan STEVENS fs Pieter VM 

88 1714 Rek. voogd W. Lenaert BUNDERVOET 
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Rek. goederen van de kercke van Baleghem 
Rek. Venditie ST Joos WYMEERSCH 
Rek. Gillis BAELE Armenrekening 

89 1713 SVGB † Pieter VAN GYSEGHEM † 13 oktober 1712 
HG. Marie DE COCK 2e vrouw 
K. Joanna VAN GYSEGHEM x Pieter DE COCK, K. van † Thanneken VAN DE 
WEEDE 1e vrouw 
Albert VAN GYSEGHEM, Jan VAN GYSEGHEM HS, Catharina 23 j., Adriaen 
21 j. K. uit 2e bed. 

90 1713 SVGB Laureys VERMEERSCH † 26 maert 1713 
HG. Catelyne RIMBAUT ? 
K. Janneken 24 j., Jan 22 j., Phillips 20 j., Gillis 16 j. en Pieter 13 j. en Laureys 
VERMEERSCH 9 j. 
Laureys VERMEERSCH fs Adriaen VP 
en Joos RIMBAUT VM (beschadigd) 
Hofstede "Reughemdries" 

91 1713 SVGB † Joanna DE ROO † januari 1713 
H. Pieter VAN HECKE 
K. Guille VAN HECKE 3 j. en Marianne 6 maend 
Pieter DE ROO VM, grootvader 

92 1714 SVGB † Joosyne DE COCK fa Lieven † july 1713 
H. Gillis VAN DER BEKEN 
K. Joanne VAN DER BEKEN 3 j. 
Huybrecht DE BACKER VM 
Afrekening 1e vrouw † Adriaene BAUDEWIJENS 

93 1719 Vercaveling Gillis VAN DER BEKEN 
94 1714 Rekening voogdi W. Lenaert BUNDERVOET 

Rekening Venditie ST Jacques WYMEERS te Moortsele 
Rek. Venditie ST Arent DE COCK 
Rek. voogd W. Vincent GALLE 

   
  Bundel 226 
   
95 1716 SVGS † Catherine DE BOSSCHER fa Franchoys † 16 maert 1716 

H. Adriaen ISEBAERT 
K. Franchoys 5 j. en Jacquemyntjen en Joanneke beyden gewonnen teender 
dracht 5 maend 
Franchoys DE BOSSCHER, grootvader, VM 
Woonhuis Dries te"Bochaute" 

96 1716 SVGS † Marie SCHOTTE † 1716 
H. Jan VAGHENENDE 
K. Lieven VAGHENENDE 13 j., Joannes 12 j., Adriaen 10 j. en Joosyne 
VAGHENENDE 8 maend 
Judocus SOEYMAN VM 
Steven CALLIGAERT VP 
Woonhuys op cheynspacht 

97 1716 SVGS Pro Deo † Joos DE CONINCK † 19 maert 1715 
Weduwe: Joanna COLLE 
Kinderen? 
Jan PACON, temmerman-pryser 

98 1719 SVGS † Gillyne DE MEYERE † 29 december 1719 
Weduwe † Cristoffel VERMEULEN 
K. Pieternelle VERMUELEN x Pieter VAN DE WIELE, Pieter VERMUELEN 19 
j., Adriaen 13 j., Gillis 9 j. 
Joos VERMUELEN, broeder, VP 
Marys ASEVELD, halve broeder van de moeder, VM 
Hofstede "Hautsche straete" 

99 1715 SVGS † Lieven COLE † 15 augustus 1715 
HG. Joosyne BOVYN 
K. Olyvia 18 j., Elisabeth 
Guilaume BOVYN VM 

100  Rek. Venditie te Baleghem ST Jan DE MOOR fs Frans 
101 1716 SVGB † Jan DE MOOR fs Frans x † Lievyne BOTERBERGH, beden overleden 
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K. Pieter DE MOOR SS, Barbara DE MOOR HS, Joanna HS, Tanneke DE 
MOOR HS, Livyne DE MOOR x Barthel VAN DE HAUTE en Gillis, Marie en 
Jacquemyne DE MOOR, onderjarig 
Lieven DE MOOR fs Frans VP 
Lieven BOTERBERGH VM 

102 1716 SVGB † Joosine VAN ACHTER † 
1e man † Joos DE LANGHE 
H. Jan DE MOOR fs Jacques 2e man 
K. Livyne DE LANGHE 15 j., Joannes 12 j., Jan Baptist 9 j. en Marie Therese 
DE LANGHE 8 j. 
Verder Joanna DE MOOR 5 j. en Judocus 2 j. 
Jan DE LANGHE, oom, VP 
Jan MONSAERT VM 

103 1716 Liquidatie ST Lieven WAYTENS 
104 1716 SVGB † Anthon DE COCK fs Cristoffel † july 1715 

x † Janneken zyn huisvrouw VAN DE VELDE † 1710 
K. Anne Marie DE COCK 12 j. 
Gheeraert HERMIE, voogd VP 

105 1716 SVGB † Pieter VAN DER HEYDEN † 1716 
In zijn leven coster van Baleghem 
Houderigghe Janneken DE VOS 3de vrouw 
K. Joosyne x Matthys ASCOOP Kind van † Elisabeth DE DURPERE 1ste vrouw 
Janneken VAN DER HEYDEN x Pieter DE WITTE 
Petronelle VAN DER HEYDEN x Pieter VAN BAVEGHEM 
De 2 W van † Catherine VAN DER HEYDEN x Daneel VERLOO 
Kinderen van † Jacquemyn WYLOOCKE 2de vrouw 
Livyne VAN DER HEYDEN x Joos BOGAERT  
en Joannes en Florentia VAN DER HEYDEN beiden onderjarig 

106 1716 SVGB † Catherine DE MOERLOOSE † 14 november 1715 
Houder Adriaen VAN STEENDAMME 
K. Joannes VAN STEENDAMME SS, Marie 27 j., Petronelle VAN 
STEENDAMME x Anthon SMEKENS, Jaspart 14 j. en de W van † Elisabeth 
VAN STEENDAM x Anthon DE VOGELAERE MN Joannes DE VOGELAERE 
Guilliam VAN EECHOUT VM 
Huis aan de Plaetse 

107 1716 SVGB † Merten DE CORTE † 25 februari 1715 
Houderigghe Joosyne STEVENS fa Pieter 
K. Jan DE CORTE 19 j., Marinus 15 j., Adriaen DE CORTE 11 j. en Lieven DE 
CORTE 
Jan DE BACKER VP en Joos STEVENS VM. 

108 1716 SVGB † Pieter DE LOORE † 31 maert 1716 
1ste vrouw † Joosyne CUYSE 
K. Jan DE LOORE SS, Lievyne DE LOORE 24 j. 
Houderigghe Joanna DE GHEYTER 2de vrouw 
K. Pieternelle DE LOORE 15 j., Pieter en Lievinus DE LOORE 4 j. 
Jan SPELIERS VP en Adriaen VAN BEVER VM 
Woonhuys Hyshoute 

109 1716 SVGM † Janneken FOUGAER † 19 july 1716 
Houder Pieter DE VRIESE 
K. Adriaen DE VRIESE 11 j., Joosine 9 j. 
Pieter FOUGEER VM Broeder 

110 1716 SVGB † Joosine STEVENS † 12 november 1716 
Houder Jan ANNORELLE 
K. Catharina 15 j., Pieter 13 j., Joannes 11 j., Marie 9 j., Adriaen 5 j., Adolf 3 
j. en Anthone ANNORELLE 1 j. 
Pieter STEVENS VM 

111 1715 Liquidatie St. Lieven DE COCK 
112 1715 Liquidatie St. Jan DE COCK fs Adriaen 
113 1715 Rekening voogdye W. Adriaen DE VOS 
114 1715 Rekening voogdye W. Alexander STEVENS 
115 1715 Rekening voogdye W. Jan HOFMAN x Marie VAN DEN EEDE 
116 1715 Rekening venditie St. Lieven LAUWEREYNS 

 
Wordt vervolgd. 



 

  

  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 



 

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

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

Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele. 
 
 

Aangesloten bij het verbond HEEMKUNDE OOST-VLAANDEREN 

 
 
 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 
 

LAND van RODE 
 

Gesticht in 1968 

Het draaiwerk van de watermolen te Balegem werd zonder toela-
gen van de overheden recent opnieuw door de eigenaar vernieuwd. 
Dank je wel Veerle om uw zorg om ons erfgoed in hartje Balegem. 

Foto Lucien De Smet.  
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP LAND VAN RODE 
Gesticht 7 juni 1968 

 
Stelt zich tot doel: 

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

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

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

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

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

 
Raad van Beheer: 
Erevoorzitter : Gerard WAEYTENS (†) Stichter 
Eresecretarissen : Oscar VAN WITTENBERGHE (†) Medestichter 
 : Werner CALLEBOUT (†) 
Voorzitter : Lucien DE SMET 
Secretaris/penningmeester : Françoise VERHOOSELE 
Bestuursleden : Noël CALLEBAUT, 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 schriftelijke toelating van de 
uitgever en 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 
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Voorwoord. 
 
 
 
Beste heemvrienden, 
 
 

Zonet ontving u het laatste nummer van jaargang 46.  
Alvast koesteren wij de hoop u het komende werkjaar opnieuw mogen begroeten en 
u uw lidmaatschap zal hernieuwen.  
 
De bijdrage is onveranderd gebleven. Als gewoon lid betaalt u slechts 10 euro. U 
helpt ons door geheel vrijblijvend 15 euro als steunend lid over te schrijven. Door 
de hervorming van onze provincie verliezen wij in de nabije toekomst de toelage van 
het Verbond van Heemkunde Oost-Vlaanderen. Dit wordt dan echt een streep door 
rekening voor heel veel organisaties uit onze provincie. Wij zijn daarom bijzonder 

dankbaar om de steun van onze adverteerders en de toelagen die wij ontvangen van de gemeente 
Oosterzele en de stad Gent.  
 

2018 was een bijzonder jaar: in het voorbije jaar vierden wij tijdens de Heemdag te 
Gentbrugge de stichting van ons genootschap. Bij die gelegenheid ontvingen wij van 
de stad Gent een herinneringsmedaille.  
 
Graag breng ik enkele van onze voorbije activiteiten in herinnering. Op de Open 
Monumentendag genoot de erfgoedwandeling “het Serrurepad” een onverwacht en 
groot aantal deelnemers die de 8 km lange wandeling met ons hebben meegewandeld. 

In het kader van “Reveil” was er een onverwachte bijzonder belangstelling voor het bezoek aan de 
begraafplaats van Moortsele. Tijdens de tentoonstelling “Belgen op de vlucht”, in het kader van 
Bruisend Balegem, konden wij ruim 200 bezoekers verwelkomen. Op lezing in samenwerking met de 
gemeentelijke bibliotheek en VormingPlus over Vrouwen van Vlaanderen, konden wij 50 
geïnteresseerden verwelkomen. 
 
2018 eindigde echter in mineur door het afsterven van Luc Lekens, medestichter van ons 
genootschap. Eerder dit jaar namen wij reeds afscheid van onze heemkundige en goede vriend 
Joseph De Schamphelaere. 
 
Noteer alvast 2 april 2019 in uw agenda: de heer Verschooris hebben wij uitgenodigd voor een lezing 
in het auditorium van de Kluize, “Wit en Zwart”. Meer hierover leest u in dit tijdschrift en wij hopen 
weldra te kunnen aankondigen dat u naast onze tijdschriften ook de boeken uit onze bibliotheek in 
de gemeentelijke bibliotheek van Oosterzele kan raadplegen. 
 
Er al eens aan gedacht ons tijdschrift aan te prijzen bij uw vrienden en kennissen? Meer nog: voelt 
u zich geroepen om onze ploeg te komen versterken? U bent steeds welkom.  
 
Tot slot mijn oprechte dank aan al onze medewerkers aan het tijdschrift. Alvast zie ik er naar uit u 
in het komende werkjaar te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten. Namens onze voltallige 
ploeg wensen wij u een vreugdevol kerstfeest en een beloftevol nieuwjaar. 
 
Lucien De Smet 
 
Voorzitter 
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Lezing: 1944: Wit en zwart en veel geheim 
tussen Zottegem en Gent. 

 

 
 
Lezing in De Kluize te Oosterzele  
 
door Marc Verschooris op 2 april 2019 
 
Om 19.30 uur. 
 
Toegang: 6 Euro. 
 
Inschrijving verplicht: secretaris@landvanrode.be 
 

Geboren in Zottegem heeft de oud-Oosterzelenaar ervoor gekozen deze lezing in 
primeur bij ons aan te bieden: op 2 april 2019 in De Kluize.  De teksten zullen in 
de loop van het jaar in boekvorm verschijnen. De twee uur durende lezing - met 
pauze en mogelijkheid tot vraagstelling - wordt gegeven aan de hand van een 
Powerpoint-presentatie met origineel beeldmateriaal uit diverse archieven en 
privécollecties. 
    
 

Gent, 22 februari 1944. Marconist Albert 'Speed' Deweer wordt tijdens het uitzenden door 
de Duitsers op heterdaad betrapt. Alle middelen worden bovengehaald om hem uit de 
gevangenis te halen. De sleutel van de directeur past niet op de juiste deur en ook de inval 
loopt op een sisser uit. Veel geld telt een berouwvolle economische collaborateur neer om 
de bezwarende dossiers te doen verdwijnen. Speed ontsnapt daardoor aan deportatie en 
komt op 3 september vrij. Uit erkentelijkheid haalt hij een jaar later zijn bewaarengel – 
ter dood veroordeeld - uit de gevangenis en brengt hem veilig naar Franse gronden. 
 
In 1944 zijn verschillende geheimagenten actief in Vlaanderen, ook in onze streek, ten zuiden van 
Gent. Ze werken voor de Veiligheid van de Staat of de Tweede Directie van Landsverdediging. Over 
hun geheime bewegingen, hun geslaagde en minder geslaagde realisaties en hoe ze aan het Duitse 
gerecht ontsnappen geeft Marc Verschooris, voormalig docent aan de Hogeschool Gent, een lezing.  
 

  Orrin Brown (Alabama) bezoekt plaats 
dropping Velzeke in 2000.  

Foto verzameling Marc Verschooris 

10.05.44 Velzeke Kelly-crew met Orrin Brown. 
Foto verzameling Marc Verschooris 

 
De parachutage te Velzeke, de razzia's in Zottegem, de moord op baron della Faille, het blijvend 
verzet van procureur des Konings Matthys van Oudenaarde: het zijn slechts fragmenten van het 
oorlogsleven dat de auteur, 25 jaar lang en na het bezoek aan diverse archieven in binnen- en 
buitenland, heeft onderzocht.  
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Montgomery op het kasteel van Leeuwergem, behorende aan de familie della 
Faille d’Huysse. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
In de nacht van 12 op 13 augustus werd Baron Idès om het leven 
gebracht in de kasteeldreef Een sober hardstenen gedenkkruis met 
als opschrift “Hic Ides baro della Faille d’Huysse vitam sua patria obt. 
Ad MCMXLIV aug. XII”. Vertaling: Op deze plaats gaf baron Idès della 
Faille d’Huysse zijn leven voor het vaderland op 12 augustus 1944 

  
Foto Danny Lamarcq   

 
 

 
 
Het laatstverschenen boek (oktober 2018) van de auteur “De gebroken 
arm der wet” is een “uiterst grondige en zeer 'menselijke' studie van de 
Gentse gerechtelijke politie in oorlogstijd: een bloedstollende 
geschiedenis” (prof. dr. Gita Deneckere, decaan van de Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte, universiteit Gent).  
ISBN 978 90829341 06 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Lezing op 12/02/2019 om 20.00 uur voor het Davidsfonds Gentbrugge: 
 
Gentbrugse verhalen, een ontmoeting van het heden met het verleden. 
 
Door ons bestuurslid Noël Callebaut 
 
Locatie: de Vierde Zaal 
Driebeekstraat 2 
9050 Gentbrugge 
 
Verdere info vindt u hier: 
https://www.davidsfonds.be/activity/division/activitydetail.phtml?id=60667 
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WO II: Winterhulp/Nationaal Werk voor 
Hulpverlening, door Lucien De Smet. 

 
Inleiding.  
 
De geschiedenis kan je niet gladstrijken. 
 
Vandaag ervaar ik dat, wat onze grootouders en ouders tijdens een oorlog of bezetting beleefd 
hebben, voor hun kinderen en kleinkinderen taboe was. Telkenmale opnieuw werd ik er mee 
geconfronteerd bij ontmoetingen met leeftijdsgenoten. “Met zoiets confronteer je je kinderen toch 
niet!”, was blijkbaar de gedachte van opa en onze ouders volgden hun daarin. Honderd en zeventig 
jaar later kan je de geschiedenis niet blijven gladstrijken. 
 
Toen ik in het archief van het “Plaatselijk Winterhulpcomité” geconfronteerd werd met de noden van 
de lokale bevolking tijdens Wereldoorlog II, besloot ik deze donkere bladzijden van onder het stof te 
halen. Over het verzet en collaboratie handelt deze bijdrage niet. Alhoewel niet te ontkennen valt 
dat deze organisatie, gelet op de tijdsgeest, hier niet tegen immuun was. 
 
In hiernavolgende bijdragen tracht ik een objectief beeld te brengen over het leed bij verrassend 
vele gezinnen die tijdens de 5 jaar durende bezetting veel ontbering hebben geleden. U maakt kennis 
met de lokale werking van Winterhulp in de gemeenten Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, 
Oosterzele en Scheldewindeke. 

 
In april 1941 deed 12,65% van de bevolking uit het 
kanton Oosterzele een beroep op Winterhulp! (De cijfers 
voor de gemeente Oosterzele zijn hierin niet inbegrepen) 
Met dit vaantje associeerde Winterhulp zich met de H. 
Martinus, u weet wel, de man die zijn mantel deelde met 
de arme. De nieuwe armen van toen waren de 
burgerslachtoffers, die leden onder de gevolgen van de 
oorlog. Het waren gezinnen, beroofd van voldoende 
inkomen. Het waren huismoeders met hun kinderen, 
ouderlingen. Allen schoven zij aan, aan de tafel van het 
bedelingskantoor, winterhulp. 
 
Het aangepaste Sint-Martinusvaantje voor Winterhulp1. 
 

 
Deel I.  
 
1. Historisch overzicht. 
 
In dit hoofdstuk maak ik dankbaar gebruik van de inleidende tekst geschreven door Erik Janssen, in 
de inventaris van het archief van Winterhulp. 
Tijdens Wereldoorlog I werd ons land geconfronteerd met een ontwrichte economie en 
voedselvoorziening. In het vooruitzicht van opnieuw te worden geconfronteerd met het 
oorlogsgeweld ging men zich zo goed als mogelijk voorbereiden op een mogelijks 
voedselbevoorrading. Op 1 mei 1939 werd bij het ministerie van economische zaken het departement 
voor Ravitaillering en Burgerlijke Hulp opgericht. Handelaars en producenten werden gevorderd om 
voorraden aan te leggen. 
 
Vrij snel nadat ons land door Duitsland werd bezet, werd het bestuur van deze hulporganisatie in 
handen genomen door de secretarissen-generaal. Dit was de hoogste Belgische bestuurlijke macht 
tussen juni 1940 en juli 1944. Het werd ingesteld door de wet van 10 mei 1940 betreffende 
overdracht van bevoegdheid in oorlogstijd. Het bestuur werd in juni 1940 door de Duitse militaire 
bezettingsadministratie erkend. 
 

                                                           
1 RAG Winterhulp.  
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Voorzitter van de organisatie was oud-minister Paul Heymans, hoogleraar en 
rector van de universiteit Gent, farmacoloog en Nobelprijswinnaar. 
 
De ondervoorzitters waren de voorzitters van het Rode en het Vlaams kruis. De 
leden van het comité waren vertegenwoordigers van het Werk voor Kinderwelzijn 
en het Nationaal Werk voor Oud-Strijders en Oorlogsinvaliden. 
Een besluitwet van 5-05-1944 maakte een einde aan de werkzaamheden en werd 
de oprichting van Winterhulp door Belgische regering in Londen nietig verklaard. 
Dit had evenwel geen invloed op de werking van de organisatie. Het land was 

trouwens nog altijd bezet. Tevens was het de wens van de regering om de instellingen die zo van 
fundamenteel belang waren voor de bevoorrading verder te laten functioneren. Midden september 
1944 veranderde de organisatie haar naam in Nationaal Hulpcomité. Op 12-10-1944 ging de regering 
over tot de liquidatie van Winterhulp-Nationaal en stond haar werking onder de bevoegdheid van het 
ministerie van Volksgezondheid. Vanaf april 1945 werd ook werk gemaakt met de stopzetting van 
de plaatselijke en provinciale comités. 
 
2. Bevoegdheden en activiteiten. 
 

Winterhulp was een zelfstandige vereniging met rechtspersoonlijkheid. Het 
takenpakket bestond uit het verzamelen en herverdelen van giften en 
bijdragen, het verlenen van materiële en morele steun aan de minder 
begoeden en zwakkeren in de samenleving, en het stroomlijnen van de 
activiteiten van andere soortgelijke initiatieven en de inschakeling van 
deze in de werking van Winterhulp. 
De werkingsmiddelen bestonden uit subsidies, schenkingen en vrijwillige 
bijdragen. Winterhulp verwierf ook het alleenrecht om zonder 
toestemming via loterijen, collecten, feesten en allerhande culturele 
activiteiten, geld op te halen voor liefdadigheid. Daarnaast kwamen ook 
de verbeurdverklaarde en aangeslagen goederen bij Winterhulp terecht. 
Tot slot kon de organisatie kosteloos gebruik maken van de post, telefoon 
en telegraaf. Mededelingen in het Staatsblad waren gratis. 

 
Winterhulp verleende enkel hulp in natura en was in principe, op een aantal uitzonderingen na, noch 
gratis noch een aanvulling op het officiële rantsoen. De steungerechtigden werden naar gelang hun 
inkomen opgedeeld in verschillende categorieën van hulpbehoeftigheid die ook bepalend waren voor 
hoeveel de gerechtigden zelf moesten bijdragen voor de verleende hulp. Winterhulpsteunkaarten 
werden verleend door enerzijds de Commissies van Openbare Onderstand (C.O.O.) aan 
gezinshoofden die burgerlijke steun genoten, en anderzijds door de plaatselijke comités aan 
gezinshoofden die weliswaar niet in aanmerking kwamen voor burgerlijke steun van de C.O.O. ’s 
maar toch in een financieel hachelijke situatie zaten.  
 
In eerste instantie richtte Winterhulp zich op het bedelen van voedsel, kleding en steenkool. Naar 
mate de oorlog vorderde zal men het werkveld verruimen. Zo werden vanaf maart 1941 
schoolbedelingen (soep, melk, vitamines en levertraan) opgestart en ging men nauw samenwerken 
met het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWKW) voor het bedelen van farmaceutische hulp. Ook 
ging men zich meer en meer richten op specifieke bevolkingsgroepen zoals kinderen, scholieren, 
zwangere en zogende vrouwen, opgeëisten, politieke gevangenen, oud-strijders en kunstenaars. 
Vanaf 1942 richtte Winterhulp vakantiehuizen in voor zwakke en behoeftige kinderen en reeds 
bestaande werken voor openluchtkuren voor kinderen werden ondersteund. 
Vanaf juni 1945 werden de bevoegdheden van het Nationaal Werk voor Hulpverlening overgedragen 
aan de Commissies voor Openbare Onderstand. 
 
3. Structuur van de Organisatie. 
 
- Centraal Uitvoerings-Comité (CUC) 

Winterhulp was een strak geleide organisatie. Alle beslissingsmacht ging uit van haar voorzitter 
Heymans, bijgestaan door zijn Centraal Uitvoerings-Comité (CUC). 

 
- Het provinciaal comité van Oost-Vlaanderen  

Het comité werd voorgezeten door de toenmalige gouverneur Jozef De Vos, ter vervanging van 
Maurice Van de Bogaerde. In 1943 werd hij vervangen door Achiel Verstraete. Vanaf mei 1943 
is professor Fransen de voorzitter. Ondervoorzitters waren: Frans Daels, hoogleraar, Raphaël De 
Brabander, geneesheer, en Jean Delori, industrieel. 
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De directie volgde alles op wat betreft het personeel van het provinciale comité en van de 
plaatselijke comités. 
Het secretariaat, dat nauw samenwerkte met de directie, stond in voor de opvolging en de 
bekrachtiging van de vergaderingen in de plaatselijke comités en het provinciale comité. Verder 
dirigeerde het secretariaat ook de kantonnale werking én de Sociale Dienst. 
De afdeling Inspectie en Controle diende alle handelingen van zowel de plaatselijke comités als 
van de binnendiensten van het provinciale comité te controleren. 
De bevoegdheid van de afdeling Financiën omvatte het boekhoudkundig beheer van de financiële 
middelen van het provinciaal comité en van de plaatselijke comités. 
De afdeling kleding zocht contacten met leveranciers. Zij zorgde voor de bevoorrading en het 
uitdelen van kleding en de grondstoffen om kleding te verzamelen. 
De bedeling van voedsel, medicijnen en steenkolen verliep via de afdeling bedeling. 
De afdeling propaganda moest zorgen voor de nodige ruchtbaarheid en de verzekering van de 
inkomsten. De meeste activiteiten werden georganiseerd op gemeentelijk niveau”. 

 
De kantonnale organisatie2. 
 
De lokale leiders van het kanton Oosterzele in 1942. De lijst werd aangevuld met een niet gedateerde 
lijst uit het archief winterhulp Oosterzele. De vet afgedrukte dorpen behoren nu tot de gemeente 
Oosterzele. Kantonleider: De heer A. Govaert uit Melle. 
 
De vertegenwoordigers binnen de 
kantonnale organisatie Baaigem 

Saegerman, burgemeester 

Balegem Jozef De Smet, timmerman NMBS 
Bottelare Marcel Stas de Richelle  
Dikkelvenne Oktaaf De Visscher, burgemeester 
Gavere De Groodt 
Gijzenzele Ernest Brakenier, hoofdonderwijzer 
Gontrode Victor Reyntjes 
Landskouter L. Jolie, schoolhoofd 
Lemberge R. Dierick, dd. burgemeester 
Melle Govaert, professor 
Melsen Van Iseghem, burgemeester 
Merelbeke Willem Cornelis 
Moortsele Weytens 
Munte Remie De Baere 
Oosterzele Jules De Smet 
Schelderode Van Cauwenberghe 
Scheldewindeke Dr. De Ganck 
Semmerzake Dr. J. Van der Meerschaut, burgemeester 
Vurste L. Lannau 

 
Wie kon op Winterhulp een beroep doen? 
 
De totale bevolking van het kanton Oosterzele bedroeg eind 1940 ongeveer 30.079 inwoners. Tijdens 
de kantonnale vergadering op 10 juni 1942 te Bottelare werd duidelijk gemaakt welke gezinnen voor 
hulp in aanmerking kwamen. Overeengekomen werd enkel die gezinnen in te schrijven die werkelijk 
steun nodig hadden. Bij hun inschrijving werd rekening gehouden met het loon. Een schriftelijk bewijs 
van de werkgever met het uitbetaalde loon moest worden voorgelegd. De namen van de familieleden 
van personen of de gezinnen die steun verlangden werden eveneens genoteerd3. 
 
Tabel I. Aantal ingeschrevenen bij winterhulp op het einde van elke maand4. 
 
 1940 1940 1941 1941 1941 1941 
 november december januari februari maart april 
gezinnen 215 396 1059 1093 1088 1145 
personen 675 1286 3593 3746 3710 3807 

                                                           
2 RAG Winterhulp, M190 nr. 1800, provinciaal Comité Gent 10.06.1942. 
3 RAG Winterhulp, M190 nr. 1793, kantonnaal verslag 02-09-1941. Dergelijke lijsten bevinden zich niet in het 
archief. 
4 RAG Winterhulp, M190, nr. 1793. 
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(De gemeente Oosterzele is hier niet inbegrepen)5 
 
Tabel II. Aantal ingeschreven kinderen voor 1940. 
  
leeftijd 0-3 jaar 3-6 jaar 6-14 jaar totaal 
WH kinderen* 263 288 703 1254 
Alle kinderen** 1172 1433 3709 6314 

* de kinderen van Semmerzake ontbreken. 
** De kinderen van Vurste ontbreken. 
 
Tabel I. Aantal ingeschreven gezinnen en personen voor 1941. 
 
Aantal voor 1941 april Mei* 
Gezinnen 929 907 
Personen 3312 3265 

* De gegevens voor Gijzenzele ontbreken. 
 
Tabel II.   Kinderen einde mei 1941. 
 
leeftijd 0-3 jaar  3-6 jaar 6-14 jaar totaal 
WH kinderen 249  279 750 1278* 
Al de kinderen 1078  1194 2975 5247** 

*gegevens Gijzenzele ontbreken. 
** gegevens voor Balegem en Semmerzake ontbreken. 
WH: winterhulpkinderen6. 
 
Deel II. De werking van de plaatselijke Winterhulp comités. 
 
Het provinciaal secretariaat stond in voor de opvolging en de bekrachtiging van de vergaderingen in 
de plaatselijke comités en dirigeerde ook de kantonnale werking. 
 
De plaatselijke comitébesturen in de deelgemeenten Oosterzele  
 
In een aantal van deze dorpen probeerden en slaagden aanhangers van het VNV het lokaal bestuur 
van Winterhulp in handen te nemen. Dit was duidelijk invoelbaar bij de vorming van het bestuur en 
bestuurswisselingen. 
In Spee diende de werking van winterhulp volledig ondergeschikt te zijn aan de bezettende macht 
en los te staan van de traditionele organisaties die Belgische banden hadden met het kerkelijke of 
sociale establishment. In de praktijk lukte dit op het platteland veel al niet. Zo zien wij dat de 
plaatselijke geestelijkheid al eens deel uit van het plaatselijk bestuur comité of waren ze voor de 
provinciale inspecteurs, voor en achter de schermen, de betrouwbare raadgevers in momenten van 
crisis. Lokale kloostergemeenschappen stelden hun infrastructuur ter beschikking onder meer voor 
de bedeling van soep. 
 
De samenstelling van de lokale besturen. 
 
A. Balegem7. 
  
De oprichting. 
 

Op 13-11-1940 bracht het gemeentebestuur van Balegem de heer 
gouverneur in kennis dat aan de oud-strijdersbond VOS Balegem de 
opdracht werd gegeven om het plaatselijk comité Winterhulp Balegem 
op te richten. Het voltallige gemeentebestuur gaf hieraan haar 

volledige medewerking. In het bestuur waren zij vertegenwoordigd door de burgemeester, de 1ste 
schepenen en twee gemeenteraadsleden. 
De oprichtingsvergadering had plaats op zondag 17-11-1940. Op de daaropvolgende zondag werd 
ten voordele van winterhulp een eerste omhaling gehouden. 
 

                                                           
5 RAG Winterhulp M190, nr. 1793 verslag 07-06-41.  
6 Bemerking: ik heb weinig verslagen van het kantonnaal bestuur kunnen inkijken. 
7 RAG Winterhulp, M190 nr. 4072. 
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Voorzitter: Jozef De Smet, schrijnwerker NMBS en voorzitter van de oud-
strijdersbond Balegem (zie foto). 
Ondervoorzitter: Raymond Eeckhout, biggenkoopman, betaalmeester 
C.O.O. Balegem. 
Schatbewaarder: Jules Brackenier, onderwijzer. 
Secretaris: Victor De Smet, schilder NMBS. 
Raadsleden: Georges Baele, hengsten houder, burgemeester. 
Prosper Van Hecke, 1ste schepen, landbouwer. 
Nestor De Prijck, gemeenteraadslid, geneesheer. 
Prosper Phehiers, gemeenteraadslid, bijzonder. 
Maurits De Waele, ondervoorzitter oud-strijdersbond Balegem. 
De toegevoegde leden: E.H. Adolf van Bogaert, pastoor; Jan Eeckhout, 
bijzondere; Baziel De Rouck, arbeider; Richard De Visscher, bijzondere; 
Camiel Thibo, gepensioneerde. 
Vrouwelijke leden: Alice De Smet, handelaarster; Mariette Eeckhout, huishoudster. 
De nieuwkomers in het bestuur: 
In 1942 werd Germain De Coene, mulder en voorzitter van de C.O.O, lid van het bestuur8. 
In 1943 trad Lucien Caron, bediende, als raadslid toe. 
 
1944: van Winterhulp naar Nationaal Hulpcomité. 
 
Halfweg september 1944 werd de naam “Winterhulp” vervangen door “Nationaal Hulpcomité”. Omdat 
te Balegem op zondag werd vergaderd en dit vaak niet te combineren was met het werk van Maurits 
De Waele nam hij op 4-01-1945 vrijwillig ontslag. E.H pastoor werd als raadgevend lid aangesteld 
samen met de heren Jan Eechout, Ricard De Visscher en Bazel De Rouck. 
Vanaf april 1945 werd werk gemaakt met de stopzetting van de plaatselijke en provinciale comités. 
Voorzitter Jozef De Smet kon tot en met de ontbinding van het plaatselijk comité rekenen op de 
medewerking van zijn bestuur. 
 
B. Gijzenzele. 
 
De oprichting. 
 

Op 9-11-1940 bracht de dienstdoende 
burgemeester Beni Sioncke het provinciaal 
comité in kennis dat de gemeente onderwijzer 
Ernest Brackenier werd aangesproken om het 
plaatselijk comité op te richten. Blijkbaar kon 

voor het comité te Gent de opstart niet snel genoeg plaats vinden. 
Hij werd gevraagd om tegen 14-11-40 de samenstelling van zijn 
comité mede te delen. Per kerende post werd dit ook aan de heer 
gouverneur overgemaakt9. 
 
Voorzitter: Ernest Brackenier, onderwijzer [schoolhoofd]. 
Ondervoorzitter: Hector Reintens, landbouwingenieur. 
Secretaris: Joseph Poelman, spoorwegbediende. 
Schatbewaarder: Cyriel Van de Vijver, bakker. 
Raadsleden: Theodule Van Gansberghe, spoorwegbediende, Jules 
Van Wayenberghe, spoorwegbediende, Georges Schepens, 
schoenmaker. 
Erevoorzitter: Beni Sioncke d.d. burgemeester10  
De daaropvolgende zondag werd een eerste geldinzameling 
houden. 
De nieuwkomers in het bestuur: 
Met de aanwezigheid van E.H. Cyriel Eeckhout eind 1942 maakte de plaatselijke kerkelijke overheid 
deel uit van het plaatselijk comité. 
 
 
 
 
                                                           
8 RAG Winterhulp, M190 nr. 4070, brief van 13-11-1940. 
9 RAG Winterhulp, M190 brief van 12-11-1940. 
10 RAG Winterhulp, M 190 nr. 4126. 
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1944: Van Winterhulp naar Nationaal Hulpcomité. 
 
Halfweg september 1944 werd de naam “Winterhulp” vervangen door “Nationaal Hulpcomité”. Van 
dan af werden de spanningen binnen het plaatselijk bestuur duidelijk voelbaar. 
Op 06-11-1944 vroeg men aan het Nationaal Comité de schorsing van de voorzitter, de heer Ernest 
Brackenier, en het ontslag van de heren Beni Sioncke, burgemeester, en het bestuurslid Georges 
Schepens. De voorzitter en de ondervoorzitter verklaarden dat hen geen onvaderlandslievende 
praktijken konden ten laste worden gelegd en hun ontslag stoelde op valse verklaringen.  
Dit had voor gevolg dat het plaatselijkcomité nog slechts uit 4 personen bestond zonder één met een 
verantwoordelijke functie. Drie van hen waren “ijzerenwegbedienden”11.  
Volgens het verslag van het controlebezoek op 19-03-1945 waren het raadgevend lid Beni Sioncke, 
de voorzitter Ernest Brackenier, de ondervoorzitter Hector Reintens, het bestuurslid Georges 
Schepens reeds ontslagen. 
 
Secretaris: Jos Poelman, statiebediende.  
Schatbewaarder: Cyriel Van de Vijver, bakker. 
Leden: Jules Van Wayenberghe en Theodule Van Gansberghe, ijzerwegbediende, maakten deel uit 
van het bestuur.  
 
De inspectie kwam tot de conclusie “Het comité was nog van weinig van belang, de schatbewaarder 
stond voor alles alleen en initiatieven om het bestuur aan te vullen waren er niet”12. 
Begin april 1945 vroeg de heer Dauwe aan de pastoor of hij niet niemand kende die in aanmerking 
kon komen om de openstaande plaatsen in te vullen. 
Wij vonden geen aanwijzingen terug of het lokale bestuur nog werd aangevuld. Trouwens vanaf april 
1945 werd ook werk gemaakt met de stopzetting van de plaatselijke en provinciale comités. 
 
C. Landskouter.    
 
De oprichting. 
 

Met betrekking tot de oprichting van het plaatselijk comité vonden wij geen 
archiefstukken terug. Aan de hand van een gedetailleerde personeelslijst 
konden wij achterhalen dat het comité te Landskouter moet zijn opgestart op 
01-01-194113. 

 
Erevoorzitter: Jean Van de Velde was lid sinds 01-01-1941. 
Voorzitter: Leon Jolie was lid sinds 01-01-1941. 
Ondervoorzitter: Valère Van Oostende was lid sinds 01-01-1941. 
Schatbewaarder: Cyriel Govaert was lid sinds 01-01-1941. 
Secretaris: George Albert Baele, beroepsmilitair, kantonnaal helper winterhulp, was lid sinds 01-
03-1941. 
Leden: Jozef De Bruycker was lid sinds 01-01-1941; Polydor Stevens was lid sinds 01-01-1941; 
Marcel Raes was lid sinds 01-01-1941, Jozef Wettinck was lid sinds 01-01-1941, Urbain Roelekens 
was lid sinds 01-01-1941. 
Magazijnier: Jozef Baele was lid sinds 01-01-1941. 
 
Nieuwkomers in het bestuur. 
 
In 1943 was de samenstelling de volgende14: 
Voorzitter: Leon Jolie, schoolhoofd   
Erevoorzitter: Jean Van de Velde  
Ondervoorzitter: Valère Van Oostende  
Secretaris: George Albert Baele   
Schatbewaarder: Cyriel Govaert 
Lid: Jozef De Bruycker, Polydoor Stevens  
Magazijnier: Jozef Baele 
 
 

                                                           
11 RAG Winterhulp, M 190 nr. 793, brief 20-03-1945. 
12 RAG Winterhulp, M 190 nr. 793, verslag van het inspectiebezoek op 19-03-1945. 
13 RAG Winterhulp, M 190 nr. 3223 - 61 staat van 30-06-1941. 
14 RAG Winterhulp, M 190 nr. 3223 - 61 brief van 31-12-1943. 
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1944: Van Winterhulp naar Nationaal Hulpcomité 
Halfweg september 1944 werd de naam “Winterhulp” vervangen door “Nationaal Hulpcomité”.  Vanaf 
april 1945 werd ook werk gemaakt met de stopzetting van de plaatselijke en provinciale comités. 
Merk op dat tot de stopzetting in 1945 het bestuur van het plaatselijk comité niet werd aangepast. 
 
D. Moortsele.  
 
De oprichting. 
Onduidelijkheid van bij de start. 
 

Burgemeester Alfred Docker ontving een schrijven met 
het verzoek om met spoed een plaatselijk comité 
Winterhulp oprichten. In zijn antwoord op 07-11-1940 
liet hij de gouverneur weten dat hij die taak met de volle 
steun van beide schepenen op zich wil nemen en hoopte 

hiervoor ook de opdracht te krijgen. 
Op 13-11-1940 dankte Alfred de gouverneur om zijn benoeming die hij aanzag: 
“als een groote eer het voorzitterschap in mijn gemeente uit te oefenen. Ik zal dit 
hoogst liefdadig werk tot de hoogste bloei trachten op te voeren”. Nog dezelfde 
avond werd het comité samengesteld en werd het hierna vermeld ter goedkeuring 
aan de gouverneur overgemaakt. 
 
Voorzitter: Alfred Docker, burgemeester. 
Ondervoorzitter: Gust Martens, voorzitter C.O.O (Commissie Openbare Onderstand) 
Schatbewaarder: Jules Van Wayenbergen, schoolhoofd. 
Secretaris: Albert De Ganck, onderwijzer. 
Leden: Alfred Van Hecke, gemeenteraadslid, Victor Steurbaut, 
bureelbediende, en Arthur Weytens 15. 
Martens Gust en Albert De Ganck waren familie in de 3de graad. 
Hij had hen opgenomen om reden dat Martens voorzitter was 
van de C.O.O. en De Ganck voorzitter van de instantie die de 
pakjes bezorgd aan de soldaten.   
 
Bij de start werd de plaatselijke bevolking aangeschreven16.  
 

“Waarde Medeburgers, 
De oorlog heeft moeilijke en benarde tijden 
gebracht. Veel gezinnen hebben reeds 
groote schaarste aan levensmiddelen, 
kleding of brandstof. Talrijke huisgezinnen 
zien den aankomende winter, die zich door 
zijn guurheid en strengheid nu reeds 
kenmerkt, met angst en kommer te gemoet.  
Alle ouders kunnen hun kinderen het noodige voedsel niet meer koopen – 
Werkloosheid verlamt nog alles. En toch moeten hun arme bloedjes ook eten  Zij 
ook hunkeren naar leven Zij ook willen kloek opgroeien. Of zou het geen zonde 

zijn, Waarde Medeburgers, die tengere kinderen met hun werkelooze vaders en moeders nu vooral 
in de twintigste eeuw, door ontbering te zien verkwijnen. Hier moet steun aangebracht worden door 
alle bemiddelde personen. ’t Is en Daartoe is “Winterhulp” in het leven geroepen. 
Op aandringen van den heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen is op elke gemeente een komiteit 
gesticht met dit hoogverdelend doel. 
Ook Moortsele wil zijn plichten nakomen en de zeven leden dienen zich plichtsbewust onder leiding 
van den Heer Burgemeester te scharen, om den nood te helpen lenigen. Alle politieke gedachten 
moeten voortaan de plaats banen voor de Christene naastenliefde en het sociaal dienstbetoon jegens 
AL onze parochianen. 
Ziehier, Waarde Medeburgers, onze werking door ’t Provinciaal Komiteit opgelegd: 

1. Elke derden Zondag der maand zullen dienstvaardige juffers met een bus, aan de kerk 
inzamelen. 

2. Personen zullen zich met een lijst ten huize aanbieden om bijdragen te innen. 

                                                           
15 RAG Winterhulp, M190 nr. 4208. 
16 RAG Winterhulp, M190 nr. 4208. 
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3. Aan de inwoners zal gevraagd worden zich te verbinden een wekelijksche bijdrage te storten 
min 1 fr. 

4. 4 Alle kleedingstukken, brandstof, voedingswaren door goed willigen geschonken zullen met 
genoegen aanvaard worden. 

Een provinciaal toeziener zal regelmatig de werking en boekhouding ter plaatse, in iedere gemeente 
nazien. Berichten zullen naderhand uitgehangen worden aangaande dagen en plaatsen, wanneer en 
waar noodlijdenden hun aanvraag voor steun mogen indienen. 
Waarde Medeburgers, wij verhopen een goed onthaal. Gij vooral Landbouwers,…gij vooral goed 
bemiddelden, schenk uw milden steun.. Wat kan het voor U maken, in te teekenen voor eene 
wekelijkse bijdrage van vijf frank, gedurende de wintermaanden! 
En kunt g’er geen vijf schenken, schenk er vier of drie .of twee of een.Maar volbrengt toch uw plicht 
voor sociaal dienstbetoon gedurende die benarde tijden. 
Gij Werklieden, die zoo gelukkig waart uw werk te mogen behouden. Gij ook dient uw plicht in ’t oog 
te houden. Wat deert u een wekelijkse frank min of meer?, ’t is niet eens de prijs voor een demi !- 
ten andere ’t is beter te geven dan te krijgen! 

 
Op een mild onthaal rekende, danken wij U bij voorbaat. 

Namens het komiteit” 
 
Bleek nu dat een tweede speler een voorstel had ingediend! 
 

Het rondschrijven aan de bevolking was pas besteld, toen vernomen werd 
dat een tweede speler zich had aangemeld. 
Op 15 -11-1940 had de burgemeester Docker het provinciaal comité van 
Winterhulp in kennis gebracht dat hij, op verzoek van de gouverneur, een 
comité had opgericht. Hierbij had hij met hun suggesties rekening 
gehouden. Zo werden de voorzitter van C.O.O. en “een lid dat voor enkele 
weken door u geachte heren voor Winterhulp werd aangesteld in 
opgenomen. Ik verneem[nu] dat een tweede komiteit voor mijn 
gemeente is aangesteld en aan ’t provinciaal komiteit [is] voorgelegd.”  
De burgemeester vroeg slechts zijn comité goed te keuren.17  
 
Op 19-11-1940 liet de burgemeester de gouverneur weten dat de heer 
Arthur Weytens, lid van zijn comité en aanwezig op de 
stichtingsvergadering, van het Vlaams Kuis de opdracht had gekregen 

een comité op te richten. Bij navraag door de veldwachter ten huize van de heer Weyts kreeg die als 
antwoord:” Ik geef aan niemand de samenstelling van mijn comité, dat zijn mijn zaken” 18. 
 
Diezelfde dag ontving de burgemeester het verzoek om alles wat hij destijds op het secretariaat in 
ontvangst had genomen als: bussen, armbanden, lijsten, affiches aan de heer Weytens, schoolhoofd 
en plaatselijk voorzitter van het comité, te bezorgen. Dit werd hem per vergissing mede gegeven19 
Voor de burgemeester was het zeer duidelijk, niet zijn comité maar dat van het schoolhoofd met 
rust, A. Weytens werd weerhouden. 
 
Het duurde voor de hoofdonderwijzer te lang vooraleer hij van start kon gaan. Het provinciaal Comité 
maande hem aan even geduld te hebben “binnen een paar dagen verschijnt de samenstelling van 
uw comité in het staatsblad en zult U kunnen optreden”20. 
 
Achteraf bleek dat begin november, nl. op 02-11-1940, de heer Weytens had laten weten: “de 
opdracht die u me aanbiedt wil [ik] aanvaarden.” Hij excuseerde zich niet eerder te hebben 
geantwoord. Het was niet eenvoudig de nodige medewerkers te vinden. In zijn brief vroeg hij om 
bijkomende informatie over de werking van Winterhulp, hoe het comité dient te zijn samengesteld 
en naar de samenwerking met het gemeentebestuur. 
Merk op, dit alles had plaats achter de rug van de burgemeester en voordat de gouverneur de 
burgemeester had uitgenodigd een comité op te richten. Weytens had toen reeds de opdracht 
aanvaard.  

                                                           
17 RAG Winterhulp, M190 nr. 4208, brief van 15-11-1940. 
18 RAG Winterhulp, M190 nr. 4208, brief van 19-11-1940. 
19 RAG Winterhulp, M190 nr. 4208, brief van 19-11-1940. 
20 RAG Winterhulp, M190 nr. 4208, brief van 02-12-1940. 



Land van Rode – jaargang 46 nummer 184                 99                                           december 2018 
 
 

In een ongedateerd document in het dossier werd de samenstelling van zijn comité, waarin jawel de 
burgemeester met een raadgevende stem, opgenomen. 
 
 
“Voorzitter: A. Weytens, rustend schoolhoofd, Statiestraat 93  
Ondervoorzitter: Remel De Wannemaeker, Rollebaan 164  
Secretaris: Oscar Weytens Statiestraat 93. 

Leden: Alfred Docker burgemeester, Molenstraat 41, Victor Van 
Driessche, schepen, Boterhoek 149, Alfred Van Hecke, raadslid, 
Dorp 75, Omer Sleeuwaert, lid C.O.O., Molenstraat 43, Jozef 
Lateur, Molenstraat 44, Gilbert Verstraeten, Vijvers 188. ” 
 
 
Op 01-08-1941 was het comité als hierna was samengesteld. 
Merk op dat de burgemeester het erevoorzitterschap aanvaard 
had. In 1943 werd de burgemeester Alfred Docker tijdelijk 
vervangen door Georges Delmulle, dienstdoende burgemeester 
te Moortsele21. 
 
 
 
 
 
 
 

Erevoorzitter: Alfred Docker 
Voorzitter: Arthur Weytens. 
Ondervoorzitter: Remel De Wannemaecker  
Secretaris-schatbewaarder: Oscar Weytens.  
Leden: Gilbert Verstraeten, Jozef Lateur, Alfred Van Hecke, Victor Van Driessche, Omer Sleeuwaert. 
De omhaalsters met de bussen: Magelle Van De Bossche, Lucienne Roels, Martha Lodde en 
Robertiene Delmulle 22. 
 
1944: Onweerswolken trekken een schaduw over het bestuur van het plaatselijk 
hulpcomité. 
 

Halfweg de maand september 1944 werd de naam “Winterhulp” vervangen door 
“Nationaal Hulpcomité”. 
 
Begin oktober 1944 vergaderde het plaatselijk Nationaal Hulpcomité. De 
voorzitter A. Weytens, gepensioneerde hoofdonderwijzer, en zijn zoon Oscar 

Weytens, waren aangehouden, G. Martens was overleden.  
Waren wel aanwezig: het raadgevend lid, A. Docker, burgemeester, de ondervoorzitter R. De 
Wannemacker, landbouwer, en de leden F. Van Driesche, landbouwer, Omer Sleeuwaert, voorzitter 
C.O.O., Jozef Lateur, landbouwer, Gilbert Verstraeten, landbouwer.  
Op de vergadering deed de heer burgemeester het voorstel om als nieuwe secretaris de heer Van 
Wayenberghe voor te dragen en Robert De Ganck als ondervoorzitter. De pastoor, adviseerde A. 
Bracke als comitélid op te nemen en hij was van oordeel dat De Wannemacker in aanmerking kwam 
om het comité te leiden23. 
 
Op 18-11-44 werd aan het nationaal comité voorgesteld om Arthur Weytens en zijn zoon te schorsen, 
de heer Robert De Ganck als voorzitter en Van de Noortgaete als secretaris te benoemen. 
Op de buiten gewone vergadering van 2-12-1944 van het nationaal hulpcomité werd eenparig beslist 
dat de heren Arthur Weytens en zijn zoon Oscar geschorst zijn en definitief uit het N.H.C gezet 
werden omwille van hun “niet vaderlandsch lievende houding”24.  
 
Het plaatselijk bestuur werd aangepast: 
Erevoorzitter: Alfred Docker, burgemeester 
Voorzitter: Robert De Ganck, onderwijzer 

                                                           
21 RAG Winterhulp, M190, brief 22-04-1943. 
22 RAG Winterhulp, M190, nr.1436, brief 1-08-1941. 
23 RAG Winterhulp, M190 nr. 4208, brief 3-10-1944. 
24 RAG Winterhulp, M190 nr. 4208, brief 2-12-1944. 
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Ondervoorzitter: Renel De Wannemaecker 
Secretaris: Odilon Van de Noortgaete, onderwijzer 
Leden: Victor Van Driessche, Alfred Van Hecke, Jozef Lateur, Gilbert Verstraeten, Omer Sleeuwaert  
Vanaf april 1945 werd ook te Moortsele werk gemaakt om de werking van het plaatselijke comité 
stop te zetten. 
 
E. Oosterzele. 
 
De oprichting 
 
Bij de start werden de Oosterzelenaren over de werking van het hulpcomité ingelicht:  

 
“Waarde medeburgers, 

 
“Winterhulp” wordt over gansch het land opgericht. 
Hier ook kwam een komiteit tot stand. Het mag niet zijn dat de 
eene naar wellust mag genieten van de geneuchten dezer aarde, 
terwijl de minder bedeelde broeder en noodlijdende volksgenoot 
het levensnodige moet ontberen. 
Winterhulp is geen werk van aalmoezen maar van volkssolidariteit, 
waar de meer bedeelde vrijwillig afstand doet van wat hij kan 
missen te bate van de in nood verkeerende broeder. Geef dus geen 
aalmoes maar steun mild, het is uw sociale plicht. Er zal worden 
opgehaald met bussen; geen man of geen vrouw verzuime een gift 
in de te steken. Er zal worden rondgereden met een stootkar om 
giften in natuur: goederen, kleederen, enz. Geef ook dan wat gij 
missen kunt. Leg alles gereed: niet te veel rekenen en tellen, maar 
veel geven, dan zult U fier op de eerelijst mogen voorkomen. 

Voor elk huisgezin moet een kaart worden opgemaakt, waarop de verleende steun wordt vermeld. 
Doe uw grote plicht dat uw kaart er goed uitziet. Doe in Uzelf het eigen IK zwijgen en geef in geweten 
een milde steun. Gij zult over Uzelf tevreden zijn en het zal levensvreugde schenken aan U en aan 
Uw noodlijdende broeder. 
Het Bestuurscomiteit 
 
Eere-Voorzitter Voorzitter Onder-Voorzitters Secretaris-

penningmeester 
Ch. Magerman, 
Wn burgemeester 

J. De Smet, 
prov raadslid 

M. Coppens voorz. 
Davidsfonds 

L. Depondt, 
bediende C.O.O. 

  L. Van Cauwenberghe, 
schepen 

 

 
Leden: S. Verleyen voorzitter C.O.O., M. Leus, leider boerenkorporatie, E. Verbanck, voorzitter 
V.O.S., E. Verstraete, voorzitter kerkraad, G. Lagaert, voorzitter oud-wapenbroeders25. 
Medewerkers: A. De Corte, schoolbestuurder, Juf. Flor. Lenssens, voorzitster Boerinnenbond, A. 
De Baets voor Muziekmaatschappij “Ste Cecilia”, J. De Smet voor “Kunst Veredelt”. 
Hoogstudenten: M. Kempeneers, Fr. Leus en Albr. De Smet. 
Aandacht! Degene die meenen te kunnen genieten van “Winterhulp” mogen zich van heden af laten 
inschrijven op het secretariaat van “WINTERHULP” bij Mr L. DEPONDT Keiberg van 5-7 ure ‘s 
avonds26.” 
 
Winterhulp Oosterzele stopt er reeds mee! 
 
Op 24/04/ 1941 bracht het plaatselijk comité het provinciaal secretariaat in kennis dat de leden van 
het plaatselijk comité van af 1 mei hun mandaat neerleggen om de reden: “toen zij in november 
1940 hun jawoord hebben gegeven sloeg dit op deze bepaalde periode [winter 1940] spijts vele 
moeilijkheden en tegenkantingen, spijts een uitbreiding van de werking….ook ons lokaal werd slechts 
voor deze bepaalde periode in pand gegeven…”27. 
 

                                                           
25 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, brief 17-11-1940. 
26 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235. Op 29-11-1940 werd de samenstelling van het comité aan de 
provinciegouverneur toe gezonden. 
27 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, handgeschreven brief 24-04-1941. 
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Winterhulp was inderdaad aanvankelijk beperkt tot de 6 wintermaanden maar rekening houdende 
met de benarde toestand van de tijd en de moeilijke bevoorrading had men besloten de werking ook 
tijdens de zomermaanden verder te zetten. Het provinciaal comité hoopte dat het plaatselijk comité 
na de zomer haar werking verder zal zetten28. 
Te Oosterzele werd de plaatselijke werking opgeschort. “Met een beetje hulp van ‘n goede gebuur of 
boer denken wij hier de zomer te kunnen doormaken. Op de vraag wat als de winter zich aankondigt 
was het antwoord van Oosterzele duidelijk: “Wanneer dit op dezelfde leest geschoeid is van het 
eerste jaar, gaat het niet meer”29. 
 
In een schrijven op 07-05-1941 aan de voorzitter J. De Smet werd dringend gevaagd te laten weten 
of het comité bij haar besluit bleef en of zij haar werking in september niet opnieuw zou aanvatten? 
Het was blijkbaar menens te Oosterzele. Op 06-06-1941 werd aan de nationale secretaris duidelijk 
gemaakt dat de plaatselijke werking werd stopgezet, dat op 24-05-41 de overblijvende goederen 
aan winterhulp Melle werden overgedragen. Hij besloot “zoo zien wij ons verplicht u te verklaren dat 
dit schrijven een laatste briefwisseling zal uitmaken en alle verdere berichten zonder  antwoord zullen 
blijven”30. 
In augustus 1941 nam, omwille van zijn ambtsbezigheden, de voorzitter J. De Smet ontslag. Hij was 
kantonsecretaris van het N.L.V.C [Nationaal Landbouw en Voedingscorporatie] en “we worden zoo 
overrompeld van het vele en ernstige werk dat ik niet alleen gansch mijn dag maar ook een deel van 
den nacht daaraan moet arbeiden om tot ververvulling van mijn ambtsplicht te kunnen komen. Dit 
ook met het oog op de voedselvoorziening der gemeenschap”31. 
 
Een nieuwe start! 
 
Met de winter in het verschiet werden van uit het provinciaal secretariaat opnieuw pogingen 
ondernomen om het plaatselijk comité opnieuw op te starten. Hiervoor werden de heren M. Coppens 
en de burgemeester aangesproken. De tijd drong zich op en de bevoorrading van de kolen kwam in 
het gedrang want “het is best mogelijk dat de steuntrekkenden geen kolen meer zullen ontvangen”32. 
 
Onder voorzitterschap van de burgemeester werd op 6 november 1941 een nieuw comité opgericht 
en aan het secretariaat het nieuwe bestuur kenbaar gemaakt. 
 
Erevoorzitter: E.H. deken Karel De Vis. 
Voorzitter: De heer burgemeester Valère Leus. 
Ondervoorzitters: Coppens en Van Cauwenberghe.  
Secretaris-schatbewaarder: Remi Du Seuil . 
Bestuursleden: Eli Van der Straeten, Gustaaf Lagaert, Emiel Verbanck, Alois De Corte, Louis 
Eeckhout, en Maurits De Smet. 
 
Bleek nu dat niet alle problemen waren opgelost. Het oude bestuur, met uitzondering van de 
voorzitter De Smet, bleken niet gerechtigd te zijn afgetreden33, waardoor de bevoorrading van kolen 
in het gedrang kwam. Tijdens de vergadering van 18-11-41, in aanwezigheid van de kantonnale 
voorzitter en secretaris, besloot het nieuwe Comité eindelijk van start te gaan. Het provinciaal comité 
werd een voorschot van 3000 BFR. te storten, de brood en melkbedeling werd opnieuw opgestart. 
Voor de maandelijkse inzameling kon men beroep doen op de BJB meisjes. Bij de start zouden hier 
reeds een 30-tal gezinnen geholpen worden een aantal dat net als vorig jaar zou toenemen tot 7234. 
Op 16-12 1941 werden de leden uiteindelijk in hun functie benoemd35. 
 
1942 Een nieuwe voorzitter voor het plaatselijk comité.  
 
Tijdens de vergagering van 15-11-1942 kreeg voorzitter Valère Leus eervol ontslag en werd hij door 
het voltallig bestuur vervangen door E. Bouckaert, notaris. De functie van schatbewaarder werd 
ingevuld door de onderwijzer Jules Du Seuil. Hun benoeming werd door het centraal uitvoerend 
comité op 10-12-1942 goedgekeurd. 

                                                           
28 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, brief van 30-04-1941. 
29 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, brief van 05-05-1941. 
30 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, brief van 06-05-1941. 
31 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, ontslagbrief 10-08-1941. 
32 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, brief 26-10-1941. 
33 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, brief van 06-11-1941. 
34 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, verslag van de vergadering op 18-11-1941. 
35 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, brief 16-12-1941. 
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Het aangepaste en onbezoldigde bestuur was als volgt samengesteld: 
Erevoorzitters: E.H. Devis pastoor-deken, Valère Leus, burgemeester. 
Voorzitter: Edgard Bouckaert, notaris (zie foto). 
Ondervoorzitter: Maurice Coppens, rijksveearts 
Secretaris: Jules Du Seuil, onderwijzer 
Schatbewaarder: Remi Du Seuil, bediende N.L.V.C 
Leden: Alois De Corte, hoofdonderwijzer, Elie Van der Straeten, 
landbouwer, Gustaaf Lagaert, bakker, Hector Baeyens, bakker, Robert 
Dobbelaere, kleermaker. 
Voor de bedeling van de soep werd beroep gedaan op 2 bezoldigde 
medewerksters: Irma en Maria Sackx36. 
 
 

 
1944: van Winterhulp naar Nationaal hulpcomité. 
 
Halfweg september 1944 werd de naam “Winterhulp” vervangen door “Nationaal Hulpcomité”.  
 
Verwarring troef 11-10-44. 
 
Tijdens het bezoek van de provinciale controleur in april 1945 stelde deze een aantal 
onduidelijkheden in de samenstelling van het bestuur vast. De secretaris Jules Du Seuil was reeds 
gedurende 11 maand ondergedoken. De intussen gehuwde oorlogsburgemeester woonde niet meer 
op de gemeente. Zo bleken een aantal zetelende leden in het bestuur niet te zijn vermeld op de 
officiële lijst: Jozef De Corte, secretaris, de leden Aloïs De Corte, Gustaaf Lacorte, Elie Verstraeten, 
Jan Dammekes, Bayens, De Dobbelaere. 
Anderen, die verondersteld waren deel uit te maken van het bestuur, bleken niet meer te zetelen: 
de ondervoorzitter Van Cauwenberghe, de secretaris Du Seuil, de leden Lagaert, Van der Straeten, 
Verbanck, Louis Eeckhout, Maurice De Smedt en het raadgevend lid E.H De Vis.  
Bij het lokaal bestuur werd erop aangedrongen om snel de samenstelling van het nieuwe bestuur 
over te maken naar het provinciaalbestuur zodat die op hun beurt tot de benoeming van de leden 
konden overgegaan. 
 
Het plaatselijk Comité van 5 juni 1945. 
 
Hadden het comité verlaten: Louis Van Cauwenberghe; Jules Du Seuil werd opgeroepen voor het 
leger; Robert Verbanck, ontslag; Robert Eeckhout had de gemeente verlaten; Maurits De Smedt had 
de gemeente verlaten. 
Het Nationaal Hulp Comité werd uiteindelijk als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter: Edgard Bouckaert, notaris. 
Ondervoorzitter: Maurits Coppens, veearts. 
Schatbewaarder-secretaris: Jozef De Corte. 
Leden: Aloïs De Corte, onderwijzer, Gerard Rigaux, onderwijzer, Gustaaf Lagaert, bakker, Elie Van 
der Straeten, landbouwer, Jan Dammekens, landbouwer, Robert De Dobbelaere, kleermaker en 
Hector Bayens, bakker. 
 
F. Scheldewindeke. 
  
Oprichting. 
 

Wanneer burgemeester Marcel Jozef De Ganck 
(zie foto) met het plaatselijk comité Winterhulp 
Scheldewindeke van start ging, kon ik niet 
achterhalen. Vermoedelijk was dit op 08-11-
1940. Op 11-12-1940 liet hij het bestuur te 

Gent weten dat hij reeds in zijn hoedanigheid van burgemeester met het 
college het comité had opgericht. In hetzelfde schijven liet hij weten: 
“Dat elke zondag met gesloten bussen inzamelingen werden gehouden, 
klederen en “deksel” [dekens] werd ten huize opgehaald. In samenwerking 

                                                           
36 RAG Winterhulp, M190 nr. 4235, brief 19-11-1942. 
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met de plaatselijke handelaars werden kolen bedeeld en sinds 08-11-1940 werden gratis 
aardappelen bedeeld.” 
 
Op 01-12-1940 legde hij samenstelling van zijn comité ter goedkeuring voor37. 
M.J. De Ganck, burgemeester, Oscar De Loore, voorzitter C.O.O. [commissie openbare Onderstand], 
Arthur Veeckman, bestuurslid mutualiteit, René De Praeter, bestuurslid Bond talrijke gezinnen. 
 
Bezwaar tegen de wijze waar op het comité tot stand kwam. 
 
Dr. Vancauter, gemeenteraadslid en voorzitter van de bond der kroostrijke gezinnen 
Scheldewindeke, tekende bezwaar aan op de wijze waarop de stichtingsvergadering plaats vond “of 
het wel den gewensten bijval genoot of zal genieten twijfel ik grotendeels?”  
De argumenten die Dr. Vancauter aanvoerde waren:  

1. Voor de stichtingsvergadering werden een aantal belangrijke ingezetenen van de gemeente 
niet uitgenodigd als: de heer De Wilde, provinciaal raadslid, E.H. Walraevens, onderpastoor. 
Of E.H. Ronse pastoor werden uitgenodigd wist hij niet, de gemeente onderwijzers, de 
voorzitters van de boerenbond en van de bond der kroostrijke gezinnen. 

2. In plaats van een toenadering te bewerkstellingen onder partijen en personen werd de kloof 
groter gemaakt. In plaats dat het comité onpartijdig moet zijn, blijkt dit volgens hem een 
“komiteit van eigen partijenpolitiek belang te zijn”38. Het provinciaal comité wou, vooraleer 
een onderzoek te starten ter verduidelijking te weten, “welke politiek organisme hij bedoelde 
en welke politieke munt er geslagen is uit Winterhulp”.39 Het is ons niet bekend of aan het 
bezwaarschrift een gevolg werd gegeven. 

 
Eind 1942 maakte schatbewaarder Veeckman aan de afdeling personeel van het provinciaalcomité 
de samenstelling van het plaatselijk comité bekend: 
 
Voorzitter: Marcel Jozef De Gank, Statiestraat.  
Secretaris-schatbewaarder: René De Praeter, landbouwer, Spiegel. 
Oscar De Loore, landbouwer, Dorp. 
Juf. Maria De Winne, z.b., Houwschestraat.  
Arthur Veeckman, handelaar, Heet. 
De leden, onder leiding van de schrijfster Juf. Martha Matthijs staan de comitéleden bij in het 
vervullen van hun taak40.  
 
1943 Politieke aardverschuivingen in het gemeentehuis te Scheldewindeke besmetten nu 
ook het plaatselijk comité.  
 
Onverwacht werd de secretaris-schatbewaarder van het plaatselijk winterhulp Comité aan de kant 
gezet en door 2 nieuwe leden vervangen. In een niet gedateerde minuut van de a.i. Gouverneur aan 
de voorzitter van het Centraal uitvoerend Comité lezen we de aanbeveling dat “het nodig is den 
huidigen secretaris-schatbewaarder van het plaatselijk comité Scheldewindeke, de heer Veeckman 
te vervangen. Ik stel voor als secretaris de heer René Thienpont en als schatbewaarder de heer Jozef 
De moor te benoemen”. 

 
Hierop bericht op 06-01-1943 de a.i. Gouverneur De Vos, Dr. De Ganck, 
voorzitter van Winterhulp Scheldewindeke, de benoeming van de heer René 
Thienpont en Jozef De Moor respectievelijk als secretaris en schatbewaarder, 
ter vervanging van de heer Veeckman die ontslagnemend is. 
 
RAG Handgeschreven ontslagbrief Dr. De Ganck. 
 
Het antwoord van Dr. De Ganck was duidelijk. 
“In antwoord op uw brief 07-01-43 ref RB/C.V. voorzitterschap moet ik doen 
opmerken dat winterhulpwerking zoo ingewikkeld geworden is dat ik geen 
nieuwelingen in plaats van mijn sekretaris Veeckman het werk wensch voort 
te zetten. 
Diens volgens vraag ik u ook mijn ontslag als voorzitter te aanvaarden. 

                                                           
37 Zonder evenwel dat de functie van de leden er bij vermeld werd. 
38 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 25-12-1940. 
39 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 04-02-1941. 
40 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 31-12-1942. 
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Waarom Veeckman ontslagnemend is weten wij, noch hij. Kunt u iemand zenden om de boeken over 
te nemen. 
Hoog achtend 19.1.1941”41. 
 
1943: De politieke machtsgreep in het gemeentehuis had zijn perceptie in het bestuur van 
Winterhulp Scheldewindeke. 
 
In vervanging van Dr. De Ganck werd secretaris René Thienpont als tijdelijk voorzitter aangesteld. 
Uit het verslag van het bezoek van de heer Boudry aan het plaatselijk comité te Scheldewindeke 
vernemen wij dat de heer Willy De Smet de nieuwe voorzitter was geworden en de heer Edmond De 
Wulf erevoorzitter werd42. Merken wij op dat de heer Dr. De Ganck intussen als burgemeester werd 
vervangen door de heer Edmond De Wulf. 
 
Tijdens de algemene vergadering van Winterhulp Scheldewindeke op 16-02-1943 onder het 
voorzitterschap van de heer Thienpont werd het bestuur van het plaatselijk comité aangepast. 
Waarnemend voorzitter: Willy De Smet, handelaar, Raimond Tollenaerestraat 5 (zie foto). 
Erevoorzitter: Edmond De Wulf, burgemeester 
Schatbewaarder: Renaat Thienpont, schepen, bediende, Raimond 
Tollenaerestraat 2. 
Remy Dobbelaere, handelaar, Raimond Tollenaerestraat. 
 
Wij menen te concluderen dat de politieke machtsgreep te Scheldewindeke ook 
zichtbaar werd in het bestuur van het plaatselijk comité. Merk ook op dat tijdens 
het toenmalige gemeentebestuur de straatnamen in het centrum van de 
gemeente werden genoemd naar hun voormannen als Raimond Tollenaere, en 
Joris Van Severen. 
 
1943: Werden te Gent de nieuw voorgedragen kandidaten in vraag gesteld? 
 
Hierover had de heer Dauwe diskreet contact opgenomen met pastoor Ronse. “Kunnen de 
katholieken met deze benoemingen vrede nemen? Is mr. Tienpont een eerlijk man in wiens financieel 
beleid winterhulp vertrouwen mag stellen?” Veiligheidshalve vroeg hij om zijn antwoord te sturen 
naar zijn persoonlijk adres43. 
Pastoor Roels was duidelijk “Niemand kan zulken benoemingen goedkeuren. Ze worden 
opgedrongen. De gewetensvolle voorzitter en schatbewaarder zijn afgesteld. Wat te doen valt, 
niemand zal nog iets willen aanvaarden ’t is een oog in ’t zeil te houden. Natuurlijk zou ik u langer 
over die zaak kunnen spreken bij een bezoek aan de pastorij”44. 
 
Dat deze situatie zijn repartitie had op de werking binnen het bestuur lag voor de hand. Op 19-09-
1943 bood de secretaris Thienpont zijn ontslag aan45. Vanuit zijn bevoegdheid als schepen werd hem 
door de burgemeester De Wulf gevraagd het ambt van secretaris aan te nemen. Zijn ontslag 
motiveerde “…te meer dat groote geschillen tusschen De Wulf en mij zijn gerezen en ik aan die 
persoon voortaan alle medewerking weiger…”46. 
 
De werking van het plaatselijk comité zoals door de pastoor werd voorspeld zien wij bevestigd in het 
verslag van de provinciale secretaris van 08-10-1943: “de werking van dit comité is onbeduidend, 
onder de leden heerst ten ander slechte verstandhouding. De schatbewaarder Thienpont René heeft 
het dorp verlaten (hij is naar het Oostfront vertrokken) en werd niet vervangen De secretaris heeft 
ontslag genomen. De inwoners van Scheldewindeke zijn zeer ongunstig gestemd ten opzichte van 
het raadgevend lid, de Wulf Edmond. Het betaamt dat alle comitéleden ontslagen worden… Als 
nieuwe leden kan ik voordragen De Wilde Ernest, juf Martha Matthijs, De Witte Armand, Van Daele 
Ghislain, De Corte Arthur”47.  
 
Op 9-10-1943 werd aan de voorzitter van het centraal uitvoerend comité gevraagd de volgende leden 
te ontslaan: het raadgevend lid Edmond De Wulf, de voorzitter Willy De Smet, de schatbewaarder 
René Thienpont en het lid Remy Dobbelaere. Voorgesteld werd te benoemen als voorzitter, de 

                                                           
41 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 19-01-1943. 
42 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 06-02-1943. 
43 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 01-03-1943. 
44 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 08-03-1943. 
45 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 09-10-1943. 
46 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 19-09-1943. 
47 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief 08-10-1943: verslag van de provinciale secretaris. 
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bestuurder van de melkerij te Scheldewindeke, als secretaris Juff. Martha Matthijs, als 
schatbewaarder Arthur De Corte, bediende NMBS, en als leden De Witte Armand, landbouwer, en 
Ghislain Van Daele, handelaar48. 
 
1944: Van Winterhulp naar Nationaal hulpcomité. 
 
Op 16-02-1944 hechte het centraal uitvoerend comité haar goedkeuring aan het nieuw samengesteld 
hulpcomité. 
 
Waarnemend voorzitter: Ernest De Wilde 
Secretaresse: Mej. Martha Matthijs. 
Schatbewaarder: Arthur De Corte. 
Leden: Armand De Witte, Ghislain Van Daele49.                                                  
 

Ernest De Wilde  
Foto Provinciale Fototheek 

 
Op 26-02-1944 werd de waarnemende voorzitter Willy De Smet door het 
centraal uitvoerend Comité in kennis gesteld dat een nieuw comité werd 
aangesteld en ze hem bedankte “voor al hetgeen gij als waarnemend 
voorzitter van het plaatselijk comité van Scheldewindeke gepresteerd hebt50”.  
 
Noteren wij dat de overdracht van de documenten aan het nieuwe bestuur niet zonder problemen 
verliep. Halfweg september 1944 werd de naam “Winterhulp” vervangen door “Nationaal Hulpcomité”                       
 
Wordt vervolgd. 
 

 
 
In memoriam Luc Lekens. 
 

 
 

“Als het leven lijden geworden is 
En de kans op beter worden er niet meer is, 

Dan zal ik naar een plek toegaan 
Waar ziekte en pijn niet meer bestaan” 

 
Op 3 oktober 2018 overleed de laatste nog in leven zijnde stichter van ons 
Heemkundig Genootschap Land van Rode.            
Luc werd op 27 januari 1934 te Gentbrugge geboren. 
 
Tijdens de Heemdag Oost-Vlaanderen, dat 
doorging in Gentbrugge op 28 april 2018, was hij 

nog onder ons bij de viering van 50 jaar Heemkundig Genootschap Land 
van Rode. Wij hebben hem bij die gelegenheid in de bloemen gezet. 
 
Op 7 juni 1968 zat Luc Lekens mede aan de bestuurstafel in het 
gemeentehuis van Gentbrugge waar in aanwezigheid van schepen Gustaaf 
Van Maldeghem onze heemkring gesticht werd. Zij waren het toen helemaal 
eens dat hun werkgebied zich niet enkel kon beperken tot een gemeente 
men koos toen voor het historische Land van Rode.  
Luc was niet de man die van op de zijlijn toekeek Hij maakte vele jaren lag 
deel uit van ons bestuur.  
Hij was teven voorzitter van VTBKultuur Gent, bestuurslid van de Oost-
Oudburg. Hij was erevoorzitter van het theater Taptoe, erelid van de Gentse 
Gidsen.  
 
Langs deze weg betuigen wij nogmaals aan Luc Lekens onze oprechte dankbaarheid en bieden wij 
de familie onze deelneming aan bij het heengaan van Luc. 

                                                           
48 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief van 09-10-1943. 
49 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief van 02-03-1944. 
50 RAG Winterhulp, M190 nr. 4267, brief van 23-02-1944. 
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Volkse wijsheden, gezegden, spreekwoorden 
in het Oosterzeelse gangbaar (bijdrage 3). 

 
 
Verzameld door het Heemkundige Genootschap Land van Rode.                           
Aangebracht door: Annieta, Annie, Lut, Lucien.  
 
Opgetekend in 2017-2018. De woorden die Vet afgedrukt staan vonden 
wij terug in het woordenboek “Oosterzele”. Ook u kan helpen door de lijst 
verder aan te vullen en waar nodig te verbeteren.  
Hiervoor kan u terecht bij: desmet.lucien@skynet.be 
 
De voorlopige teller staat op 600.   
 

Trefwoord Gezegde Betekenis 
Al(te)mèts al(te)mèts vriest (h)et binnen. af en toe vriest het binnen. 
Bestéken au bestéken. 

’t ès bestekt 
uwe verjaardag. 
U draagt de gevolgen maar 

Bonk er nen bonk oup geven. je inspannen om het te klaren. 
Doonker ’t eis ienen van t’alver drein doonker. Het resultaat is beneden peil. 
Gelieërd (h)uuëg gelieërd maar liege gevallen. ondanks alle kennis toch beneden 

alle peil. 
Goesting gin spirre goesting é(bbe)n. geen enkele zin hebben wat ook 

te doen. 
Knoopsgad famielde van ’t zevenste knoopsgad 

zijn. 
verre verwanten zijn. 

Krommenaaes van krommenaas gebaren. Doen als of je nergens vanaf 
weet. 

Knurre Rau van de knurre. gevoelloos ingevolge 
dronkenschap. 

Koaspel Koaspel willen. Vb. het loopt zo wie zo slecht af. 
Kot k(h)ei er mijn kot in. leedvermaak bij tegenslag van 

iemand. 
Lieëre ou lieëre ouptrekken. stervende zijn. 
Lieëre achter ons gat treken ze de lieëre up. van het gunstige moment gebruik 

maken er is geen 2e kans. 
Nat ‘k ben stronte nat. door nat van de regen 
Oangetroud  oangetroud eis oangescheten. uw schoonfamilie is geen eigen 

bloed. 
Peetsen hij es ’t er peetsen van. niet gekregen niets ontvangen. 
Police T’es ure van Police. het is tijd om te stoppen 
Souvelètte k’goa au en souvelètte oup au wezen 

geven. 
een slag in het gezicht geven. 

Sause nen sausebrunder. 
iemand zijn sause gé(v)en. 

een bemoeial. 
berispen. 

Saup ’t saup eis de kulle nié woart. de winst is niet navenand. 
Scheute een scheute g(eh)ad (h)ein. gegroeid zijn. 
Spoelinge de spoelinge ès dunne . 

’t vet ès van de soepe. 
financieel blijft niet veel over. 

Toeten Hij weet van toeten noch bloazen. hij weet nergens van. 
Verzuipen ’t woater sto tot in zijn schoenen, gerit 

om te verzuipen. 
alle mogelijkheden oplossingen 
zijn zonder succes uitgeprobeerd. 
men is nagenoeg fait. 

woagen ’t spel zit oup de woagen 
‘t’zit er bovenoarms oup. 

er is een hog oplopende twist 
ontstaan. 

Zijpgat zo een zijpgat. een vrouw met opvallende brede 
heupe. 
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Een Sinterklaasliedje dat ook als aftelrijmpje gezongen werd. 
 
Sinterklaas goed heilig man. 
Trek je beste tabbard an. 
Trek van hier naar Amsterdam 
Van Amsterdam naar Spanje. 
Appeltjes van oranje. 
Peertjes van condé  condé. 
Brengt ons kindsen ne koeke mee. 
Ne koeke gelijk ne wan. 
Da’t ze’t nie dragen kan. 
Kan ze’t nie dragen. 
Lleg het oup de wagen. 
De wagen kan’t  nie voeren. 
De boeren zijn nie thuis. 
Legge’t in ’t schotelhuis.  
’t Schotelhuis eis gesloten. 
Legge’t in de gote. 
De gote eis nat. 
Legge’t in ’t virken zijn isgat. 
’t Virken begint te grollen. 
Snijd e stuk van zijn fialie. 
Pief poef paf en gij zijt ervan af.                          
 
Aangebracht door Aleydis Lemants † 2018 Oosterzele. 
Wordt vervolgd. 
 

 
 
Het laatgotisch kruis van de kerk van Schelderode gerestaureerd. 
 
Het graf van Florimond Van de Poele-Van Peereboom gerestaureerd. 
 
Het gemeentebestuur van Merelbeke draagt zorgt voor zijn funerair 
erfgoed. In nauwe samenwerking met de Erfgoedcommissie stelde de 
gemeente een lijst op van waardevolle grafmonumenten en bepaalde 
voor welke graven restauratie noodzakelijk is. Een van die graven was 
dat van Florimond Van de Poele, op het kerkhof van Schelderode. De 
gemeente trekt jaarlijks middelen uit om dringende restauratiewerken 
aan het funerair erfgoed uit te voeren. 
 
Florimond Van de Poele was de eigenaar van het kasteel van 
Schelderode. In 1863 verwierf hij tal van gronden langs de 
Gaversesteenweg en achter de kerk. Hij liet op het domein bekend 
onder de naam "ten Daele" een neogotisch kasteel bouwen dat hij in 
gebruik nam vanaf 1865. Van de Poele was actief als architect, 
tekenaar en ontwerper van onder meer meubilair en 
glasschilderkunst. Zo tekende hij ook de plannen voor de 
uitbreidingswerken aan de Sint-Martinuskerk van Schelderode. 

Foto Compaan. 
 
Zijn graf heeft een beeldbepalend karakter. Het siert de ingang van het kerkhof van Schelderode en 
valt vooral op door het verankerde torenkruis waarvan de ouderdom zou teruggaan tot de 14de 
eeuw.  
 
Weer en wind hadden het grafteken sterk aangetast. De Erfgoedcommissie drong aan op de 
restauratie en Monumentenwacht maakte een uitvoerig toestandsrapport op met aanbevelingen. Het 
sociale tewerkstellingsbedrijf Compaan zorgde voor de herstellingswerken zodat het monument 
opnieuw de tijd kan trotseren. 
 
Bijdrage verschenen in het Infomagazine van december 2018 van de gemeente Merelbeke. 
Dienst Erfgoedprogrammatie, gemeentehuis. 
Hundelgemsesteenweg 353, 092103292, erfgoed@merelbeke.be 
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Echo’s uit het Land van Rode. 
 
Kerkhofwandeling op 1 november 2018 op het kerkhof van Moortsele. 
 
Tijdens deze intieme wandeling op een sfeervol verlicht 
kerkhof leert u met andere ogen naar de oude graven 
kijken. Ontdek de vele afbeeldingen. Handen, harten, 
palmtakken, allen hebben ze een betekenis die vaak 
niet meer gekend is. Samen met gids Lucien De Smet 
zoeken we naar de symboliek achter de afbeeldingen. 
Want elk graf heeft wel een eigen verhaal te vertellen. 
 
Deze activiteit kadert in het project ‘Reveil’. Op 1 
november worden overal in Vlaanderen begraaf-
plaatsen en kerkhoven ondergedompeld in een warme 
gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale 
levensverhalen. Zo is een Reveil een eerbetoon aan de 
wortels van elke gemeente. 
 

    
 
Stinkend rijk 
In de kerk van Moortsele, onder het tapijt, liggen prachtige 
grafstenen bewaard. Het was een voorrecht van rijken en 
notabelen om in de kerk begraven te worden, zo dicht mogelijk 
bij God. Gewone stervelingen kregen een plaatsje buiten, in 
de hof van de kerk of kerkhof. Na verloop van tijd begonnen de 
dekstenen wat te verzakken en sloten ze niet meer mooi af, wat 
voor een stank zorgde in de kerk. En die stank was de schuld van 
de rijke stinkerds. Met het verbod op begraven in de kerk door 
het decreet van keizer Jozef II in 1784 werden ook de rijken op 

het kerkhof begraven. Maar 
dan nog zien we dat zij de ‘beste’ plaatsen innemen, zo dicht 
mogelijk bij het koor. Ook in Moortsele vinden we de burgemeester, 
koster en schoolmeester juist achter het koor. 
 
Vrijwilligers gezocht! 
IOED Viersprong heeft als opdracht te werken rond bouwkundig, 
archeologisch en landschappelijk erfgoed. Ook funerair erfgoed 
hoort daarbij. Het decreet van 2004 op de begraafplaatsen 
stipuleert dat elke gemeente voor elke begraafplaats en kerkhof op 
haar grondgebied een lijst van lokaal waardevolle graven moet 

hebben. Volgend jaar start de IOED met een traject om voor alle gemeenten de stand van zaken in 
kaart te brengen en waar nodig, de inventaris op te maken of verder aan te vullen. 
Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers. Na de wandeling goesting gekregen om graven te 
inventariseren? Gemotiveerd om je verder te verdiepen in de iconografie op graven? Meld je aan en 
wij houden je op de hoogte als het traject in het voorjaar van 2019 van start gaat. Was je niet 
aanwezig zijn op de wandeling maar heb je toch interesse? Laat ons iets weten op 
sofie.moeykens@4sprong.be of 0471/88 39 04. 
 
Tekst Sofie Moeykens 
Foto’s David Galens en Sofie Moeykens 
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Van tempel … geldwisselaars … en bankiers, 
Deel 9, door Willy Stevens. 

 
Onder de regering van Philips de Goede (1419-1467). 
 
Uit de nieuwe verordeningen van 1418 en 1422 die de reglementering en de koersen van gouden en 
zilveren munten regelt, hebben we volgende drie munten met hun gehalte aan goud kunnen uithalen: 
De nieuwe kronen geslagen te Doornik van 22 ½ karaat hebben een gewicht van 77 ½ stukken uit 
één mark of 3,1754 gram hebben een tegenwaarde van 40 groot. De intrinsieke goudwaarde van dit 
stuk is 50,3102 euro of 2.029,50 oude BEF. 
De saluut weegt 3,9063 gram hebbende een gehalte van 23 ¾ karaat en een tegenwaarde van 48 
groot. De intrinsieke waarde hiervan is 65,33 euro of 2.635 oude BEF. 
De gouden helmen hebben een gewicht van 3,6191 gram met een gehalte van 23 ½ karaat en 
hebben in 1418 een koers van 40 groot en in 1422 42 groot. De intrinsieke waarde hiervan is 59,89 
euro of 2.416 oude BEF.51 
 
In Vlaanderen is onder de gouden munten de Philippusgulden de meest bekende. Andere zijn de 
ridders of rijders of nog anders genoemd franken met het paard. Het goudgehalte van deze drie 
munten is even groot. 
Nog anderen zijn: De gulden van Gelderen, van de hertog Reinald of Reinaldusguldens, de Vlaamse 
nobels of de Philippusnobel, de Bourgondische ridders en een voortzetting van de mottoenen. 
Het goudgehalte vermindert, je kon het wel verwachten, van slag tot slag. Naar gelang de bron die 
voorhanden is, is ook het gewicht fijn goud anders. Een voorbeeld zal het uitwijzen. 
 
1. De Philippusgulden en de rijder of cavalier bevatten:  

In 1434 3,013671 gram zuiver goud en  
In 1454 is het gewicht gedaald tot 2,836396 gram  

 
2. In 1466 is het gewicht van de Bourgondische gulden 2,639715 gram 

In 1467 is het gewicht gedaald tot 2,576865 gram52 
 
1. Intrinsieke waarde: 50,63 euro = 2.042 BEF 

Intrinsieke waarde: 47,65 euro = 1.922 BEF 
 
2. Intrinsieke waarde: 44,35 euro = 1.789 BEF 

Intrinsieke waarde: 43,29 euro = 1.746 BEF 
 
Wellicht in de beginjaren van zijn regering is het gewicht van de gouden ridders 2 engels 9 aas en 
het gehalte 23 karaat 8 ½ korrel.53 
De huidige geschatte intrinsieke waarde is 58,23 euro of 2.349 BEF. 
 

 
Afbeelding uit Ghesquiere van de ridder. 

 
Deze munt geslagen in Holland in 1436 heeft een gehalte van 22 karaat 10 korrel met een gewicht 
van 2 engels 10 aas heeft een huidige waarde aan goud van 57,62 euro of 2.324 BEF. 
 

                                                           
51 R.A.G.: Fonds Raad van Vlaanderen, reg. 2344, folio 461 e.v. 
52 C. VERLINDEN e.a.: Dokumenten voor de Geschiedenis van Prijzen en Lonen in vlaanderen en Brabant ( XV-
XVIII eeuw), Brugge, 1959, blz. 19. 
53 GHESQUIERE: o.c., blz. 15, voetnoot 8. 
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Afbeelding uit Ghesquiere van de Philippusnobel. 

 
De Philippusnobel weegt ongeveer 6,8154 gram en heeft een gehalte van 22,75 karaat. De waarde 
hiervan is 108,54 euro of 4.378 BEF.  
 
De Leuvense Pieters geslagen in 1450 wegen slechts 3,22 gram en hebben een gehalte van 17,92 
karaat. Ze zijn heel wat minder in gewicht en karaat dan deze onder de hertog Wenseslas geslagen 
(1364).54 
 
We moeten niet zover teruggaan om het waardeverschil van de Pieter te bestuderen. In de periode 
1431-1432 – onder Philips de Goede hebben die Leuvense munten een gewicht van 3,62 gram en 
een gehalte van 22 karaat.55 
 
We kunnen het toch niet nalaten te wijzen op het waardeverschil. 
De munt uit 1450: 40,39 euro of 1.629 BEF. 
De munt uit 1431: 55,75 euro of 2.249 BEF. 
 
Een groter waardeverschil kunnen we berekenen aan de hand van de cijfers die we bij Spufford 
vinden voor de Rijngulden maille du Rhin die in grootte en gehalte gestadig vermindert: 
In 1354  : 58,29 euro of 2.351 BEF 
Van 1419-1447 : 46,65 euro of 1.882 BEF 
In 1447  : 46,42 euro of 1.872 BEF 
In 1454  : 45,74 euro of 1.845 BEF 
In 1464  : 45,29 euro of 1.827 BEF 
In 1490  : 43,60 euro of 1.759 BEF 
In 1626  : 42,06 euro of 1.697 BEF56 
 
 
Onder Karel de Stoute (tot 1477) Maria van Bourgondië en Maximililiaan van Oostenrijk. 
 
De drie hoger vermelde munten, de Philippusgulden, de Bourgondische gulden en de Rijngulden, 
nemen gestadig af in gehalte van fijn goud. In 1477 zijn ze al met meer dan 1 gram fijn goud 
verminderd. Te Leuven worden tussen 1468 en 1474 80.153 gouden Bourgondische Florijnen 
geslagen. Op de beeldenaar zien we de figuur van Sint-Andries met kruis, ze worden ook daarom 
Andriesgulden genoemd. De koers hiervan is 42 groten. Een kleine berekening leert ons dat ze in 
huidige munt 46,76 euro of 1.886 BEF als intrinsieke waarde hebben.57 
 
Karel de Stoute overlijdt in 1477 bij de slag van Nancy. Zijn dochter Maria van Bourgondië en haar 
gemaal Maximiliaan van Oostenrijk worden onze nieuwe natuurlijke prinsen. 
 
Maximiliaan zet met zijn ordonnantie van 11 december 1489 orde op zaken in de chaos die er onder 
de munten heerst. Er wordt een nieuwe munt geslagen nl.: de dubbele gulden. Die heeft hetzelfde 
gehalte en gewicht aan fijn goud als de Henricusnobel. De nieuwe Andriesgulden moet hetzelfde 
gewicht en legering hebben als deze die geslagen zijn onder Philips de Goede en Karel de Stoute 
namelijk 19 karaat goud, 4 karaat zilver en 1 karaat koper. De koers hiervan is 20 stuivers of 40 
groot. Een lijst met de tegenwaarde in de rekenmunt moet alle onduidelijkheden oplossen. Munten 
die niet in lijst voorkomen mogen niet in omloop gebracht worden.58 
 
                                                           
54 GHESQUIERE: o.c., blz. 151-152. 
55 J. CRAB: De munt te Leuven tot het einde der XV° eeuw, Leuven, 1967, rubriek afbeeldingen. 
56 P. SPOFFORD: o.c., blz. 35. 
57 J. CRAB: o.c., rubriek afbeeldingen. 
58 Eerste Plakaatboek van Vlaanderen, Gent, 1639, blz. 444 e.v. 
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Een berekening leert ons dat de Andriesgulden op 10 jaar tijd – van 1489 tot 1499 – zo eventjes 
31% van zijn goudgehalte verliest.59 
We moeten niet verbaasd zijn dat, als gevolg van het waardeverlies, veel geschillen voor de 
rechtbanken werden beslecht.  
 

 
Afbeelding uit H. Verdussen. 

 
De Andriesgulden geslagen onder het bewind van Maximiliaan van Oostenrijk (1480) en Philips de 
Schone.  
 
De munt heeft een gehalte van 19 karaat goud, 4 karaat zilver en 1 karaat koper. Er worden 73.44 
stukken uit 1 mark goud geslagen. Na berekening hebben we 2,65 gr zuiver goud, en dit geeft een 
huidige waarde van 44,834 euro of 1.808 oude BEF. 
 
De grote reaal van Oostenrijk, waarvan hoger een afbeelding staat, weegt 14,912 gram en heeft een 
goudgehalte van 23 karaat 8 ½ korrel. In rekenmunt heeft ze een tegenwaarde van 16 gulden 16 
stuivers. We mogen gerust schrijven grote reaal. De huidige tegenwaarde in zuiver goud beloopt tot 
247,477 euro of 9.983 BEF.  
Omzetting in rekenmunt is 1 gulden rekenmunt 14,73 euro of 594 BEF. 
 
Philips de Schone laat in 1500 en 1501 een nieuwe munt genoemd de Philippus slaan. Die munt heeft 
een goudgehalte van 15 karaat 11 grein en er worden 74 stuks geslagen uit het mark van troye. Dit 
geeft een huidige intrinsieke waarde aan goud van 37,27 euro of 1504 oude BEF. De Philipsgulden 
heeft een rekenkoers van 50 groot Vlaams. 
De hele of dubbele Philippusguldens zijn van 23 karaat 9 ½ korrel fijn goud. Er worden 54 ½ stuks 
uit een mark goud geslagen. Hun huidige intrinsieke waarde wordt geschat op 75,65 euro of 3.052 
oude BEF. Zij hebben een rekenkoers van 8 schellingen 4 groot Vlaams of 100 groot Vlaams.60 
 
Onder de regering van Keizer Karel V. 
 
Ook hier zullen we ons beperken tot de waardebepaling van enkele gekende stukken. 
 
Eerst onze beroemde Karolusgulden. Waar men gaat langs Vlaamse steden en wegen, komt men de 
Karolusgulden tegen. Er worden 84 stukken uit een mark goud geslagen. Die munten hebben slechts 
een gehalte van 14 karaat.61 We schrijven 1531.  
Let wel dit is een momentopname. Het gehalte van de munt kan in een latere periode zakken of 
stijgen.  
De intrinsieke waarde tegen de huidige goudprijs is 28,71 euro of 1.158 BEF. 
 
Een kleine correctie: volgens onze bron is het gehalte aan zuiver goud 14 karaat, maar volgens de 
ordonnantie van 1633 heeft de munt slechts een gehalte van 13 karaat 10 korrels. Dit heeft natuurlijk 
een lichte invloed op de waarde. De juiste waarde is 27,69 euro of 1.117 BEF. De waarde in 
rekenmunt is 40 stuivers 
 
De albertijn die eenzelfde gewicht heeft als de Karolus maar een hoger gehalte aan goud namelijk 
18 karaat 11 korrels heeft een goudwaarde van 38,84 euro of 1.567 BEF. Haar waarde in rekenmunt 
is 54 stuivers. 
 
We mogen zeker de gouden Karolus niet verwarren met de zilveren Karolus. Er zijn ook zilveren en 
gouden realen, zilveren en gouden vliezen of toysoenen geslagen. De zilveren Karolussen hebben 
                                                           
59 C. VERLINDEN e.a.: o.c., blz. 19. 
60 A. HOLLESTELLE: o.c., blz. 224 en 225. 
61 R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 960, folio 137 verso. 
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een waarde van 20 stuivers en bevatten 10 deniers zilver, sommige auteurs zeggen 10 penningen 
zilver.  
 
Een voorbeeldje: In 1526 is de waarde van een zilveren Karolus reaal in rekenmunt: 6 ½ groot62 en 
in 1519 de zilveren dubbele Karolus een koers van 5 groot63 Het gaat hier over dezelfde munt maar 
met een verschillende benaming, kortweg noemen we ze de zilveren Karolus. 
De koers van de gouden reaal is 120 groot en komt overeen met 3 gouden Karolussen. Met een 
gemiddelde koers van 6 groot voor de zilveren Karolus komen 20 zilveren Karolussen overeen met 
drie gouden.  
 
De zilveren Karolus devalueert van 20 stuivers in 1543 tot 33 stuivers in 1586.64 In 1522 rekent men 
voor de Karolus 21 stuivers65. De dubbele zilveren Karolus evolueert van 5 groten in 151966 naar 6 
¾ groot in 1527.67 
 
De koers van de gouden reaal in groot uitgedrukt varieert van 1521 af tot 1560 als volgt:  
1521: 120 groten – 46 uit één mark goud met een gehalte van 23 kt. 9 ½ korrel. 
1521: 127 groten 
1523: 132 groten (devaluatie van 10 %) 
1527: 136 groten 
1527: 120 groten 
1539: 126 groten 
1539: 120 groten 
1559: 140 groten68 
 
We berekenen nogmaals de intrinsieke waarde volgens gehalte en gewicht. We hebben het volgende 
resultaat: in euro: 89,09 of 3.594 BEF. 
Uit archivalische bronnen – 1530/1530 - weten we dat 1 gouden reaal overeenkomt met 3 gouden 
Karolussen. In rekenmunt is 1 Karolus 40 groot [3 schellingen 4 deniers groot] en 1 gouden reaal 
120 groot [10 schellingen groot].69  
 
De waardebepaling van de Karolus via de reaal geeft EUR. 29,70 of 1.198 BEF. Een lichte afwijking 
tegenover de berekening van de waarde van de Karolus op zich zelf.  
Hieruit blijkt duidelijk dat de koersen of waarden in rekenmunt de realiteit niet volgen. We moeten 
onze voorouders toelaten met deze kleine afwijking te rekenen. 
 
Niet enkel de munten onder de regering van Keizer Karel V zijn bij ons in omloop gebracht. Artikel 4 
van de vrede van Madrid van 1520 bepaalde dat de Franse koning een losgeld van twee miljoen 
gouden schilden met de zon aan onze vorst moet betalen om de dauphin en de hertog van Orleans 
die door Karel V gevangen waren vrij te krijgen. 
De goudwaarde van deze munt berekenen we als volgt: uit 1 mark goud (1 mark is 246,10 gram) 
worden 62 ½ muntstukken geslagen. Elke munt geeft een gewicht van 3,9376 gram zuiver goud. 
Het schild is van geen zuiver goud maar heeft een gehalte van 22 kt ¾. De verhouding in acht 
genomen komen we op 3,7325 gram zuiver goud, geeft een waarde van 70,2018 euro of 1740 BEF. 
 
Verder meldt dit artikel dat Karel V tevreden was met 1.200.000 stukken en de overige schuld mocht 
dan met zuiver goud ingelost worden.70  
 
Het gouden schild met de zon wordt gerekend aan 41 schellingen tournois rekenmunt, omgezet in 
rekenmunt vlaams hebben we 5 schellingen 5 ½ deniers of 1 gulden 13 stuivers.71 
 
Om u, beste lezer, de moeite te besparen om het totaal bedrag van die losprijs te berekenen geven 
we u mee dat dit tot 140.403.600 euro beloopt of het magisch bedrag van 5 miljard 663 miljoen 867 
duizend 718 BEF.  
 
                                                           
62 R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 958. 
63 R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 957. 
64 C. VERLINDEN e.a.: o.c., blz. 22 
65 R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 957.  
66 R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 957. 
67 C. VERLINDEN e.a.: o.c., blz. 22. 
68 C. VERLINDEN e.a.: o.c., blz. 22. 
69 R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 960. 
70 R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 602. 
71 R.A.G., fonds Raad van Vlaanderen, register 958. 
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Onder de regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621). 
 
Van de dubbele gouden dukaat die 7,2430 gram weegt en een gehalte van 991 per duizend heeft 
zijn er 217746 stuks in Brabant geslagen en te Doornik zo eventjes 1.286.702 stuks. De goudwaarde 
van die munt bedraagt 120,58 euro of 4.864 bef.  
Een variant van de dubbele gouden dukaat met een gewicht van 7,0314 gram en legering van 989 
per duizend heeft een waarde van 116,83 euro of 4.713 BEF. 
De enkele dukaat van 3,5157 gram en 989 per duizend legering heeft een waarde van 58,41 euro of 
2.356 BEF. 
 
De dubbele albertijn weegt 4,82868 gram met een gehalte van 991 per duizend en heeft een waarde 
van 80,39 euro of 3.243 BEF. 
Een variant van die dubbele albertijn weegt iets meer namelijk 5,1781 gram maar heeft een kleiner 
goudgehalte van 895 per duizend. Zijn huidige waarde schatten we op 77,86 euro of 3.141 BEF. 
Volgens de evaluatie van de munt is de koers van de dubbele albertijn met 5 Karolusgulden 8 
stuivers. 
Hieruit berekenen we de koers van de Karolusgulden. Voor velen onder ons is dat een zeer bekende 
munt. In onze vertrouwde euro heeft ze een waarde van 14,89 of 14,42 euro. 72 
De waarde van de enkele albertijn is juist de helft van die van de dubbele. De koers hiervan is 54 
stuivers. De waarde van de Karolus is bijgevolg dezelfde als hierboven. 
 
In de tweede helft van de 18de eeuw is de albertijn geslagen in 1603 nog steeds gangbaar. De munt 
weegt 5,35 gram en heeft in die periode een koers van 6 gulden 15 stuivers wisselgeld of 7 gulden 
17 stuivers 2 oordjes courant geld. Vergelijk de koers met de hierboven vermelde koers! 
 
Voor de soeverein berekenen we als volgt: uit 1 mark goud worden er 47,2666 stukken met een 
gehalte van 23 karaat 9 ½ korrel geslagen. 73 De huidige intrinsieke waarde hiervan is ongeveer 
86,71 euro of 3.498 BEF. Volgens de muntordonnantie krijgt men zes Karolusguldens voor 1 
soeverein. 1 Karolus is dan 14,45 of 583,- BEF. 
 
De munten geslagen na 1621: 
 
De dubbele soeverein:  
 

 
Afbeelding uit H. Verdussen. 

 
Gekroond borstbeeld van de koning met brede halskraag kijkend naar rechts. 
Gekroond wapenschild omringd door de halsketen van de Orde van het Gulden Vlies. 
 
Volgens de ordonnantie weegt deze munt 7 engels 8 aas anders gezegd 11,151 gram.74 
Andere bronnen geven een gewicht van 11,1451 gram en een goudgehalte van 919 per duizend.75 
Berekening van de intrinsieke waarde volgens eerste gewicht is 172,16 euro, volgens het tweede 
gewicht 172,07 euro. Omdat de waarde van de dubbele soeverein overeenkomt met 12 
Karolusgulden komen we in beide gevallen op een bedrag uit van ongeveer 14,34 euro of 578 BEF 
voor 1 Karolus.  
 

                                                           
72 A. VAN KEYMEULEN: o.c., blz 27 e.v. 
73 C. VERLINDEN e.a., o.c., blz 23. 
74 H. VERDUSSEN: Ordonnantie des Coninghs op het generael reglement van syne munte, Antwerpen, 1633. 
75 A. VAN KEYMEULEN: o.c., blz. 40. 



Land van Rode – jaargang 46 nummer 184                 114                                           december 2018 
 
 

 
Afbeelding uit H. Verdussen. 

 
De twee derde delen van de soeverein geeft in intrinsieke waarde hetzelfde resultaat. 
Op de beeldenaar ziet men de gekroonde aartshertogen naar rechts lopend. De aartshertog houdt 
een zwaard en de hertogin een olijftak in de hand. Op de keerzijde het gekroond wapenschild omringd 
door de halsketen van de Orde van het Gulden Vlies. 76 
 
Onder de zilveren munten geven we, voor de ons bekende munten, de berekening van de intrinsieke 
waarde volgens de huidige koers van het zilver. 
 

 
Afbeelding van een patacon geslagen onder Albrecht en Isabella. 

 
Een Bourgondisch kruis met in het midden een vuurslag waaraan het juweel van de Orde van het 
Gulden Vlies hangt. In de bovenste hoek een kroon en in de zijhoeken een gekroond monogram. 
Randschrift: Albertus et Elisabet Dei Gratia. 
Op de keerzijde in een cirkel een gekroond wapenschild omringd door de halsketen van de Orde. Het 
randschrift luidt als volgt: ARCHI.D.AUST.DUCES.BURG.ET.CO:FL. 
Tussen 1600 en 1621 heeft het muntatelier te Brugge het stuk geslagen. 
 
De ducaton euro 9,8659 BEF 398 komt overeen met 3 zilveren guldens 
De halve ducaton euro 4,933 BEF 199 komt overeen met 1 ½ zilveren gulden 
De patacon, patagon euro 7,8938 BEF 318 komt overeen met 48 stuivers 
De halve patacon, patagon euro 3,9469 BEF 159 komt overeen met 24 stuivers 
De zilveren schelling euro 0,984 BEF 40 komt overeen met 6 stuivers 
Het 3-stuivers stuk euro 0,48 BEF 20 komt overeen met 3 stuivers.77 
 
De zilveren gulden heeft een gehalte van 11 deniers en een snede van 17 109/128. De waarde van 
die munt komt overeen met 4,04 euro of 163 BEF. Met snede bedoelt men dat uit één mark zilver 
17 109/128 stukken worden gemaakt. 
 
Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 A. VAN KEYMEULEN: o.c., blz. 41. 
77 Berekening zijn gebaseerd op de gegevens inzake gewicht en legering uit de catalogus van 1981. 
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Staten van Goed Land van Rode 
Boek 2, deel 4. 

 
Deze Staten van Goed berusten in het Rijksarchief Gent. 
Inventarisatie door Jozef De Schamphelaere, gedigitaliseerd door de redactie Land van Rode. 
RAG 112 
 
Afkortingen: 
SVGB Staat van goed Balegem H. houder 
SVGM Staat van goed Moortsele HG. houderigghe 
SVGS Staat van goed Scheldewindeke K. kinderen van 
RAG Rijksarchief Gent KK.  kleinkinderen van 
  HS hun self / haar self 
x gehuwd met SS syn self 
† overleden MN met name 
fa dochter van TW te weten 
fs zoon van ST sterfhuis 
  VM voogd materneel 
  VP voogd paterneel 

 
117 1715 Rekening voogdye W. Lieven DE PAEPE x Tanneken ABRAHAMS 
118 1716 Rekening voogdye W. Guilliam BRACKENIER 
119 1716 Rekening venditie St. Jan BAEYENS 
120 1715 SVGM † Lievyne CLAIREBAUT fa Pieter † 5 juny 1715 

Houder Jacques DE GUCHTENEERE fs Nicolays 
K. Marie DE GUCHTENEERE 17 j. 
Jacques VAN DER BRUGGHEN VM Balliu 
Brandewynketel - halm - slanghe - cuype van de brandewynstockerye 

121 1715 SVGS Pro Deo † Jan CLEMMENS † te Winckele gewoont in Scheldewindeke 
Houderigghe Catharina MONNIJT 2de vrouw 
K. Bartholomeus CLEMMENS, K. van 1ste vrouw † Elisabeth VAN DE VIJVER 
Mitsgaders Joannes en Livyne CLEMMENS, K. van de houderigghe 
Joos MICHIELS VP 
Huysstede aan den ‘Hauw’ 

122 1715 SVGB † Jan BAEYENS † 21 july 1715 
Houderigghe Janneken DE LOORE 2de vrouw 
1ste vrouw Philipote PIENS 
K. Joos BAEYENS en Catharina BAEYENS K. 1ste bed 
Pieter BAEYENS en Benedictus BAEYENS K. 2de bed 
Guillaume BAEYENS VP 
Meersch in Oosterzele 
Steenput gezamelijk met zijn broeders 

123 1715 SVGB † Janneke VAN THEMSCHE † 22 maart 1700 
Houder Lieven STEVENS 
K. Tanneken STEVENS HS, Petronelle 22 j., Lieven STEVENS 19 j. en de 
wezen van † Janneken STEVENS x Martin VAN PEVENAGE, beiden overleden 
mn. Liefken en Pieter 
Joos VAN PEVENAGE, voogd 

124 1715 SVGS † Petronella VAN HULLE 9 oktober 1714 
Houder Adriaen GALLE 
K. Adriaen GALLE 4 j. 
Marcus VAN HULLE  VM 

125 1715 SVGS † Jan BRACKENIER † april 1715 
Houderigghe Martine MARCHAND 
K. † Guille BRACKENIER met 8 onderjarige K. 
Pieter BRACKENIER SS 
Catharina BRACKENIER x Jacob TROUBLEYN 
Marie BRACKENIER x Marten DE WINNE 
Hofstede op het Heet ½ bunder. 

126 1715 SVGB Pro Deo † Janneken DE LARUELLE † november 1715 
Weduwe van Jaspart BOTERBERGH 
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K. Joos SS, Joosyne x Pieter DE SMET, Tanneken BOTERBERGH HS en 
Martiene BOTERBERGH 24 j. 
Joos DHASE VP en Jan DE LARUELLE VM 

   
  Bundel 227 
   
127 1717 SVGS † Passchier VAN DURME † 10 augustus 1717 en Elisabeth VAN 

DURME zijn huysvrouwe † 22 juli 1717, beiden overleden 
KK. de 6 kinderen van † Pieter VAN DURME fs Passchier x Adriaene VAN 
BENEDEN allen onderjarig 
Gilles VAN DURME VP en Jan VAN HOORDE VM 

128 1717 SVGS † Marie BRACQUENIER † 27 april 1717 
Houder Martinus DE WINNE fl. Adriaen 
K. Martine 8 j., Joannes 6 j., Adriaeneke 4 j. en Janneken DE WINNE 3 jaar. 
Pieter BRACQUENIER VM en Jan DE WINNE VP 

129 1717 SVGS † Joanna HEBBELINCK † december 1716 
Houder Gillis ASCOOP fs Jan 
K. Jacquemyne ASCOOP 13 j. 
Jan HEBBELINCK VM 

130 1718 SVGS † Elisabeth ROUCHAUT † 18 oktober 1718 
Houder Adriaen PONSEELE – geen kinderen 
Hoors: Martyne ROUCHAUT, Jan MEULEMAN x Elisabeth VEECKMAN 
Kind van † Petronelle ROUCHOUT en de 4 kinderen van Joanna ROUCHOUT 
x Joannes STEVENS 

131 1718 SVGS † Joos KESTELEYN fs Pieter † 21 november 1717 
1ste vrouw † Adriaene VAN CONCKELBERG fa Pieter 
K. Passchier 12 j. en Marie KESTELEYN 10 j. 
Houderigghe Elisabeth DELVOYE fa Cristoffel 3de vrouw geen kinderen 
Jan KESTELEYN VP en Adriaen DE RAET VM 

132 1718 Rekening venditie St. Joos KESTELEYN 
133 1717 SVGB † Adriaen PETERINS † 7 september 1717 

Mulder op de Coorenwintmeulen te Baeleghem 
Houderigghe Josyne DE COQUERE 
KK. Joanna VERLOO fa Pieternelle PETERINS x Melchior VERLOO 
K. Pieter PETERINS SS, Marie PETERINS x Matthys DE SMET en Zacharias 
PETERINS 25 j. SS 

134 1717 SVGB † Jan DE MOOR fs Joos † 30 augustus 1717 
Houderigghe Chatelyne VAN LANGHENHOVE 2de vrouw 
1ste vrouw Jacquemyne PIENS † 1707 
K. 4 minderjarige kinderen bij 1ste vrouw: Frans 19 j., Gaspar 16 j., … 15 j.,  
3 onderjarige K. bij de houderigghe: Antonius 8 j. 
Pieter DE MOOR VP en Adriaen DE SMAELE VM 

135 1717 SVGB † Goryne (?) VERSTEELE † 8 september 1717 
Houder Francois DE COCK fs Pieter 2de man 
K. Adriaen VAN GREMBERGHEN SS en Catharina VAN GREMBERGHEN 
onderjarig, kinderen van † Jan VAN GREMBERGHEN 1ste man 
Verder Joanna DE COCK onderjarig 

136 1717 SVGB † Adriaene VAN DE PERRE fa Carolus † 14 april 1717 
Houder Jan MALFROOT 
K. Joannes MALFROOT 9 j. en Josyne MALFROOT 4 j. 
Lieven DE MOOR voogd uit de wet 
Hofstede aan Hausstraete 
Komt van Cornelis VAN DE PERRE x Janneken DE COCK ’s overledene 
vader en moeder 

137 1717 SVGB † Elisabeth PIENS † 18 april 1716 
Houder Adriaen VAN BOCKSTAELE 
K. Jan VAN BOCKSTAELE 13 j. en Catharyne 12 j. 

138   Rekening voogdye W. Vincent GALLE x Josine TAELMAN 
139  Rekening voogdye W. Adriaen DE VOS x Barbara VAN BAVEGHEM 
140  Rekening voogdye W. Adriaen MIRAE 
141  Rekening venditie ST Joosina DE ROO weduwe Pieter DE PAEPE 
142  Rekening voogdye W. Lieven DE COCK fs Laureys 
143 1718 SVGS † Lievyne DHANE † 3 februari 1718 

Houder Pieter CHESTELEYN 
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K. Pieter CHESTELEYN 20 j. en Lieven CHESTELEYN 
Gillis VAN DE VELDE VM en Passchier CHESTELEYN VP 

144 1718 SVGB † Andries VAN DE VELDE † 23 augustus 1717 
En † Marie BOUSSART † 23 februari 1717 
K. Pieter VAN DE VELDE 11 j., Pauwel 8 j. en Marie VAN DE VELDE 20 
maend 
Pieter BOUSSART grootvader VM 

145 1718 SVGB † Marten VAN DER SCHUEREN † april 1718 
Houderigghe Laureyntien VAN DE VYVERE 
K. Adriaeneken VERSCHUEREN 10 j. en Joanna VAN DER SCHUEREN 8 j. 
Pieter VAN DER SCHUEREN VP 
Hofstede op ten Broecke 

146 1718 SVGB Pro Deo † Jan DE SMET † 1717 
Houderiggh Barbara BOTERBERGH 
K. Josyne DE SMET x Joos WAEYTENS, Joanna HS, Petronelle x Jan DE 
CANCK, Pieter SS en Adriaen en Jacquemyne DE SMET onderjarig. 
Adriaen DE SMET VP 

147 1718 SVGB † Tanneken STOCKMANS † 14 december 1717 
Houder Maryn VAN DRIESSCHE 2de man 
K. Joanna VAN HECKE x Adriaen VAN BOCKSTAELE, Pieter VAN HECKE 
SS, Lieven en Laureys HS mitsgaeders Andries, Franchoise en Marie VAN 
HECKE en de weeze van † Anthonette VAN HECKE. 
1ste man † Joos VAN HECKE 

148 1718 Rekening venditie ST Lieven VAN DOORSELAERE 
149 1718 Liquidatie ST Joos KESTELEYN 
150 1718 Liquidatie ST Lieven VAN DOORSELAERE 
151 1718 Liquidatie ST Elisabeth ROUCHAUT 
152  Vercavelynghe ST Elisabeth ROUCHAUT  x Adriaen PONSEELE houder. 
   
  Bundel 228 
   
153 1719 SVGS Pro Deo † Pieternelle VERMEERSCH † 10 juli 1719 

Houder Lieven BOUVYN fs Jacques 
K. Jan BOUVYN 8 j. en Pieter BOUVYN 4 j. 
Huysseken op de gront van de houder ‘op Waresseme’. 

154 1720 SVGB Pro Deo † Joos VAN WASSENHOVE † 31 oktober 1718 
Houderigghe Chatelijne MERGIERS 
K. Pieter VAN WASSENHOVE 16 maend 
Hofstede aan de Houwstraete 

155 1720 SVGS † Jacquemijngen PIETERS † 19 januari 1720 
Wed. van Lieven VAN DOORSELAERE 
Gillis VAN DOORSELAERE, Catharina x Pauwels LOSE en Livijne MAES 5 j. 
van Cristoffel MAES x Joanna VAN DOORSELAERE 

156 1720 SVGS † Adriaen GALLE fs Adriaen 
Houderigghe Livijne DE PAEPE – geen kinderen 
K. Adriaen 19 j., Livinus 17 j., K. van 1ste vrouw. 
2de vrouw † Pietronelle MILLE 
K. Joannes GALLE 9 j. 
Joannes GALLE VP en Emmanuel TACK VM 
Huysstede Driesch te Bouchaute 

157 1719 SVGS † Janneken AELBRECHT fa Marcus † 17 februari 1719 
Houder Rochus DE PAEPE 
K. Anna 24 j., Josyne 21 j., Cornelis 17 j., Adriaene 16 j. en Chatrine 14 j. 
Jan DE MAY zwager VM 
Hofstede aan het Heet 

158 1719 SVGS † Huybrecht DE ROO fs Huybrecht † 30 juni 1716 op Sweesenede 
Houderigghe Pieternelle LEYMAN 
K. Livinus 25 j., Jacquemyne 14 j., Driesyne 8 j. 

159 1720 SVGB † Joos TEMMERMAN † 19 december 1719 
Houderigghe Joosyne HAESAERT fa Adriaen 
K. Jan TEMMERMAN SS, Joosyne 22 j., Joos 21 j., Marie 18 j., Pieter 12 j., 
Elisabeth 11 j., Livijne 8 j., Adriaene 6 j. en Pieternelle 2 j. 
Jan TEMMERMAN VP en Pieter HAESAERT VM 
Hofstede te Bottel 
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2 weefgetouwen. Er was een domestique 
160 1720 SVGB † Martinus RYMBAUDT fs Gillis † 28 augustus 1720 

Houderigghe Adriaene MARCHAND fa Michael 
K. Lievijne RYMBAUDT 10 maend 
Gillis RYMBAUDT grootvader VP 
Jan MARCHAND broeder VM 

161 1720 SVGB † Adriaen VAN BOCKSTAELE † 25 februari 1720 
Houderigghe Catharina PIENS 2de vrouw 
1ste vrouw † Elisabeth PIENS 
K. Jan 16 j., Catharina 14 j. uit 1ste bed 
Jacquemyne 2 j. en Pieter VAN BOCKSTAELE 1 j. 
K. uit 2de bed 
Jan VAN BOCKSTAELE VP en Anthon VAN DEN BERGHE tot Rooborst, 
bijstaende voogd 
Hof op Walseghem 

162 1720 SVGB † Pieternelle RYCKBOSCH † 4 november 1720 
Houder Joos DE BRUYNE – geen kinderen 
1ste man † Adriaen HAEBERAMS (Abrahams) † 1706 
K. Adriaene x Gillis DE CLEENE, Pieter 20 j. en Lieven HAEBERAMS 17 j. en 
Jacquemyne postuum geboren nu † 
Lieven RYCKBOSCH en Gillis DE CLEENE voogden 

Wordt vervolgd. 
 
 

 
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 stuurt uw moeilijk leesbare tekst per mail op, minstens een week voor de datum 
van de workshop. U wordt dan verwittigd of de workshop doorgaat. 

 
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 1de zaterdag van de maand,  

behalve in januari, juli en augustus, dus 9x per jaar. 
 

Data: 2 februari 2019 
2 maart 2019 
6 april 2019 

 
Bij de beginnelingen lezen we vooral akten van de burgerlijke stand (19de eeuw), 

parochieregisters, staten van goed (18de eeuw) 
  

Oud schrift gevorderden: elke 2de zaterdag van de maand,  
behalve in juli,  augustus en december, dus 9x per jaar. 

Data: 12 januari 2019 
9 februari 2019 
9 maart 2019 

 
Bij de gevorderden lezen we vooral teksten uit de 17de eeuw en vroeger. 

  
Als documentatie bij de workshop oud schrift, is er mogelijkheid om een cursus aan te kopen. 

Deze cursus kost 8,50 Euro BTW incl. 
 

 



 

  

  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 



 

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

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

Schelderode - Scheldewindeke - Vlierzele. 
 
 

Aangesloten bij het verbond HEEMKUNDE OOST-VLAANDEREN 

 
 
 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 
 

LAND van RODE 
 

Gesticht in 1968 

Foto Verzameling Marc Verschooris 


