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Kerk en Parochie
van
Wetteren-ten-Ede

----------------

Rond 1915 schreef de heer Paul De Wilde
een monografie over Kerk en Parochie van
Wetteren-ten-Ede.
Gezien de nabijheid en de betrokkenheid
van deze parochie met onze gemeente meenden
we dat vele Mellenaren met genoegen het
werk van deze auteur zullen lezen en zelfs
herlezen.
Met bewondering heoben wij in ieder geval
genoten van deze studie en danken daarom
de schrijver hier heel in het bijzonder in
naam van de Heemkundige Vereniging "De Gonde".
De Voorzitter,
paul Den Haese.
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EEN WOORD VOORAF •••

••• wordt steeds achteraf geschreven, als het werk af is.
Met gemengde gevoelens heb-ik de taak op mij genomen om
de kroniek te schrijven van kerk en parochie van
Wetteren-ten-Ede.
Er is over Wetteren al heel wat geschreven, waarom er nog
wat bij doen ? Maar vooral de documenten die mij ter hand
gesteld werden maakten mij bevreesd. Uit de kartonnen doos
waarin ze opgeborgen lagen, steeg een lucht op die zeer
sterk aan muizen deed denken.
Eenmaal op dreef sloeg mijn aarzeling echter om in geestdrift. Ik kon de hartslag voelen van de mensen van bij
ons, ik was getuige van hun onwrikbaar vertrouwen en hun
vast geloof. Ik zag beelden uit mijn prille jeugd:
Marietje Blanckaert met de kapmantel, die vroedvrouw
speelde ••• Philomene Coolens die in haar schamelheid een
levend beeld van godsvertrouwen was. Karel Rawoens die
met noeste arbeid en in diep geloof zijn talrijke kroost
groot bracht. Theodoor van Alboom die in de kerk steeds
aan het wijwatervat zat. En ook Sander Vervaet met zijn
mande! Allen eenvoudige, maar , zo schone mensen.!
Ik heb genoten van de redactie van deze monografie.
Met dank en een tikje weemoed heb ik geconverseerd met
vader en moeder zaliger, die in hun edelmoedig offerleven
een steentje waren van de parochiekerk. Wat zij mij een
halve eeuw geleden vertelden, heb ik nu met hen overgedaan en op papier gebracht. Voor U, lezer.

Met een dank aan allen
die door woord of daad
hielpen om deze monografie
te verwezenlijken.
Paul De Wilde
Wautersdreef, 15
9230 Melle

15 augustus 1975.
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DE SITE
Wetteren, aan de Schelde tussen Gent en Dendermonde, ligt
tevens aan de zuidrand van de Vlaamse Zandstreek.
De totale oppervlakte bedraagt 2634 ha. en heeft een agrarisch
karakter. De Schelde snijdt de gemeente van west naar oost in
nagenoeg twee gelijke delen.
Ten zuiden van de Schelde liggen, naast het centrum van de
gemeente, de wijken Fantegem - Kwatrecht - Overbeke - Jabeke
en Boskant.
Ten noorden ten-Ede - Beirstoppel - Gransvelde - Overschelde
(Liefkenshoek ) •
Het geheel ligt in de Scheldevallei.
Ten zuiden van ,de Schelde stijgt de hoogte snel en wordt de
bodem licht golvend. Het is overwegend zand-leemgrond met
hoge landbouwwaarde (gem. hoogte 8 - 15 m.).
Ten noorden van de Schelde bevinden we ons in de Vlaamse
vallei, een glaciale erosievallei. Deze vallei werd uitgeschuurd tijdens het Pleistoceen tot op 20 - 30 m. diepte.
Later zette het overstromende water allerlei sedimenten af.
Er vormden zich langgerekte zandruggen door aanvoer van lokaal dekzand. Tijdens het Holoceen verstoven de droogste
gedeelten van de ruggen en vormden zich landduinen.
Dit vlak gebied met 4 - 5 m. hoogte heeft als (gering)
reliëf-verschil de duinen waarvan sprake.
Wetteren-ten-Ede ligt in deze alluviale vlakte van de Schelde.
Deze wijk van Wetteren is ten zuiden begrensd door de Schelde
en ten noorden ligt in een haive cirkel een stuifduin (de
Prullenbos) dat de scheiding vormt met de gemeente Laarne ten westen vormt een oude scheldearm de grens, door het
moerassig gebied met Melle en Heusden. Ten oosten kijkt
deze wijk op tegen een heuvel aan de zuidkant van de Schelde:
hier ligt het centrum van Wetteren.
Midden deze moerassige laagten, van zuid naar noord doorkruist,
ligt een zandige verhevenheid (de Speelberg). Hier vestigden
zich de eerste bewoners van ten-Ede en ligt het centrum van
het dorp (2,5 km. van de Schelde).
Het was daar droog en goed. De wegen volgden hoofdzakelijk
de zandruggen. De weg van en naar het weiland of de akker
met de schamele teelt liep vaak onder water. De Schelde heeft
immers op deze plaats nog ebbe en vloed van 2,581 m. tot
4,513 m. en de niet versterkte dijken, de slechte afvoerwegen
van water, vormden een groot deel van het jaar een permanent
gevaar. Door de lage ligging en de structuur van de ondergrond
is het grondwater, dat op zeer geringe diepte aanwezig is, een
bestendige kwelling.

Het dorp vertoont een typische lintbouw.
De naam "ten-Ede" heeft heel wat inkt doen vloeien.
De geologische en geografische gegevens zouden voor een verklaring kunnen zorgen. Er zijn trouwens in Wetteren nog nrunen
als "Wettersche hey" , "theyken" en "theet" die verwijzen naar
zandige heidegrond.
Aldus zou ten-Ede verwijzen naar de met den en hei begroeide
zandruggen, waarvan hierboven sprake is.

*.

HET VERRE VERLEDEN
Over de geschiedenis van Wetteren is heel wat te lezen. Het is
echter onwaarschijnlijk dat Wetteren-ten-Ede de vele tribulaties
heeft meegemaakt die de grotere localiteiten als de buren Wetteren, Melle en Laarne hebben gekend. Wel zal het zijn deel gekregen hebben van "pest, honger en oorlog", maar dit gehucht
was niet zo'n belangrijke of begerenswaardige prooi voor grijpgrage machtshebbenden. Voeg daarbij de geborgenheid in de arm
van de Schelde en het niet "gunstig" liggen aan een grote baan.
Daar was ook de moeilijk te bereiken dorpskom in de wintertijd.
En dan kunnen we wellicht enkele bladzijden "dichterschap en
werkelijkheid" overslaan. Dan kunnen we meteen bedenken dat
het dorp, dat zo geïsoleerd lag tussen de Schelde en de duin,
en dat vaak als een eiland was in de herfst en in de winter,
weinig "doortrekkende legers" heeft gezien, de godsdiensttroebels einde XVlde eeuw niet te na gesproken. Dan kunnen we
meteen bedenken dat de bewoners in· hun isolement de kans kregen om zichzelf te blijven.
Ze waren en zijn nog weinig gediend met inmenging op welk gebied dan ook, als die van buiten hun vertrouwde kring komt.
Dan kunnen we meteen ook bedenken dat zij naast hun eigen
Vlaams karakter ook gaaf hielden de eigen Vlaamse zeden van
herbergzaamheid, vastberadenheid en diep geloof. Drie schatten
die ze verdedigen zullen in de loop der tijden.

*

W. M. Gysselinck - Toponymisch woordenboek s.d.
J. De Brouwer - Demografisch en sociaal-economische evolutie
van Wetteren - Bracke 1964.

HOE HET BEGON
De streek was door monniken gekerstend en deze waren de eerste
bezitters van de door hen ontgonnen gebieden. In de loop der
eeuwen was die grond vaak van bezitter verwisseld. Nu eens in
de handen van vermogende heren (die konden verdedigen of het
beschermen) dan weer in handen van geestelijken of kloostergemeenschappen, ·die dan weer orde op zaken stelden. In elk
geval moest er betaald worden.
In het bisdom Kamerijk, waartoe Vlaanderen behoorde, werden de
priesters steeds benoemd door de bisschop. Reeds door Karel de
Grote waren de voorwaarden tot aanstelling vastgesteld. Men
Volgde die getrouw op en paste ze aan, naargelang de tijdsomstandigheden. We lazen er in dat, naast vele andere condities,
iedere kerk twaalf dagwanden grond moest bezitten. Verder moest
de parochiepriester beschikken over een huis en een hof.
Deze pastorij was gewoonlijk een schamele woonst, zoals de vele
andere trouwens. De pastoor moest voor zijn woning zelf zorgen.
Eerst ten tijde van Maria-Theresia moesten de inwoners een
tiende van hun oogst afstaan aan de kerk, verdeeld in een derde
van dit tiende aan de pastoor, een derde aan de kerk, een derde
aan de armen. Later werden deze tienden vervangen door vrijwillige schenkingen.
In een brief aan de "Raed van Vlaenderen", d.d. 18 juli

1116, staan uitdrukkelijk vermeld de instanties die recht

hadden op belastingen en mede ook op jurisdictie over
Wetteren, in casu over ten-Ede nml.:
- de abt van St-Nicolas au bois (in Picardië)
patroon van de keroke

de abdij van Baudeloo (de prelaat i.d.) in Ghendt
- Het Cappittel van Dendermonde
Het Cappittel van Ste-Pharaïlde in Ghendt
- De Heer Pastoor van Wetteren
- De Eerweerdigsten Bisschop van Ghendt.
In elk geval voldoende om het de bewoners lastig te maken.!
Wanneer in de tweede helft der XVlde eeuw de "ketterij" hoogtij
viert, oordeelt Philips 11 dat de Vlaamse gelovigen niet voldoende kunnen beschermd worden vanuit het verre Kamerijk. Hij
laat de oude bisdommen (Atrecht-Kamerijk-Doornik) afschaffen
en vervangt ze door Mechelen - Kamerijk - Utrecht.
Het aartsbisdom Mechelen kreeg als suffragaan bisdommen
s'Hertogenbosch, Gent, Brugge, Ieper en Roermond. Deze toestand zal blijven tot 1801.

Ons belangt het bisdom Gent aan, dat tot heden toezeggenschap
heeft over alle parochies van Oost-Vlaanderen. Het spreekt
vanzelf dat de bisschop toezicht hield over zijn kudde.
De mensen van ten-Ede waren voor hun godsdienstplichten aangewezen op de kerk van Wetteren. Een baljuwsrekening van 1454
in het Rijksarchief te Brussel, spreekt nochtans van een
kapel op ten-Ede (op het stukje land bezuiden de huidige kerk.)
Er was toen nog geen sprake van de Wetterensteenweg.
Vanaf de Speel berg liep een aardeweg rond het kapelleland naar
de Dompelhoek en de Schelde, een andere naar de Voorde, een
derde naar Laarne.
In een inplicatie van advocaat François Van der Vinkt, die in
1684, op last van pastoor Guilielmus Martens van Wetteren, een
geding leidt tegen de inwoners van Wetteren-ten-Ede, voor de
Raad van Vlaanderen, spreekt Van deI' Vinkt van "de capelle van
St-Eloy te Wetteren-ten-Ede".
De kapel was door de "hereticque''''ghedestrueert'' einde XVIde
eeuw. Die zelfde advocaat verwijst in een stuk van 1682 naar
een "ordonance van 12 juli 1621" betreffende deze "capelle".
Hierin geeft de bisschop van Gent toestemming aan de bewoners
de kapel op eigen kosten terug op te bouwen. Aldus kunnen we
zeker zijn dat ten-Ede een bidplaats had.

DE MOEILIJKHEDEN
Uit de aardrijkskundige ligging van het dorp, hiervoor beschreven, en uit het feit dat geen kasteelheer. of machthebber
ter plaatse was, kan men best besluiten dat in het gehucht
ten-Ede geen residerend priester was. De kerk van Wetteren
was voor hen de parochiekerk. Maar Mis bijwonen elke zondag
betekent twee uur stappen. En wat met tijdig biechten en
berechten bij sterfgeval? Ook dopen, kerkgang, huwelijk en
begrafenis moest in de kerk te Wetteren gebeuren. *
De brug die ooit eens over de Schelde gelegen had van 1571
tot 1579 was vernield en vervangen door een veerschuit.
We lezen:
"dat de Schelde tot Wetteren is voorzien van eene
groote en zeer gerieffelycke ponte bequaem om
over te zetten drij à vier voituren 't saemen,
alsmede van eene cleyne ponte ofte groote
veirschuytte met dewelcke men oock overset
menschen, lycken, packen, m~rcktgoederen".

*

Deze kerk stond v66r de huidige, midden op de markt. De
huidige kerk werd gebouwd van 1862 tot 1866.

e Rae(ltiXede'n's'KotiincxA,viri caaiHieo-, van'teon ~ ~vanAi1
gOD, ~ç. Grave van" VlaeDd~reD, ~gheordoDne~rtjri Vlaendercll.J.
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Dit veer lag waar nu de voetgangersbrug is over de Schelde. Bij
winterweer stond de helft van het Scheldedal blank. Zo'n moeilijkheden konden onze mensen wel trotseren, maar teveel is te
veel. En moeten we voor dit alles nog betalen aan de heren
tiendeheffers en de Pastoor van Wetteren ?
Er roerde wat •••
De advocaat François Van der Vinkt geeft verslag over het
kruisverhoor dat plaatsvond tussen de Eerwaarde Heer Guilielmus
Martens van Wetteren en de inwoners van ten-Ede in 1662.
Hieruit blijkt dat ze helemaal niet tevreden zijn met de
geestelijke zorgen die ze toegediend krijgen. Weliswaar niet
door de schuld van de Wetterse onderpastoor. Want zeggen ze:
"Wij zijn hem komen halen voor de zoon van Gheeraert den
schoenlapper wonende op den Ede, en zijnde in doodtsnood",
maar de onderp~stoor had zoveel tijd nodig wegens het overzetten aan de Schelde en de slechte wegen, "zodat hij te
laete kwam". Daarom vragen ze "de goddelijke diensten in de
Capelle van ten-Ede en dat de onderpastoor zal geordoneert
worden te wonen op de noortkant van de Schelde".
In het voorjaar van 1663 wordt "Zijne Hoogweerdigheit den
Bisschop van Ghendt verzogt tot de visitatie in den lande
van Wetteren".
Wellicht ter wille van het uitblijven van de tienden en de
taksen, is het tot een hard woord gekomen tussen de pastoor
van Wetteren, Eerwaarde Heer de la Mars, en de Bisschop.
Vanaf dit ogenblik zijn woord en wederwoord niet meer uit de
lucht. Het ene verslag of proces voor de Raad van Vlaanderen
volgt op het andere. Wij gaan pogen hierin een chronologische
volgorde te krijgen.
Op 31 april 1663 legt Jan Raman de verklaring af dat zijn
vrouw is overleden zonder "administratie der sacramenten".
Op 3 mei 1663 bevestigt Mayken, huisvrouw van Jacobus Raman
onder ede dat de verklaring van Jan Raman, mijn mans broer
waerachtig is.

DE STRIJD ONTBRANDT
Het einde van de XVllde eeuw is in onze geschiedenis gekenmerkt
als "een tijdperk van de grootste materiële en zedelijke inzinking". De zuidelijke Nederlanden werden het slagveld van
Europa: Spaanse en Franse troepen vochten hier hun veten uit.
Rond de jaren 1660 tot 1680 woedden geregeld pestepidemiën.
Daar de moeilijkheden zo groot zijn om steeds naar Wetteren
te gaan om Mis te horen sturen in 1676 Jan de Vuyst, Lieven

de Craecker en Agnus de Meester een schrijven, met nog vele
andere handtekeningen getooid, naar de bisschop van Gent:
"Wij inwoonders van Wetteren van het Quartier genaemt
den Ede (vragen) dat de onderpastoor zoude wonen op de
noortzijde van de Schelde en dat men Sondags en heiligtags soude doen den dienst der misse in de Cappell~
aldaer" •
Zij gaan zelfs op eigen houtje

e~n

priester vragen maar:

"also u mij hadde aensogt om op morgen ende nader
volgende dagen misse te doen in de Cappelle tot
Wetteren-ten-Ede so hebbe ik mij getransporteert •••
aan zijne Hoogw. den Bisschop dezer stede ende bidde
mij te excuseren en blijve. o . "

De brief draagt de datum van 30 april 1677.

Op 1 september 1679 komen de mensen van ten-Ede met een
peti tie voor de pinnen. Daarin vragen ze met aandrang:
A. Dat er een onderpastoor aan de noordzijde
van de Schelde zou wonen.
B. dat hij op zondag en heiligdag zou mis lezen in
de kapel van ten-Ede, want zeggen ze:
1 0 de wegen naar Wetteren zijn onbetrouwbaar
in de winter
2 0 de overzet aan de Schelde is onbetrouwbaar
en onveilig
3 0 nu gaan velen naar Laarne of Melle
naar de zondagsmis, maar

4 0 in deze barre oorlogstijden is reeds menigeen
gevangen genomen of is moeten vluchten op
lijfsgevaar

Dit rondschrijven werd getekend door vijftig mensen. Enigen
die niet konden schrijven zetten een kruisken. We onthouden
de namen van F. Van Beke, J.B. Luyten, Gillis Moeraert, A.
de Meester, die blijkbaar de opstellers waren van de brief.

Het ziet er ook naar uit dat er flink moet geruzied zlJn
tussen de bewoners van ten-Ede en de pastoor van Wetteren
èn de prebendehouders, die dus recht hadden op taksen en
tienden.
De eerste die reageert op het smeek~chrift is iemand uit Rome:
Kardinaal d'Estrea Antica, bisschop van Laon en abt van StNicolas au Bois, als heer van de parochie Wetteren in Vlaanderen.
Hij beschuldigt de pastoor De la Marche (sic) van Wetteren,
de onderpastoor te verhinderen zijn werk te doen op de wijk
ten-Ede en beveelt hem deze onderpastoor op de noordzijde van
de Schelde te laten wonen en zijn priesterwerk te verrichten (1).
De kardinaal was blijkbaar niet goed op de hoogte want de
toestand, zoals hij weet dat hij, op papier althans moet zijn,
bestaat in werkelijkheid niet. Dat zal het vervolg van het
verhaal bewijzen.
Intussen zijn ook het Cappittel van Dendermonde en de andere
rechthebbenden op de hoogte gebracht. Een brief uit het aartsbisdom Mechelen, getekend door de secretaris Castelnouvo en
verstuurd op 8 december 168J spreekt hierover.
Een verslag over de zitting van de Raad van Vlaanderen d.d.
9 november 1684 spreekt over het geding dat ingespannen is
door de pastor de la Mars en Guillielmus Martens tegen de
bewoners van ten-Ede: zij willen hun belastingen niet meer
betalen. Pastoor de la Mars wint het geding en de bewoners
van ten-Ede worden veroordeeld tot betaling van de gelden
aan de rechthebbenden. We schrijven 27 april 1688. (2)
Waarop pastoor de la Mars onmiddellijk een briefje schrijft:
" ••• sonder bij desen de naemen van de personen die gij
moet sommeren tot betaelinghe· ••• te weten Facq de
Meester ende Lieven de Craecker ••• "want ook Mechelen
heeft hem in het gelijk gesteld. (J)
In 1688 ook valt de "Sententie van de Raedt van Vlaenderen ter
intentie van het gemeynte van Wetteren-ten-Ede tot stellen van
eenen onderpastoor".
In hoeverre deze priester ter plaatse verbleef is niet bekend.
Wel zullen we zien dat een onderpastoor van Wetteren's zondags
hier mis kwam lezen. Op alle andere dagen moesten de bewoners
toch naar Wetteren. De nota van priester Hendrik van Craeyenest spreekt in die zin. (4)
Zeker is dat er geld moest zijn om de onkosten van kapel en
bedienaar te betalen. Niet alle bewoners waren hiervoor te
vinden. Dit bewijst het verhaal over Adriaan Michiels, inwoner
van Wette ren en wonende op het gehucht Voorde. Jan de Schepper,
Capellemeester van Wetteren, spant een geding in tegen Michiels.
Deze is intussen gestorven en dus moet zijn opvolger, Lieven de
Taeye, verschijnen. Hij wordt gedagvaard en de Raed van Vlaanderen
"reght doende, verklaert (de argumenten) niet ontfangkelijck
noghte ghefondeert ende ••• condemneert ••• inde costen van
processe".

Dit gebeurt op 10 januari 1697 .
De buren nemen het voor de hertrouwde weduwe op. Jan de Vuyst
en Lieven De Wilde voeren als argument aan:
1 0 dat Adriaen Michiels steeds naar Wetteren of Laarne
naar de mis ging. (5)
2 0 dat het een verkeerde interpretatie is als zou gans
de noordzijde van de Schelde dezelfde contributies
moeten betalen. (6)

3 0 dat hij trouwens de kapel zeer genegen was. (7)
4 0 en dat bij testament Adriaen Michiels de kapel een
legaat heeft nagelaten . (8)
Het hele dorp ten-Ede stond echter aan de zijde van de eisers
voor kapel en priester. (9)
Uit rekeningen blijkt dat Jan de Meester en consorten op
1 juli 1693 reeds betaald hadden.

GESLAGEN MAAR NIET VERSLAGEN
De kapelaan die te Wetteren dienst deed moet toch niet
bijster gelukkig geweest zijn. Ofwe·l waren de bewoners
tevreden over hem. In elk geval ligt hier voor ons een
schrift aan de Raad van Vlaanderen gedateerd op 3 juni
waarin de Kapelaan zich beklaagt dat reeds in 1695 men

zo
niet
smeek1700

"belooft te betalen ••• de somme van 64 ponden elf stuyvers
groot over reste van synen dienst als cape laan te Wetterenten-Ede ende wijsende de copie authentique van de obligatie".
Verder besluit hij:
" ••• biddende ghedient te wesen te condemneren de geseyde
Jan Everaert, Jooris De Craecker, Jan De Vuyste ••• en
consorte aan de suppliant te restitueren de ghemelde
somme van twee hondert gulden met de intrest van diere
ende in de coste ••• "
Het wijze antwoord van Pastoor Joseph Mormentier van Wetteren
op 1 juli 1702 gegeven, wijst duidelijk op de vaste wil een
eind te maken aan de twisten. (10)
Aldus blijft een Wetters priester mis lezen des zondags op
ten-Ede. Voor alle andere diensten zijn deze van ten-Ede dan
ook aangewezen op Wetteren, met alle gevolgen vandien.

EEN BROKJE ALGEMENE GESCHIEDENIS
In 1715 werd de Oostenrijkse Kare l VI in het bezit gesteld
van de Zuidelijke Nederlanden door, het Barrière-tractaat.
De relatieve vrede die nu hee r s te bezorgde aan het land meer
we lva art . Onder Maria-Ther esia , na de vrede van Aken in 1748
ontstond een zekere economische opbloei.
De hervormingen die Jozef 11 op ke r keli j k gebied doorvoerde
wekten oppositie die leidde in 1789 naar de Brabantse omwenteling. Twee jaren later vie len echter de Franse revolutionnaire troepen ons land binnen (Jemappes 1792) en gaat
ons land een andere koers volgen .

ER KOMT EEN NIEUWE KAPEL
De bevolking groeide aan. De kape l werd oud en was t e klein.
Dus werd er uitgezien naar aanpass ing. (11)
Voetstappen werden aangewend bij de bevoegde instanties voor
de bouw van een nieuw bedehuis. De Gentse Schepene Frans
Willaeys bezat een stuk grond naas t de bestaande kapel, de
genaamde "capelle-bocht" (12). Hij s ch onk deze grond met nog
116 pond, 13 schellingen, 4 grooten er bij, om een nieuwe
kapel te laten bouwen. Vrijgevige ge l ovigen bra chten de aanzienlijke som bijeen en helpende handen beijverden zich om het
gebouw op te trekken. Het is helemaal geen kun~twerk en hoort
in geen enkele stijl thuis. Maar het deed zijn di enst. Het
kostte trouwens ruim 942 pond, wat een aanzienlijke som geld
was voor die tijd.
.
Bisschop Van der Noot wijdde de kapel op 7 oktober 1755 en
stelde ze onder de bescherming van de H. Moeder Anna. *
Nu ha dden de mensen wel een kerk , maar ze hadden nog geen
pastoor . Daarom stuurden ze een verzoekschrift aan de Bisschop
van Gent . En dat reeds in 1756 . Hierin somden ze de argumenten
op die reeds honderd jaar vroeger waren genoemd, waarom het
noodzakelijk was een eigen dorpspastoor te hebben. (13)

*

Ge schiedenis der gemeenten v .d. provincie a-Vl. - De Potter
en Broe ckaert, Wetteren (1891) IVe reeks - Arr. Dendermonde

Het komt in het kort hierop neer:
1° de schelde-wateren beletten hen naar Wetteren te gaan
2° de veerpont is onbetrouwbaa!
)0

de onderpastoor is wel van goede wil maar komt vaak
niet op tijd, terwille van de moeilijk bereikbare
dorpskom.

4° er is nu toch een behoorlijke kapel en er kan een
behoorlijk inkomen voorzien worden voor de pastoor

5° er zijn op ten-Ede 1200 zielen.
Stout gesproken is half gevochten. In dezelfde brief verwlJzen ze naar de stok achter de deur: de steun in de Raedt van
Vlaenderen en de besluiten van het concilie van Trente.
Ge moet maar durven en gemotiveerd zijn, maar de bisschop
bond niet in.
Het bleef bij de resolutie van 1686 die meldt:
"de pastor van de voornoemde parochie (Wetteren) sal
voorsien van eenen onderpastor boven den genen die
alrede bij hem geaffecteert is - mitsgaders dat de
selve onderpastor hem sal onthouden des nachts op de
noortsyde van de Schelde van 18 october tot den 1 april
van elcken jaere ende niet te min sal by gelycke provisie alle sondaghen en heyligtagen behoudens de 5 hoogtagen bij, lesen een misse in de capelle ten Eede ende
aldaer instrueren de jonckheydt mitsgaeders den voorderen
pastorale diensten, uitgenomen doopsel, houwelijk ende
houden van Paesschen de welcke de gesetenen sullen
gehouden syn te ontvangeq in de parochiekercke".

EEN NIEUWE AANVAL EN DOORSLAANDE ARGUMENTEN
Bekijken we even de kaart, opgemaakt onder het Oostenrijks
bewind door de Ferraris in de jaren 1771-1778. We bemerken
enerzijds die grote meander van de Schelde. Langs deze meander
liep een weg, die nu de steenweg van Beirstoppel is, vanaf de
buskruidfabriek tot aan het Peperstraatje. Eerst in 1882
werd die bocht doorgesneden zodat zich "de :t'lam" vormde.
We zien eveneens dat op de wijk Voorde een aanzienlijke partij
land (10 ha.) wordt omsloten door een weg van ten-Ede naar de
Scheldebocht en van ten-Ede, over Gransvelde, eveneens naar de

Schelde bocht. Precies aan die bocht was de ingang van het oude
heerlijk verblijf Delvaal. In 1118 kocht een Antwerps zakenman
Jun Frans Cooppal daze grond en begon er in 1119 op kleine
schaal buskruit te fabriceren. Zo ontstond de "poerfabriek"
die voor de bewoners van ten-Ede zo belangrijk zal zijn. *
Daar in die scheldebocht legden de schepen aan, daar werd geladen en gelost, daar kwamen wegen samen. En vandaar ging het
dan door de modder naar het veer van Wett~·ren. De winter van
1114 was nat en streng. Nog nooit was het water zo hoog gestegen, waren de wegen zo blank gezet. Men was werkelijk dan
geïsoleerd. (14) In het rechtsgeding dat zal volgen, verklaren alle getuigen, zowel die ten laste als ten ontlaste, dat
sinds mensenheugen het water nooit zo hoog was geweest. Dat
toen de mensen van ten-Ede in de miserie zaten moet niet
onderlijnd worden.
Op 19 januari 1114 sterft de weduwe van Pieter Schatteman,
wonende te Wetteren-ten-Ede. Men kan dat lijk over de slechte
en onbegaanbare wegen niet naar de kerk van Wetteren brengen;
daarbij zijn pont en veerschuit onbetrouwbaar. Daarom doen
de zoon en de schoonzoon van de overledene beroep op de bisschop van Gent om de vrouw te begraven op het land rond de
kerk van ten-Ede (kerkhof) dat daartoe wel geschikt is. (14)
Pastoor Jan Van Nuffel van Wetteren had lont geroken. Hij
stuurt Fieter Buyst, veerman te Wetteren, met paard en kar
naar ten-Ede om het lijk te halen en in Wetteren te begraven.
Fieter Buyst is kroongetuige in het geding (15). Hij weert
zich tussen hamer en aambeeld en draait rond de pot.
Een gelijkaardig geval had zich voorgedaan op de Liefkenshoek.
Adriaene Staelens was daar gestorven en het winterde zo fel
dat overzetten met de veerpont levensgevaarlijk bleek. In hetzelfde getuigenverhoor verklaart G!llis Calle mede te weten (16)
dat de diensten voor de bewoners van ten-Ede normaal verlopen.
Hoe ernstig en dramatisch de toestand ook was, er gebeurde niets.
Daarop richten Lieven Raman, Frans Schatteman en Adriaen Frans
Tolliers, inwoners van ten-Ede zich op 18 juli 1116 in een brief
tot de Raad van Vlaanderen (11). Zij beklagen er zich over dat
ze bij de bisschop geen gehoor vinden en willen hun zaak voor
het Hof zien beslechten. Nogmaals worden de argumenten aange-

* Tot 1185 is deze fabriek van we1n1g betekenis. Van 1196 tot
1815 bleef zij gesloten en werd heropend in 1816 met produktie
in steeds stijgende lijn. In 1875 produceerde men 1.500.000 kg.
buskruit. In 1842 huwde de dochter Cooppa1 met de heer Teichman.
Hun dochter huwde met de heer Belpaire uit Antwerpen. Was in
1831 hier de eerste spaarkas opgericht, het is vooral onder het
bestuur Teichman-Belpaire dat de fabriek een prototype werd van
sociale geest en medebeheer (lang voor dit begrip bestond). De
stichting van het St.-Barbara-instituut (eerst als weeshuis)
is aan hen te danken. De fabriek draaide goeddels op arbeiders
van ten-Ede en Gransvelde.

haald en zorgvuldig door de griffier opgetekend. Pastoor Jan
Van Nuffel voelt zich erg bedreigd. In een verweerschrift van
de 179 september 1776 verschuilt hij zich mede achter het feit:
dat de "voordere geestelycke thiendeheffers, te weten den
prelaat van Sint Nicolas au Bois in Picardië, den prelaat
van Baudeloo in Ghendt, de cappittels van Dendermonde en
van Sinte PharaIlde in Gendt van wie men verneemt dat
d'heesschers alsnog binnen voorseyde rechten niet en
hebben doen justeren 't gonne sy nochtans schuldig waeren
geweest te doen, opdat de betrockenen hun separatelyck
ofte gesaemenlyck souden hebben connen defenderen ••• "
Daarbij, zegt hij, op ten-Ede is men altijd tevreden geweest
met de diensten die men kreeg (18). Ten andere, die mensen
kunnen toch geen priester onderhouden.
Daarom vruagt hij aan het Hof om geen gehoor te geven aan de
aanvraag. Niettemin zorgt hij voor een stel getuigen die op
het verhoor van 7 en 8 maart 1781 alle argumenten moeten
weerleggen (19).
IIun verklarincen komen hierop neer:
1° dat het allemaal zo erg niet is (20)
2° dat de kleine miseries gemakkelijk kunnen
opgelost worden (21)

3° maar dat het niettemin toch soms zeer lastig was (22).
Uit het gehele getuigenverhoor blijkt dat die van Wetterenten-Ede niet de wind in de zeilen hadden. Tenandere het besluit
van de gehele procedure, in een lijvig bundel samengevat op
29 september 1781 is zodanig bitter voor de aanleggers van de
zaak om ten-Ede tot een zelfstandige parochie te doen aannemen,
dat het meer vurigen dan Lieven Raman, Frans Schatteman en
Adriaan Frans Tolliers de lust. zou doen ontgaan om nog verder
te vechten (23).
Op 8 oktober 1783 werden zij veroordeeld tot de kosten van het
geding, zijnde 899 gulden drie stuyvers. Zij betaalden het dan
ook onmiddellijk (24).
HET NIEUWE REGIME BRENGT NIEUWE KANSEN

In 1791 werd opnieuw een brug over de Schelde geworpen, door
P. De Somer van Gent. Daarmede was zeker een grote doorn uit
het hart van de mensen van ten-Ede. Maar hun wens hadden ze
nog niet. Ten andere, in 1793 deed generaal Dumourier, achternagezet door de Oostenrijkers, de brug springen. Daarmee was
alles zoals voordien.
Intussen staat de geschiedenis niet stil. Na de slag bij
Fleurus werd ons land ingelijfd bij Frankrijk (1795). Tussen
1795 en 1797 werd het oud regime weggewerkt, wat heel wat

kwaad bloed zette bij de vroegere bevoorrechte klasse. Toen
de dienstplicht werd in~evoerd kwam het tot een opstand op
het Vlaamse platteland (Boerenkrijg 1789)0 Eerst onder
Napoleon verbeterde de toestand enigermate.
Ten-Ede heeft al de poli tieke, economische en sociale troebelen meegemaakt zoals de gehele streek. Gelegen op een paar
uur gaans van Overmeire, het dorp waar de Boerenkrijg begon
(21 oktober 1798) zal zeker ook ten-Ede zijn mannetje geleverd hebben. Betrouwbare dokumenten hierover kwamen niet in
ons bezit.

TOCH EEN PROOSDIJ
I n 1798 werd Wetteren-ten-Ede een proosdij met als residerende
pro os t Christoffel de Tollenaere. Op 3 juni werd de kerk door
de Franse bezetter gesloten. De bevolking was woedend en gekrenkt. Op 12 oktober werd de kerk op algemene aanvraag van de
inwoners terug opengesteld op zon- en feestdagen. De dienstdoende priester Simoen-Jozef Cannaert was beëdigd op 4 okt ober
1798. Christoffel de Tollenaere was ondergedoken bij de l andbouwer Dierickx.
Vanaf januari 1799 begon men ook te begraven op de grond v66r
de kerk en rond de kerk, waar nu de straat is. Graafwerken
ui t gevoerd i n 1928 op 20 m. v66r de kerk brachten geraamten
aan de dag. De eerste begra fenis was die van Fernanda De Bei r
op 6 januari 1799 gestorven, gevolgd op 3 april door Petronelle
Zele, een meisje van 15 j aar oud. Op deze wijze leefde ten-Ede
a ls hetware autonoom. Toch was daar nog niet de officiële bevestiging en dat zat de mensen nog steeds dwars.
Priester de Graeve volgde Cannaert op. Hij zal met genoegen
gezien hebben hoe zijn volk zich beijverde om zelfstandig te
worden. Er werd onderhandeld en er werd een schitterend
tussenpersoon gevonden: de Heer Frans-Bernard Huyttens. Het
was de eigenaar van het huis waar de proost in woonde, in
cynspacht genomen voor 4 pond groot 's jaars. Hij schonk huis
en erf, omtrent één dagwand groot, aan de kerk als zij zelfstandig zou worden. Aldus was weer een argument "men kan op
ten-Ede geen priester onderhouden" weggewerkt. De kerk bezat
ook reeds grond door schenking.
De drang naar zelfstandigheid liet de bewoners van ten-Ede
niet los. Als de eerste weeën van de Franse bezetting voorbij
waren kwam de vraag om een zelfstandige parochie te worden
terug aan de orde. Het edelmoedig gebaar van de Heer FransBernard Huyttens kon de hernieuwde aanvraag in 1807 niet voldoende kracht bij zetten .
Intussen .gaat de tijd verde r en verdwijnen in de nevel der
geschiedenis de proost Brums (1820), Drubbel (1828), Van de
Velde (1831) en Bertrand (1858).

HET DORP HERLEEFT
Uit diverse rekeningen van de kerk is af te leiden dat de
parochie bloeide. In 1814 waren Egidius Tolliers en Adriaen
Francis De Bruycker kerkmeesters. Heel nauwkeurig werden de
inkomsten en uit~aven genoteerd (12). Dit helpt ons de kerk
te herkennen (11).
De kerk verleent ook rente en geldelijke steun aan wie er om
vragen (25). Het huis van de proost en de grond rond de kerk,
eigendom van Franciscus Huyttens, zoon van Jan, werden op
kerstavond 1816 eigendom van de kerk.
We lezen verder nog dat de proost Judocus Burms op 1 januari
1819 toestemming krijgt om koster Guillemus Dusoleil het
angelus te laten luiden (26).
Er wordt ook aan opschik gedaan en aan vernieuwing gedacht.
Vanaf 1842 levert Napoleon De Meyer regelmatig steen en kalk
voor muurtjes en herstelwerken. De zusters van het erombeen
te Gent leveren kerkornementen (voor 49 fr. 96 ct.)
In 1842 wordt de bel gekocht die aan de sacristijdeur hangt
(9 fr. 8 ct.) en de Heren van Peteghem "kuyschen en vermaecken den orgel voor 132 fr. 17 ct."
In 1856 wordt de vloer van de kerk vernieuwd en koopt men
een nieuw tabernakel. Het oude werd verkocht aan de kerk van
Wanzele voor 220 fr.
Regelmatig vinden we rekeningen van Alexis De Wilde, de bakker
die midden het dorp woonde en van Pieter de Bruycker die
woonde op de hoek van de Duytstraat. Zij leverden zakken brood
die uitgedeeld werden aan de armen ·en vaarden er zelf ook wel
bij. De weduwe van Ivo De Schepper verzorgde het Kerklinnen.
Ze wastte en streek en plooide: Later deden haar dochters
Pelagie, Siska en Hortense hetzelfde werk. Dit bracht 19 fr. en
96 ct. op.
In 1845 worden nogmaals de bevoegde instanties geraadpleegd om
van ten-Ede een zelfstandige parochie te maken. De vraag wordt
door de arrondissementskommissaris doorgespeeld naar de vroede
vaderen der gemeente Wetteren. Deze oordelen dat er geen enkel
voordeel inzit om tot autonomie over te gaan en dat trouwens ook
niemand er om vraagt (27).
Is men dan niet zelfstandig, men kan toch doen alsof. In 1858
wordt een omhaling gedaan bij de mensen van ten-Ede en deze
bracht 1111 fr. 70 ct. op. Hiermede werd door Pieter de Geyter
herstellingwerken aan de toren uitgevoerd (140 fr. 92 ct.)
De heer Famelaer, schaliedekker, had ook werk geleverd en dit
voor 52 fr. 42 ct.) Maar vooral galmde nu over het zonnige dorp
de soms blije, soms droeve, maar steeds zo lieve klokke-klank
van de Maria Faustina, gegoten door Severinus Van Aerschot uit
Leuven, anno 1858.

Op de klok lezen we: "Deze klok werd gegeven door de Heer
D'Haenens. * Peter: D. Van Cromphout - Meter: M. D'Haenens.
Proost: Carolus Bertrand.

I

EINDELIJK OP EIGEN BENEN

Op 4 december 1863 werd Theodoor Dufour benoemd tot residerend
kapelaan te Wetteren-ten-Ede. Het scheen nu wel ~eQereen toe
dut het moment gunstig was om de slag thuis te halen. En na
herhaald vragen en aandringen (het had trouwens 200 jaar lang
geduurd, was de kogel door de kerk.
Op 14 januari 1875 werd Wetteren-ten-Ede een zelfstandige parochie. De Bisschop van Gent, Monseigneur Henricus Franciscus
Bracq, benoemde tot eerste pastoor de kapelaan Theodoor Dufour.
(28) Of er feest was ! •••
Het kerkhof rond de kerk
Zo'n gunstige start had natuurlijk z~Jn effect. Al had men op
de grond rond de kerk begraven sinds 1799, nu moest er toch een
behoorlijk kerkhof zijn. Des te meer daar de verbrede weg v66r
de kerk alle begraven uitsloot. De geschikte plaats was het
land ten zuiden van de kerk tot aan de kapellegracht. Op 13 mei
1875 werd de Minister van Justitie pe Landtsheere aangeschreven.
Het antwoord was bevestigend op voorwaarde dat de kerkfabriek
de grond zou afstaan aan de gemeente. Dit was helemaal geen
bezwaar. Op 2 juni reeds komt de Heer De Nobele "Président de
la conunissioll. médicale" om de site te controleren. Het terrein
wordt gemeten. Een put van 2 m: diep wordt gegraven. Kortom
het nieuwe (nu oude) kerkhof is er.
Een van de argumenten die gebruikt werden waren deze statistische
gegevens: Er wonen op ten-Ede nagenoeg 1200 mensen. Er zijn
jaarlijks 30 geboorten en 25 overlijdens.
Waarom geen grotere kerk?
En terwijl de wind gunstig zat en men toch aan het meten was,
kwam men tot de gedachte dat de kerk eigenlijk wel wat te klein
was. Daarbij was ze ook oud. En wat men in 1750 had gekund zou
in 1877 ook wel gaan o Dus werd de aanvraag gedaan tot nieuwbouw
met een flinke toren naast het kerkgebouw.

,* De

heer D'Haenens woonde op "het kasteeltje" in de bonunels.
De hoeve met de wallen rond was eens eigendom van de familie
Legrand de Séjournet. Ze is nu bewoond door de familie Spitaels.

Ziehier de argumenten:
1° Ten-Ede heeft 1303 inwoners en 1407 met die van Voorde
erbij.
2° ongeveer 50 mensen uit de Melle-hoek komen hier naar
de mis.
3° de bestaande kerk kan slechts 650 personen bevatten.
4° het gebouw dateert van 1750 en het dak is erg doorgezakt.
De provinciale raad keurt op zitting van 18 juli 1878 een
subsidie goed van 3.700 fr. Eigenaardig genoeg wordt die weer
ingetrokken 's anderendaags.
Intussen is op ten-Ede een intekenlijst aan het rondgaan. Hierop .
vinden we (lening tegen intrest) bijdragen van welstellenden en
ook de penning van de kleine man. Het geheel bracht de voor die
tijd reuzesom van 6.592 fr. op. Ieder gezin had gegeven wat het
kon. Dit getuigt van eensgezindheid en goede wil.
De schoolstrijd
Intussen was op het politieke vlak wel wat veranderd in België.
In het jaar 1878 komt de Liberale Regering, geleid door FrèreOrban aan het bewind. Deze Regering droeg niet zo opvallend de
kerkelijke zaken in het hart. Vandaar wellicht, naast ook nog
andere argumenten, dat de nieuwe kerk er niet kwam en dat een
nieuw dak zal voldoende zijn. Dit werd geplaatst in 1892 en
kostte 5.879 fr. Er dient opgemerkt dat kapitaal en interest
tot de laatste cent werd terug betaald. Dit bewijst het dossier.
En samen met de rest van het l&nd komt ten-Ede in de schoolstrijd terecht.
De Regering (wet Van Humbeek) richt een lagere lekenschool in
iedere gemeente op, zonder godsdienstonderwijs, tenzij buiten
de lesuren. Deze "ongelukswet" stuit op ongemeen verzet.
De gemeente Wetteren maakt er zich vanaf door deze gemeenteschool op ten-Ede op te richten in de Duytstraat (nu schoolstraat). Het is niet mogelijk 200 jaar te vechten voor uw
overtuiging en die dan te verkwanselen.
Alle schoolgaande kinderen van ten-Ede, op een tiental na,
trekken ter schole naar "het kasteeltje van mijnheerke
D'Haenen". Daar kwamen dagelijks 210 kinderen samen om les
te krijgen van onderwijzer-koster Alors Teurrekens en zijn
dame (deze laatste zonder diploma). De onkosten werden gedragen
door het beheer van de buskruitfabriek. Louis Dusoleil, koster
en zoon van Leander, gaf les in de gemeente'school. Een steen
des aanstoots •• o
Wanneer na de verkiezingen van 10 juni 1884 de Regering een
geweldige nederlaag lijdt komt er weer rust. De gelden die

coadjutor Moroy samengebracht had voor een parochieschool
(+ 1.400 fr.) werden nu besteed aan de bouw van een school
(ae latere jongensschool).
We nemen de geschiedenis van het onderwijs later onder de loep.
Eerwaarde Heer Moroy had als opvolger van Dufour zijn intrek
genomen in de nieuwe pastorij 1894; Het werd er het toevluchtsoord der miserabelen. Hij en zijn parochianen waren één. Want
ze kenden elkaar.
Wat bezit de kerk?
E. H. Moroy maakte
mag gerust gelezen
lust ontnemen hier
historische waarde

de inventaris op van de kerk in 1883. Deze
wordeno Moderne kerkdieven zal het zelfs alle
een kijkje te nemen. Maar alles heeft zijn
voor wie er iets kan voor voelen (e9).

Op te merken valt dat het orgel, de balustrade en het front
v oortkomen (naar alle waarschijnlijkheid) uit de abdij van
Baudeloo, toen deze door de Fransen werd bezet (einde van de
XVIIIe eeuw). Het eikenhouten snijwerk dateert V8.n 1666. Het
geheel heeft allerlei wederwaardigheden doorstaan en is wel
sierlijker dan deugdelijk.
De stenen St.Eligius, waarvan sprake in de inventaris, die
helaas verdwenen is, komt waarschijnlijk uit de eerste kapel,
waarvan Eligius ~atroonheilige was.
De geschilderde kruisweg is vervangen door een halfverheven
beeldhouwwerk onder glas. Het werd gemaakt door Aloïs De Beule
i n 1909. Pastoor Moroy zorgde ook voor "den paratonnère" vermeld in de rekeningen van 1893.

DE HERDERS VOLGEN ELKAAR OP
Na pastoor Moroy, die op 22 mei 1901 benoemd werd tot pastoor
in Nieuwkerke-Waas, kwam Ivo Botteldoorn. Deze werd in 1905
benoemd tot pastoor in Kalken en Karel Van Hauwermeiren volgde
hem op.
Er was missie op ten-Ede in oktober 1905. Het oude kerkhof
was te nat en was door de gezondheidscommissie afgekeurd. De
gemeente had een zandig stuk land voorbestemd tot kerkhof. Het
lag aan het einde van de dorpsstraat op de Speelberg. De missie
bood gelegenheid om het nieuwe kerkhof in te wijden. De paters
Redemptoristen deden het zo grondig dat men er generaties later
nog over sprak. Bij de misdieners met kandelaars en kruis stond
de oudste zoon van de ondermeester, de latere dominikaan Louis
De Wilde.
Het Koninklijk Besluit van 26 augustus 1907 erkent de plaats
van onderpastoor op ten-Ede. De Eerw. Heer Gabriël Wauters
aangesteld. Hij bleef slechts 2 jaar.

Dan komen de droeve dagen van 1914-1918. Tientallen jongens
keren niet meer naar huis. Het duurt wel een hele tijd eer
men van de miserie van de oorlog enigzins herstelt.
De nà-oorlogse periode bracht ook een nieuwe geest op ten-Ede.
Pastoor Franciscus Van de Velde, aangesteld in 1923, zorgde
voor de electrische verlichting van de kerk. Hoeveel rekeningen
berusten niet in het archief van "olie voor de quinquet".
Gedaan daarmee. Het is een hele verandering. Meteen wordt de
kerk herschilderd en het prachtige snijwerk van orgel en de
balustrade ontdaan van de dikke laag bruine verf.
In 1928 kwam pastoor Leopold Van Goethem, de broer van
Monseigneur Van Goethem, missiebisschop in Kongo, de parochie
besturen. Het was een man met zeer veel talenten. Zang en
muziek lagen hem nauw aan het hart. Polyfonische missen en
motetten luisterden weldra de diensten op. Het orgel werd dan
ook grondig hersteld en van electrische gedreven blaasbalg
voorzien. Hij maakte zijn mensen gevoelig voor het missiewerk.
Wat misverstand en de naderende malaise van de v66r-veertig
periode vertroebelden de horizont. Op 22 november 1934 droeg
hij zijn koster Petrus De Wilde ten grave en vertrok zelf
t s anderendaags om pastoor te worden in Lembeke. De Heer Firmin
Gabriëls die opvolgde, bleef hier tot 1944.
Men kan maar historie schrijven nadat de historie gemaakt is.
Daarom in vogelvlucht:
Pastoor Prosper De Bruyne tot 1951
Jozef Sonneville

tot 1962

Marcel Köhn

tot 1968

Marcel Roelants

HET PAROCHIAAL ONDERWIJS
Het onderwijs is een levend stuk parochie. Daarom nog deze
korte schets.
In 1886 werd de Heer Reyntens koster-onderwijzer. Hij volgde
de Heer Teurrekens op die koster werd te Gentbrugge. De jeugd
van ten-Ede was zo talrijk dat beroep moest gedaan worden op
een tweede onderwi'j zer "de ondermeester". Dit was de Heer
Petrus De Wilde, mijn vader. In 1895 werd de Heer Vital Van
Hoecke koster en volgde Reyntens als onderwijzer op. In 1922,
na 36 jaren enthousiast en vruchtbaar onderwijs, gingen vader
en Van Hoecke op rust. Deze laatste verhuisde naar Gent. Petrus
De Wilde werd koster. Met diep geloof en stipte trouw heeft hij
zijn taak vervuld. Op 28 september 1932 trof hem een beroerte
terwijl hij in alle vroegte in de sacristy de misgewaden klaar
maakte. Zijn zoon Jozef doet sedert de kosterdienst en volgt
zijn vader in alle opzichten na.

Vital Van Hoecke werd opgevolgd door de Heer Henri Spae. Petrus
De Wilde werd opgevolgd door zijn dochter (een van zijn 12
kinderen) Margriet.
I n overtalrijke graadklassen (35 à 40 jongens) werd gewerkt,
ge l eerd, gevormd, opgevoed. Deze dorpsschool was goed. Hoe
pover de uitrusting ook was, de bereidheid tot leren was bij
allen aanwezig en heeft vruchten gedragen.
In 1928 werd deze jongensschool publiek verkocht. De Heer
Libbrecht, die t oen de buskruitfabriek beheerde, kocht het
ge bouw voor 25.000 fr. en dit ten voordele van de parochie.
Voor vele inwoners is dit feit zelfs ongemerkt voorbij gegaan.
He t leven ging zijn gewone gang. Toen in 1947 de Heer Spae
met pensioen ging, kwam de school onder de leiding van de Heer
Melckebeke. Allerlei omstandigheden, waarover de geschieds chrijver van morgen zal moeten oordelen, hebben zij de school
ontvolkt. Zij bestaat niet meer.
Op deze plaats moet ook vernoemd worden, de invloed die uitging
van het personeel der gemeentelijke meisjesschool, thans aangehecht aan de scholen van Beirstoppel. De juffrouwen Matthys,
Van Peteghem, Schatteman, Van den Berghe, Mevrouw CortensDe Wilde en Mevrouw Schatteman-Gorré verdienen op het stuk
van opvoeding en onderwijs, eveneens op het stuk van parochiaal
me deleven, alle lof.
Er was op ten-Ede geen kleuterschool.
I n 1897 werd in de hof der pastorij een bewaarklas gebouwd (nu
he t zaaltje). Als onderwijzeres werd Marie De Veir.man aangesteld.
In een piep-kle i n lokaaltje en op een minuskuul speelpleintje
me t twee dikke linden erop, manoevreerden 40 à 50 kleuters. En
al s het soms de spuigaten uitliep, donderde de stem van
"Euffraa Marie" door de gelederen: "Past op, ik zal er met de
vuile voeten vandoor gaan !" en toen bracht ze de rust met een
t eken van haar hand. Wie er di~htst bij zat was er niet zo blij
om. En spijts dit alles weerom, studeerde zij de Montessorimethodes en paste ze met succes toe, hoe het ook ging. Twee
generaties heeft ze de eerste begrippen van goed en kwaad,
r echt en onrecht, kennis en vaardigheid bijgebracht. Zij overl e ed in 1969, was 96 jaar oud. Haar gedachtenis blijve in ere o
De kleuterschool wordt nu door de nonnekens geleid.
In 1916 kwamen de Zusters van St.Vincentius van Deinze een handje
t oesteken. In de bewaarklas kwam Zuster Emilia naast Juffrouw De
Veirman de kleuters mores leren. De Overste stond in de graadklas (Ie gr.) naast Juffrouw De Wilde en Meester Spae.
Dit onderwijs was de olie in de lamp die een weldoende klaarte
uitstraalde op geestelijk en materieel gebied.

~--------------------------------4 28 ~--------------------------------~

WERKEN OP GODS AKKER
Ten-Ede heeft ook zijn priesters aan de kerk geschonken:
E.P.
E.P.
E.P.
E.P.

Denys
Denys
Louis
Frans

- Dominikaan
- Redemptorist
De Wilde - Dominikaan
De Wilde - Dominikaan en Bisschop van
Isiro-Niangara in Zaïre (op 29-6-48)
E.P. paul De Bruycker
E.H. Edgard Schatteman
E.P. Jozef Spae - Scheutist
E.P. Omer Uyttendaele - Salesiaan
E.P. Octaaf Philips - Franciskaan - Missionaris
in Kolwezi (Zaïre)
E.Br. Leon Backx - Marist - Missionaris in Rwanda.
Ook religieuzen verlieten de parochie voor de van de kerk:
Juffrouw Irma Vercauteren - Zuster Cistercienzen
Anna Vercauteren - Zuster Cistercienzen
Delphine Caeckebeke - Zusters v.d.H. Vincentius, Deinze
Louise Caeckebeke - Zusters v.d.H. Vincentius, Deinze
Anna Backx - Begijn te Gent
Bertha Backx - Begijn te Gent
Maria De Wilde - Zusters van Liefde van Gent
Aline Schatteman - Zusters van het H. Hart
Rachel Naudts - Zusters v.d.H. Vincentius, Deinze
Anna De Bruycker - Zusters Apostolinnen van Wetteren
Agnès Oosterlinck - Zusters Apostolinnen van Wetteren.

Zo is het gegroeid. Zo leeft het. Zo ligt het nog
onder Gods zon. Het blijve en vermeerdere zo onder
Zijn zegen, dit kleine dorpje, gewiegd in de arm
van de Schelde.

Het eeuwfeest werd gevierd op 23 mei 1975.

I~
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De nummers in de voorgaande tekst verwijzen naar deze
bewijsstukken overgenomen uit de originele documenten.
1 "Le curdinul d' Estrea untica-Evêque-duc de Laön-puir de }o'rance - Abbé de l' ;~bbaie
royule de Suint Nicolas uux bois prez Laön et en cette 9ualité Seigneur et Patron
paroisse de Wette~en demeurans au nort quartier de 1 escault es eloignez de 111
de distance de l'eglise paroissiale: Que de tout temps il y a eu dans ledit
quartier une chapelle en forme d'ayde ou de saceur a ladite paroisse pres 1aque1le
le vice pa~tor de cette paroisse a toujours résidé pour y celebrer les fêtes et dimanches la sa~nte messe et pour paroisse a cause qu'elle est ainsy distante de ladite
.
église par~issiale et séparée de lautre part ie par l'escault. Le débordement duquel
fleuve ernpeche souvent les habittans de passer à l'autre conté. Que dans cette partie
du nort quartier de 1udite paroisse plusieurs personnes sont morts sans lassistance
éclesiastique et sans l'administration des sacraments par l'absence dudit vicepastor
lequel Ie pastor ou curé de ladite paroisse oblige de résider près de lui pour son
soulagement et son interet particulier au préjudice du publique et contre l'institution dudit vicepastor ••• Comme seigneur pat ron de ladite paroisse avons ordonné, ordonnons au vicepastor d'aller dans Ie nort quartier de la paroisse au lieu appelé ten
Ede pour ludite chapelle pour là servir et y célébrer Ie divin service et aministrer
les suints sacrements aux habitants de ladite partie de paroisse. Le tout en la matière acoutumée ft.lisans ordonner au dit pastor ou curé d' emporter ny troubler Ie dit
vice pastor en ladite fonction et au contraire l'obliger autant qu'a luy rester a la
residance et a fuire son devoir en ludite partie de la puroisse ••• Donné à Rome au
pullais ••• Ie vintsixième jour de/novembre l'un mil six quatre vingt deux."
d~ la
l~eue

2

Dominus La Mars contra incolas vici ten-Ede die 27 uprilis 1688 Visis actis jurispeniti consilio et ussensu, dicimus decernimus et declaramus inthimatos in conclusione sua captu per scriptum pro pllrte ipsorum exhibitwn 13 novembris novissimi non
esse fundutos neque receptibilis, eisdem ordinantes ut satisfuciant decreto 22 octobris etirull novissimi infra quindenom sub poena seclusionis ••• condemnuntes demo ipsos
in expensas hu.1us incidentis ad nostram taxationem.

3

,"! mutWJ Ienatius Cariache canonicus graduutus ecclesiae metropoli tunne Mechliniesis
et officialia metropoliticus visa scedula ••• pro purte domini Adriani de la Marche
Pastoris de Wetteren resumentis contru incolas vici ten-Ede inthirnutos et condemnatos
per dedretum vieesimu septima aprilis novissimi ••• taxamus ad summam triginta sex florenorum et uctodecim assum. 26 octobris 1688.

4

millesimo sexientesimo octogesimo none vigesima septima novembris infrascriptus celebravi in sarcello in \'Ietteren-ten-Ede die bus dominicis et festis - XVIII
missas in servitum e orum qui sunt districtus praediciti sarcelli. Hij kreeg van de
arcllidiaconus Gandavensis, Th. De Pottelsberghe, "quinque solidos" per mis.
~nno

5 ... dat Adriuen 1.lichiels nooit mis (heeft) gehoord in de capelle van ten-Ede, tenzij

3 ofte 4 mael 's jeers. Hij ging nE.Ler Wetteren en soms naar Laarne. Hieruit blijkt
dat hij geen dienst had vun de capelle ven ten-Ede omdat ze zo ver van zijn huys staet
als de kercke V:ln Lr.erne of Wetteren •

6

•• • gelyck het een vrijwillieh abuys is. dat geheel de noortsyde van de Schelde soude
verobligeert wesen in de contributie van de oncosten van den onderpastor •••

7 (zelfde betekenuars) bevestigen dut J',driaen irlichiels bijnaer alle sondagen en heilig

dagen ende syn volck misse hebben commen hooren in de capelle emmers tot den tyt dat
aen hem cont is gedaen geweest tot betalinghe van onkosten die men genootsaekt was te
doen ••• en de onderhout van de capelle en betaelde zijn contributie.

8

Ondergetekenden verklaeren present c;eweest te zijn als wanneer de weduwe ;"driaen
l', :ichiels gemaeckt ende over~eeeven heeft haere stnet van goede ende dat haer daer
inne voor schult ghepE.BSeert is acht pond r,root die den voorseiden i..driaen Michiels
heeren man geleGateert lladde een de cc.pelle ten-Ede voor een jonste ende dat deze
weduwe als nu getrouwt is met Lieven Detaye. Di tonder eede. bevestigd 20 februari 1701

9

Gesetenen va.n Wetteren-ten-Ede jegens Ldriaen !.lichiels aldaer: 1. Hoorende dat den
betrockenen met zijne familie sedert det hij is commen woonen op d'hofstede van
Gheereert Schepens gheleghen onder het gehuchte de Voorde heeft commen hooren den goddelijcken dienot op 1J0ndlighs en de lleilir,hdc'c;en in de capelle te ïietteren-ten-Ede gelijck andere syne eebueren tottentijt dat hij is c;esommeert gheworden tot betalinghe
v:.J.n d' onunestelling. 2. Voors poseren inse;helix dat Pieter De /,iol ende Bernuer De Geytere oock \'loonende int selve Gllehuchte ende ghebueren van den betrockene noch voorder
\'Ioonen vl:..n de Delve capelle als hij ende dDt hij beneff:1es endere contribueren ende
d' ommestellinc; betnelen ~helijk die van \ietteren-ten-Ede voor thooren van den goddelijcken dienEt sonder eenii.';he contradictie. 3. Jlit voorseycie syne g~~bueren te weten
Piet er De 1':01 ende Pieter Dobbeny selfs uenchenomen heeft voor paatJ.Je ende als medecontribuc.nten van diere beneffeno die van den Eede bij dat hij de voorseyde syne reaueste aen hunlieden heeft ghedaen insinueren. 4. Voorts dat het huys van den betrokJêene naerder Dtaet de capelle ten-Ede uls de kercke van \;etteren. 5. Voorts dat den
uetrockene oock wel weet ghelyck uendere syn r,hebueren dut Gheruert Schepens syne
voorseet o~ deselfde hofstede, mede versoucker is gheweest tot erectie van de voor-
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.';eJ tle G ' pelle ende I I tijd I;econtrubueert heeft beneffens : ndere voor de corrunodi tei t ven
!'odde ] ijcJ:ell die nnt. 6 . Voorts d '. t den betrockelle ende : nderer: het !liet hebbende te
veroeuren :oonder vreese ende :. chterduncken om c;ilev' neilen te ,': orden, niet en hebben durven p: sseren de ~chclde om misse te g uen hooren in de kercke v :-~n ',';etteren c:hedurende
desen oorlo[';he ende d c:erOll1'1le de commoditeit chenomen hebben V'.. 11 de c:èpelle ten-Ede.
7 . Eindelij cic d: t den betrockene sedert d ~ t hij ehesolluneert is ehe': 'ecst om syne contrioutie te volorenghen den meesten deel den dienst heeft f!,t'en hooren n [ er Laerne •
•• • d! t den verv'eerdere vÛ.n de

s~ecke

commende

v~n

doode he.ndt tenenmaele ingnorWlt

10 is ••• ende de processtucken doen opsoucken ten sterfhuyse v:-,n synen praedecessor.

11 Ben oc.rtycken erond ligr.;hende op den wij ck Heede \'.: .erop de oude kercke ofte Capelle
heeft gestaen dewelcke is afgebroken ten j e re 17 50 , als wanneer de nieuv.· e c. ctuele
kercke is gemneckt, st r,ende op de pa rtye lant hiervoren g enoemt synde alsnu beplant
me t opgaende \',i tte abeele boomen liegende tegen de straete en tegen de hofstede ven
Do rus 13r~ u v:ens, groeyende ten profyte .va n dese kercke.

12 ... l e ut 115 roeden Dendermondsche mnete, r:Qerop geooU\vt is ten jaere 1750 de nieuwe

kercke ten deele, ender deel verp a cht ~~en diverse personen (o.a. aan Guilemus Dusoleil) dese pt:.tye in het eeheel gec;even en eejont tot het mcecken der geseyde kercke
bij dheer' Frc,ncisco Willceys in Ghent door hem eekocht V,:1n J['cobus Dierickx tot gijseelc ten jaere 1750. (Not a : Hier werd een fundctie voor~ien voor de 5 f 8milieleden
\'ii lh,eys die bestond in een mis met de profundis voor elk VOll hun).

13 Suppli eerende vert hoo re n in a lle ootmoedietleyt d' im:oonders der wycken vr.m V/etteren

ten-Bede, Voorde ende GrL:llsvelde, prochie y ~n Wetteren, diocese v ~'.n VE. Hoogv/eerdigheyt, det de gemelde prochie v::n \'ietteren door de ri viere de Schelde gedi viseert
,':ort in tI':ee deelen, v::-,n den noort-\':esten tot den suyt-oosten, in der voegen dat het
d'im, oonders der voorseyde wijcken, liegende op de nortr.·est zijde, seer dikrnroels onmogely ck is te commen naer hunne porochil'.le kercke v e.n Vietteren, st a ende op de zuytoost zyde, om de goddelycke diensten ende HH. Sacrementen te frequenteren, ter causen
Vf,n de rf.pidi teyt ven de voornoemde ri viere de Schelde, dev:elcke, soo een ieder gekent
is, he eft den flux ende reflux van de zee, en \'.'el nrunentlyck in den wir.ter s ai soene,
e.ls \"r.nne er de sel ve ri viere dusdE'lliglyck overvloeyt, dat men ter diste.n tie v:m bet h
een hc.lf ure door de \':eters genootsaeckt is te gaen, al eer men deselve riviere met
boot e n of ponten cau passeren, 't gone dickmeels niet sonder groot peryckel en gebeurt
selfs dickm: els onmogelyck is, ter cc.usen ven het ys, 't gonne de puss&ge van de booten
of pontons ~b solutclyck beleth; ook is het somtyd~s gebeurt dat de suppli enten de meer
f;e'l eyde riviere gepc.sseert synde, door de groote abonde.ntie ven de wc.eteren en het geme lde :,encomende ys, desel ve ri viere niet hebben connen repasseren, olsoo genootsaekt
synde geweest merkelyken tydt vnn hunner. huysen te verblyven tot dnt de selve riviere
ontsr,oll en \',r s ende de schollen ys gept:.sseert waeren, om c lle v:e lcke redenen, alsoock
de : fwelegen theyt ven het meestendeel der suppl1rmten vun hunne p:- rochi e;ele kercke ,
\'.esende oe til dl n een ure, ten jê.re 1750 de cc.pelle stnende op den \'.'y ck v"n ','I'etterenten-Zede, me t ~'. e re c.ti e vûn U. Hoogweerdigheyt merkelijk is vergroot, ten eynde ve.n
'l d ' er op de sonde.gen ende c.nd ere heyligdEgen eene misse te doen celebreren door eenen
v !l de ;lce ren onderpc,stoors Vl' n het voorseyde Wett eren; niettegenstaende dies is het
somtijdt s geschiedt det iemcnt ven d'heeren postoor ofte ondl~rpastoors op de heylige
dt'gcn in den \',int ers c.i soene de meer gemelde ri viere, om d' ebondantie vr::.n het Vlaeter
ende ya , soo voorseyt en heeft connen peseren, äusd cniglyk det d' inv:oonders van de
voorseyd e wycken v en Wetteren-ten-Bede, Voorde ende Gra.nsvelde niet alleenelijk verscheyde mQel g efrustreert en syn geweest v~n den goddelycken dienst op de sondagen
ende heyligd r.gen, mt, er oock det diversche inwoonders v[m meer gemelde wycken gestorven zyn sonder te connen ontfr'llgen de heylige Sûcr:.unenten. Orrune alle welcke fatnli teyten int toccommende te voorcommen de suppli an ten in r oede gevonden hebben hen te keeren tot syne hoogvieerdigheyt biddende deselve seer ootmoedelyck gedient te wesen,
reg~·rd nemende op de redenen voorgeschreven, ende oock sonderlinge op de menigvuldigheyt v e n de supplic.nten, best c. ende in de nomber vp..n omtrent 1200 zielen, in conformiteit V[.n het g e 3tc tueerde by het heiliC; concilie van Trenten ende e.ndere heylige cenons
de voorseyde capelle op den ;':y ck ven \';e tteren-ten-Eede te erigeren in eene pf4rochiale '
ke rcke e nde F1.1dn.er te stellen eenen pr stor, om de heylige s a crementen te r dministreren
en Llle pestorele foncti~n te exerceren.
Tot dies geconsidereert dat de thiende, \'iGssende op de meergeseyde wycken, met de
~.ndere vervellen, die de heeren pRstoors n" er loffelyke gev'oonte deser diocese in hun
q u~liteyt profiteren , geno egs ~ em syn tot onderhout v en den te stellen heere pRstor.
Joende nOG voorders te considereren dr..t de suppli an ten gemuniert syn ven een advi es
vc.n v ie r f :-~le use e dvoc/.lten v nn den R ~ ede in Vl oenderen , mede brengende d e t in dese
oc curentie by het voorseyde heylig concilie V8n Trenten ende andere heylige c c.nons
het rbso luut noots~ckelijk is ende dctte r meer els genoegsame materie bevonde n wordt
om:ne de voorseyde cepelle in eene pf1rochic.ele kercke te erigeren ende e.ldf•. er te stellen
eenen p ~, stor, volgens tselve (' dvies nlhi er gevoegt,

14

,~en

z ijne Hoogv;eerdigheidt den Bisschop vnn Ghendt supplierende verthoorenreverentelyck Pieter Schutteman ende Judocus Ven der Stuyf beede tot l'/etteren. Soone ende
schoonsoone vc.n Jerome Bekeert \':e du\'/e v~ Pieter Sche.t tem::.n" dat de selve weduwe
Sch~, ttem un op den 19 janurry 1774 des morgens omtrent den neghen uren synde commen te
overli jdenvl'.n het Y.'l.tersucht ende eenen cencker Wi:\Or af sy vvn over verschyde maenden
c;heatt uque ert is eeweest, desselfs licheem is veroors ~ eckende eenen considernbel en
ende onverdrt .eghelycken st Qnck ende over sulckx tot het prevenieren van alle d ange-

34

re u ~e sui ten pedelJtuntelyck behoort beerneven te ",orden, 't gonne in de kercke ofte
op ilet kerckilof vr n Wetteren niet en ccn gebeuren door dien sy overleden is op het
Ct.n ton ten-Ede ende de ";interwoeteren soodf:,nie groot ende hoogh geresen syn det het
~ bsolutelyck orunogelyck is het cadever der selve hunne moeder ende schoonmoeder nu
ge melde kercke Vf,n 'i ietteren te trr'nsporteren, ten sulcken effecte detter geenen enderen
mi ddel is " Is het selve te beerc,even 't sy in de ccpelle van het voornoemde centon
t e n-Bede 't sy oock op desselfs gevlijde kerckhof d r~ er tlnnex \'.'esende behoorelyck by
ordre v r n Uwe 1!00C;l'.'eerdigheyd ts Heere voors c,et in d' equi teyt bemuert ende verserkert,
' t s y nog ch insGelycks in de n :; buerighe kercke va n Leerne naer welcke leste prochie
noC;i1 eenic;sints den v'eeh bere:rdt ofte gebruyckbaer is, schoon oock al bestaen met
ve el wr', eter soo Vrn (llle dies consteert met d' attestatie ten desen gevoeght al het
\', elck ~ n iet connende gebeuren sonder specicle a utorisfltie ende aggreatie van Uwe Hoog\'e erd~ [;heydt e nde sonder prejuditie vrn het recht ven den Pastor omme de begraevenisse
ende uytvoert ten be gr nefpl r etse te doen, mitsgc eders te genieten de rechten daertoe
st'ende, ende d nt te n~n deren oock de selve e ttest r tie mede brengt dat den wegh naer
net voornoemde Wetteren nogh verschyd~ weken niet eebruyckbeer en srl syn keeren de
sup pli vnten hun tot U,';e Hoogweerdigheydt.
De selvc seer ootmoedelyck biddende r;elieve c;edient te ,';esen ge considereert de pnrt i culi e re redenen voorschreven ende dr t da er niet en c r.n v;orden gev;r.cht ofte gediffereert de noodige begrr,evinc;he de supplLnten te a uthoriseren om het doost lichaem van
hunne respectieve moeder en SChoolUTIoeder 't sy door een pastoor VHn Wetteren ofte
t ll e n r,nderen priester dezer diocese bij U,': Hoogweerdigheydt te conuni tteren te doen
b e ~rr even in eene der voorschreven pl a etsen sonder prejuditie van het recht van den
pEst or v r n ~ etteren mitlJc;ceders over beter eed Len als gelaeten was. (ondertekend)
Pi eter Schnttemon - Judocus Van der Stuyf.

15 D: t a lle voorseyde strceten en \':egen ordinvirelyck redelijk goet syn ende bruyckbI er om droogvoets te geen vr,n voorseyde c a pelle ten-Eede naer het veir, en van het
ve i r n !1 er de c r pelle deurc;c ens geheel het j :..er door behoudens in cus ven overstroo~linghe , behoudens oock Els het veel geregent heeft. Dr t den overvloet ten jaere 1774
is ee,',eest den hooesten v" n hun eedencken ende nochtons niet onmogelij ck wC'.s om sonder
pery ckel ven te versloorell selfs l r:ngs de lcnge bogtstro.ete neer de prochiekercke te
bre neen het lijk v on ,'/edu\'ie Pieter Schotteman overleden tot Wetteren-ten-Eede.
II:uners v:enneer de woeters omtrent op hun hooc;ste ·::t.:eren - 1774 - ende er questie was
vr n het lyck V' n \'ieduVie Pieter Schr tteme,n te vervoeren nc.er de pnrochiekercke, is gep~ sseert deur het voorseyde veir door de voorengemelde strneten neer den-Eede sonder
enieh peryckel ontmoet te hebben ven te versmooren c.lhoeViel hij nochtans in het ".'eter
s oncke tot boven de knien selfs tot den ~ lven der bilIe •
••• D~ t het niet onmogelijk VI~ S sonder peryckel vvn te versmooren selfs door de l enge
bo~ tstr : ete n ::er de prochiekercke v: n Wetteren te brengen het lyck van v:eduwe Pieter
Schfl ttemr n, die t wee da.egen overleden Vlas tot Wetteren-ten-Ede. Wanneer den deposant
d p.e r l1[ e r toe ge go en is met noch dryendere personen waer van eenen met een karre en
de t wee r ndere met den deposant voor den voerman ge geen syn om het ys te breken,
synde den depos ant da er na ertoe gegaen bij ordre van de pe stor om hunte presenteren
v ~ n het lyck n r.er de prochiekercke va n Wetteren te voeren gelyck hij eedCten heeft.

16

,~ dr ü. e ne

St e e lens is l3estorven omtrent den j ::> ere 1776. - Het juiste moment is uyt
syne memorie ger.;f.en - op het ca nton eeneemt Liefkenshoeck in s' deposants ge buerte,
end e d , t hij deposnnt, hr. er lyck heeft helpen drnegen nner de prochiekercke van Wetter eIl , ende det 'hij met de andere l3ebueren met het verseyde lyck syn eegaen l c.ngs den
hoort ende uldaer syn overeeset ge weest, verclaerende voorts dut sy lE.ngs deer syn
geece n omme dut sy vreesden da t sy t~ en het. veir ven Wetteren niet konden oversteken
syn geweest, ten minste niet sonder te moeten wachten, reden waeromme sy hun met bet
se l ve lyck aen het voorseyde veir van Wetteren niet en hebben gepresenteerd om aldaer
overgeset te Vlorden , vlhoewel nochtans eenen van hunulduer te vooren vms geweest orome
t e si en of men conde oversetten. Denselve gerapporteert hebbende dat hy aen den veirman r.;esprocken hadde, ende desen hem hcdde geseyt da t waer het saecke, sy met het lyck
in questie Vlilden commen, dat sy souden getracht hebben het selve over te setten maer
dut daertoe e nigen t yd noodig h was, hebben se e ldner de resolutie genomen ••• meer
hebben den selven d r gs vernomen door synen deponents soon, dat ter op dien selven dagh
andere menschen syn overgeset gevieest l o.ngs het veir van l'letteren.

17 Br i ef l'f n de n:"E.:.d vr.n Vl r,r',nderen - 18 juli 1776. Supplierenden Lieven Rame n -

Frons Schc.ttema.n - ~dri [ e n Prr ns Tolliers, Procura tiehouders van de gemeentena ren
vc.n ''ietteren-ten-Eede ••• dc,t sy zich ge adresseerd hebben een den eerweerdigsten Heer
Bi sschop va n Ghendt ten eynde Vt, n te becomen het judicium ordine.rii ••• van d' a enstellinghe vc.n eenen priester behoorlyck c;e c!uc.lifi.ceert ende ge6uthoriseerd om in de capelle st/?ende op het voorseyde gehught te verrichten e lle pastorale functies. AlhoeViel
de suppli cnten hc dden van te verhopend f' t den voorseyden eerweerdigsten Heer Bisschop
z oude geoordeelt hebben dat d'~enstellinghe van eenen gequalificeerden priester in de
mc.nieren voorseyt noodigh was ••• nocht ens bij het appointement ••• requeste verleen t
den 1 april 1776 gesien dat het versouck der ••• geexcuseert, van welek ••• sy te meer
reden hebben hun te beclaegen omdat sy d'inconvenienten by de gemelde requeste gedet a illeert zonel a ls den nomber van d'inwoonders ven het meer geseyde gehughte van
V:etteren-ten-Eede en de Voorde d egelykx meer en meer aengroeien zoode.eniglyck dat
d' a e nstellinghe ven eenen priester ge qualificeerd tot het verrichten a lle pe.storaele
diensten en functies in de voorseyde c c. pelle teenmoel indispensabel en nootsaeckelijck
vresende de suppli nnten hun eene ••• vinden bij l! rme van doleantie hun recourt te nemen
Ild triuUIH ,l regium synde di t hor.·~·
(Not c : dit document is nogr l geh(' vend I vrmd r::'.r de leemten).
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18 ... het

c;ehucht vnn '.Yetteren-ten-Eede voorsien is vo.n eenen residerenden priester
den vielcken e ld ner administreert de heilige sc.crernenten met alle voordere geestelycke diensten buyten trouwen ende begrueven. Daer mede de inwoonders van aldaer hun
c ltijd hebben ehecontentiert ende connen !:ccomoderen. Daer omtrent het hof sal believen
te bemerclwn dr"t het trou\':en ende bec;r[ceven 't gonnen door den voorseyden residerenden
priester niet ged:.. en en wordt geen mnterie en cen c;heven om te boulverteren het ordre
judicit:ire ende om supplicnt den tydt ende ::. iscnce te benemen om met den patroon van
de kerc ke op de middelen va, hunne respectieve appositie ende gonne van de voordere
thiendeheffers te bereIDen. Hier voren heeft men geobverseert dat de supplienten, men
weet niet met \'int voordflght nE'.ergelaeten hebben de respectieve thiendeheffers ten
minste de geestelycke op hunnen voorseyde requeste te doen justificeeren ende vermits
s y notoirelyck d!l ertoe gehouden syn gelyck in dese materie ••• worde ende schuldigh is
t e g hebeuren, is oors oecke ve.n den suppliant deser ••• tot het hof.
' t Selve ootmoedelyck biddende believe gedient te wegen by Clppointement op desen 't or, è.e onneren de voormelde supplir,.nten hunne voormelde reeten ••• jureren aen de hier vooren
ghenuemde geestelyclce thiendeheffers dewelcke Len hun oock ghenoeghsaem bekent waeren
e n te vercleeren do.t de pD.rtyen in defensie sullen voorts procederen met d'ordinaire
de lc.yen.
19 Pieter 30uvé, 38 j. schoenmrecker, wonende op het veir - Jan van den Broecke, 39 j.
velrrnnn - Pieter 13UyDt,
j. veirnlO,n wonende bij het veir - J un Cl neys d' oude,
7fl j. \',onende bij het veir, nrbeyder - Pieter NeeIs, 70 j. wonende aen het veir Pie t er De Smet, 59 j. l(' n tsmc.n woont op copellendries, einde veirstraete en kan lezen
e n schrijven - Joe.nnes Vc·n de Velde, 50 j. mandenmE',ecker, wonende op het veir - Lieven
Van Hoecke, Ja j. veirm 2.n - Livinus Cl c.eys, 67 j. \'.'onende Gransvelde, l antsman Pi eter Clc.ey s, 39 j. coopmE' n ende v:inckelier \'lonende op het veir - Gillis Ca lle , 64 j.
l:mtsm[ n wonende Liefkenshoeck, kl'n schrijven - Guille Goemr, n, 52 j. \':onende Liefkenshoe ck , l e ntsmcn en wever - l.llgustinus Cro.lle. 77 j. l !:'. ntsmc.n ende wever \':onende Li efkenshoeck - Li vinus De r,':eester, 62 j. l antsma n \':oont op Gra nsvelde - Li vinus Demey,
4 3 j . Cn pellendries ofte Wetteren-veir, L ,ntsmc.n.
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Pi eter Cl ~. eys oud 39 j~eren, coopm ~ n en winckelier, wonende op het veir tot
i'letteren op de noortseyde vo.n de Schelde nu 't sedert de twe.elf jc.eren en t e
vo oren op Beirstoppel meulen oock tot Wetteren gedurende den tyd van 12 j a eren al l e s
l :::'11Cs den noortkant V['. n de Schelde, synde voorts geboren op \'Ietteren-ten-Eede a lwe.er
hy von syne jonckheyt af r. ltijd heeft gevioont, behoudens de vier jaeren d a t hy tot
Lo o-christi ende Luerne heeft ge\'loont ••• gehoort ende geexPJIlineert als den voorgaenden;
(verlcl , ....·rt) du t hy ten j ~ . ere 1774 in den \vinter, wanneer het zeer hoog wa eter was,
sonder nochtans te connen zeggen of de waeteren r ls dun op hun hoogste waeren, VDn
syn huys tot J, 4 à 5 me.el heeft eewéest naer de cepelle ten-Eede p e.sserende l fcngs
de s tr:·.eten hier vooren vermeIt ende lnngs de velden daeraen gelegen sonder enig h
pery ckel ontmoet te hebben VEn te versmooren, c.lhoewel hy nochtans tot c.e n de c ausseb ~ nden ofte knie§11 in het we eter moeste gaen.

21

r ieter De Smet getuigt: 1° ••• de t e lle deselve strf'eten ende wegen gebruyckb a er
cyn om droogvo e ts te !j~ e n vo.n de voorseyde c ~, pelle ten-Eede n['er het veir, ende
v:' r. he t veir w 'er de ca pelle eeheel het j a er door, behoudens r-lleenlyck in buitengewoone c r, r ' er voorv ' llende overstroomlng rond Wetteren, behoudens oock d ot hy dezelve
:.;t r ' e tell ende V/e (';en niet se er gemokkelyck en vint rls het geregent heeft.
~ () ••• segt te ~elooven doch met seckerheydt niét te connen affirmeren, dut n.lle die
st r aet en l7let clc-yne moei te en cost tegen Lelle voorvr!llende overstroomingen connen bevry dt ende droogh C;ehouden \',orden met [;.en .de sch~epersboghtstrc.ete te beletten den
inloop v;.n de Scheldewr: eters lengs den grccht aen de schnepersboghtstraete gelegen
vr n VI! er het meeste deel van de v;r!eters die somtyds de lange boghtstraete overvloeijen syn comende. 3° ••• verklaert dat deze vyf c~ntons het ene door het ondere genomen
cyn ( feelegen v r' n de capelle st e ende op het gehuchte ten-Eede . omtrent ene alve ure
sommige meer, sommic;e min, sommige selfs meer dan dry quartiers urs ende van de prochiekercke doore;rens maer een r,uartier.

22

Lieven Cl oeys ••• te ~eten d e t deposent op den tweeden Kersdagh va n den j aere 1779
Ga ende VDn s'Jn huys nr.,er het huys v [·n Jan Gevaert coopmen in steen ende ca lck
woonende een het ~oet V'è n de Heer Cooppal ende vendfler wederkeerende nner huys, gepasseerd is voorbij het c ûsteel roet v ~ n de Heer Coppsl door de straete gelegen voor den
i n G ~ nck v r'n het selve c ::, steel goet, ende dot hy uld r. er drooghvoets heeft gepe sseert in
het [;!'en ende Yiederkeeren so c;eseyt is,' doch niet g~ende n e er het veir VEl n Wetteren • .
Jo['nnes Vun de Velde verkI e : rt ••• dot hy deposEmt om soo te seegen r.lle sond fJgen ende
heylieg~ghen de misse vrm oblieotie in de voorseyde prochiekercke g a et hooren met noch
verscheyde nndere personen in tyde niet en heeft connen overgeset te I'l orden omme de
vroegmissc te connen hooren ende dit ter C6usen v en het dryvende ys /; ls de n pb.sseerende
fl en het veir, schoon hy noc htL'ns deer toe vroegh genoegh gecommen wes.
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R.eprochen ende contredictien omme Heer ende meester Joennes v an Nuffel pe stor der
prochie '; :etteren , verweerdere ter eender syde gegen Lieven Ramen, Frens Schattem6.n
ende i,dri ,:len Frc, ns Tolliers soo sy tre chten te s gieren heesschers bij re ouesten ven
den 3 september 1776. Voor de Edele heeren r f' etsheer Msssez commissaris in de sbcke
(H u volgen in uitgebreide termen de zeer omst F-ndige \'ieerlegging VDn el de Drgumenten
die ooit : . ngeh ~fi ld zijn. Dit in 97 uitgebreide a rtikelen. Het La a tste a rtikel zijnde
n r. 98 lu dt ::, ls volet: ) "den verweerdere ondertussen de selvere rejecterende by impertinent e ende ongefondeerthede concludeert ee-sJ:en processe met costen".
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24

Ten versoecke V' n de!1 onderschreven procureur VHn den rflede v on Vlaenderen occup<;runue over Lle vcll I(lIeln(,n (oic), Pr: :ns Sch: :tteml'n ende ,'drinen Fr:.:ns Tolliers,
11l: ' C!ltl1~ over de voordere Gemeenten: eren v ~. n ', ':etteren-ten-Eede ende Voorde sul den
nott; ' ris de .i31~ ! uI·:e ••• de sorrune yr,n ~: cht hondert negen en negentig guldens dry stuyvers
courant ~ en den procureur De Keeel c;eoccupeerd over heer ende meester Joannes vun
Nuffel pustor der prochie VLrL Wetteren voor het import v on de cos ten v:cerinne de voormelde Lieven HI'eml 'n, FrLins Sch: ttem:. n ende Adrir, en Frl'lDs Tolliers in hunne voormelde
~ u < liteit bij sententie V0n den roede v an Vlaenderen verleent den 8 octobre 1783 syn
e;econdemni teert ... " (Noto: de betaling werd vereffend op 9 december 1783).
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De kerk verleent lening op rente e an Guillemus Dusoleil - coster - 3 oogst 1826
voor ~onkoop huis en gelegen Duytstruete. Petrus Jacobus De Bruycker voor aankoop
van bl' kk:rij en kruidenierswinkel gestaen omtrent de kercke: 13 juni 1828.

26

Op verzoek van mijnheer Pieters ps.stor ende deken von Laarne is door ons Judocus
Beurms Proost, sieur Petrus Tolliers en Petrus De Meester, toegestaen aen sieur
Guillemllo Duooleil cos ter ven de c:' ppelle v:,n Ste Arme tot Wetteren-Eede over het
luyden en Icleppen de I:lore;ent, :nidd"'e en !' vond-klokke noemende den 6ngelus Dei de eene
SO:Il;lle v:' n ues Gulden 's jLers, ing:··ne nemende den eersten jc.nuo.ri 1800 negentien
v:rs ondertekent J. Beurms Proost.

27

Extr:.it uyt het reGister ven deliben :tion v en den c;emeenterGud VFn ~etteren in dato
~ö I uc;ustl 1(i4 5. Den c;emecllten reed r;ezi en den brief VIID hear urrondissements
korrunissr. ris in d :.. to 12 der loopende m: end vroegende dot den r Cted zoude willen delibereren of' het nuttig of voordeelie; zoude zijn de cepelle ten-Eede in eene succurs61e
kerl{ op te rec;ten. Den rsed d:· er over delibererende CJenmerkt dut er bij hun geen bedenkine;en best: en d :: t deze opree;ting eenig nut of voordeel zoude konnen te wege brengen
irruners d e t de ingezetenen vlm bedoelde wijk deze opregting niet vragen. Afschrift deze
zeI Den den heer . rrondissements korruniss::.ris gezonden worden.

28

Door de iJ(,nnhe:rtighei d Gods en de genc. de v ~, n den H. Apostolijken stoel, Bisschop
v:'n Gent. ALn allen die deze zullen lezen Znlic;heid en Zegen in den Heer.
In;; LC:lde de ! 1 tijd r l.nC;roeiende bevolkinc; der prochie VLn de H. Gertrudis te Wetteren;
..leüo:~en dc de meerdere eere Gods en het C;eestelijk wel zijn onzer diocesenen;
.}ebruik m::kende VLn Onze bisschoppelijke mL cht volgens voorschriften v en het H. Concilie Vi n Trente; Hebben I':ij c;oed Gevonden een deel v!:n de p:J rochie Vhn de H. Gertrudis
te ,','etteren in succuro r, le kerk op te richten onder den ti tel v on pc rochie ven de H.
ArU1L-ten-Eede onder I'/etteren, pc rochei die op Ons verzoek door \'letterlijke oppermacht
i:; erl~er.d ~c\':orden . I/ij stellen Vl: st dl 't de p -, rochi tmen \':onende op de deelen VBn
':,etterell i>ep ~' ld door het koninklijk beslui t v(.n 30 December l e:o- tstleden zullen afhangen ven de nieuwe perochie. Wij gebieden de inwoners von de zoo oprechte parochLe
voort cE:! n els geestelijken Vader en Herder zulleJl [,anzien den Eerw. Heer Theodoor Dufour en 0.1 zijne l'lettige opvolgers. In de nieuwe pa rochiale kerk zullen de kinderen
gedoopt worden, in hunne plichten onderwezen en tot de eerste communie (longenomen
worden, d,lar ook zullen de huwelijken volgens het H. Concilie van Trente plaats hebben;
daar zullen de lijkdiensten en elle andere kerkelijke plechtigheden gedaan worden. En
Zé'l het tegenwoordig besluit in de p1:rochiale kerk v an St Anna-ten-Eede den dijnsdsg
19 jcnueri 1875 afgelezen worden bij de instelling van den Eerw. Heer Theodoor Dufour
al s past oor der nieuwe perochie en von toen Qf zijn uitwerksels hebben.
Gegeven te Gent, onder Ons hondteeken, Onze zegel en de tegenteekening van Onzen
Secretcris, den 14 Junuari 1875. (get) Henricus, Bisschop van Gent
op bevel v an Z. D. Hoogweerdigheid, (get) J. M. Boddaert, secretaris •

.
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Uit de inventaris releveren wij: Vaste meubeièn: aan hoogaltaar: tabernakel in hout
twee kolommen in marmer, in 't midden schilderij van de H. Anna met kind.
Twee zijclteren: schilderij rechts Maria met kind, schilderij links H. Antonius.
een doopvont wfioronder schuiven, orgel met balustrade, drij biechtstoelen, Beeld van
de H. Eligius in steen (1 m. hoog) Schilderijen in koor: H. Hart van Jezus (Ot60 X
0,80 m.) H. Hc'rt v an lJario (0,60 X 0,80 m.) H. Anna met Maria (1,05 X 1,25 m.)
discipelen van Emmaas (1,80 X 1,20 m.)
Inde kerk: Boodschop des engels, H. Atonius, H. Franciscus, landschap met roversbende
(1,80 X 1,20 m.) twee kleine schilderijen in slechte staat, 14 atati~n van kruisweg.

30 Lijst

der pastoors van St ;'JlIlo-ten-Eede aangesteld:
E.H. Ivo Botteldoorn
1901
E.H. Christoffel de Tolleneire 1799
Kerel Van Hauwermeiren 1905
Simoen-Jozef Cnnnnert
1799
Frnnciscus Van de Velde1923
1814
P. De Grneve
Leopold
Van Goethem
1928
1820
J. ilurms
Firmin Gabriëls
1~35
1828
H. Drubbel
Prosper De Bruyne
1944
1831
C. Von de Velde
Jozef Sonneville
1951
1858
C. ilertrcnd
M6rcel Köhn
1962
Theodoor Dufour, Ie Pest 1863
Y.ercel Roelants
1968
1886
Lodewijk 1,I oroy

