parochialekring onder het mom van de volksgezondheid.Zo was er dr. A. Hoorens,een van
de beheerdersvan Volkshaard.Hij schreef in een pamflet dat onder de bevolking van het
Westveldwerd verspreidhet volgende:"Wilt u gelukkig zijn? Onthoudtdat U het geluk moet
zoekenin uw huiselijke kring. Niet buitenhuis,niet in een herbergal dragenze ook de naam
van ParochialeKring".
In de statutenvan de C.V. Volkshaardwas een artikel voorzien dat het openenvan eenherberg
in de wijk verbood.Dr. Hoorensgaat verder rn zijn pamflet met het naar voor brengenvan de
wens van de C.V. Volkshaard:"Hun wens is, dat zoals in Holland een complex zou bestaan
van honderdenhuizen,ja gansewijken, waar geenherbergte vinden is."
Of Philemon Pergoot zich veel van deze aanval,want dat was het toch, aantrok is moeilijk
te achterhalen.Wat we wel konden achterhalen,is dat hij De Reinaertkluisvoorzag van een
jukebox en een biljart. Voor het plaatsenvan de jukebox kreeg hij 10 7o vàn de "insteeksom"
als dit bedragde 1.000 BEF overtrof. Was dit laatsteniet het geval, dan nam de verhuurder
de jukebox weg. De biljarttafel had hij gekocht van een zekereR. Van De Vijver voor een
bedragvan 1.500BEF.
Philemon Pergootrunde de ganse zaak met de hulp van zrjn gezinsleden.En daar schuilde
nu preciesde "zwakte" van het concept.Doordat zijn drie kinderen op eenjaar tijd huwden,
verloor Philemon Pergoot drie belangrijke, zoniet de belangrijkste dan toch zeker de
goedkoopste,helpersin zijn zaaken zaghij zich genoodzaaktin oktober 196l zijn uitbating
te stoppen.Hij verhuurdedan het gebouw aan de jeugdclub (zie in dit verband ook De hoed
van Napoleon,of een licht doen schijnenover het WesnelQ.
Dit artikel is ook een warme oproep naar diegenendie nog gegevensof informatie hebben
over de parochialekring(en) op het Westveld.
Danny Mattens
Noot:
( 1) Danny Mattens: De hoed van Napoleon, of een licht doen schijnen over het Westveld (JaarboekHeemkundige
Kring De Oost-Oudburg,45,2008,p. 5-206)

wijk
vanDestelbergen,
Uitde geschiedenis
Beervelde(1)
Het is voldoendegewetendat Destelbergenafting van de heerlijkheid van de abdij van SintPietersin Gent. Maar ook met anderekloosterordenzijn er relatiesgeweest.Dit was o.m.
het geval met de Gentsekartuize.Dezewerd gestichtop Rooigemin 1328en kreegde naam
Koningsdal.Reedsvan het prille begin van dit kloosterdaterende eerstevermeldingenvan
Destelbergen.
In 1331schenkenHugo vanderMost en zijn vrouw Kerstineaan die kartuizeeen som van 8
pond en eenweide 'in BerveldeprochieDesselberghine'
.@Hun zoonHugo, die kanunnikvan
Sinte-Veerlewordt, scheldtin 1360 de schuldenkwijt die de kartuizersop die grond hebben
In de oorspronkelijke
en schenktdie meersdefinitief en onbelastaan het klooster in 1364.(3)
documentenwordt de exacteligging van dezeweide niet duidelijk vermeld.
Een tweede schenking aande kartuizerskomt ter sprakein 1345. Jan, abt van Sint-Pieters,
'Bervelde
doet weten dat de prior en het convent Koningsdal zeven bunder land, gelegente
verworvenhebben.Mits betalingvan eendubbelecijns perjaar,namelijk
ín Desselberghine',
14 schellingenen l0 penningen,zijn de kartuizersvrijgesteldvan alle feodaleschulden.(a)
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In 1357 verklaart Thomas van Vaernewijck,die behoort tot de belangrijksteweldoenersvan
Koningsdal, offlcieel dat de kartuize goederente Destelbergengekregenheeft ten belope
van acht bunder 'twelcke landt ende meerschcomendewas van jonckfrauwe Katelijne van
Roselaereende Huughe vander Most'. Katelijne is een 'nonne van Peteghem' aan wie de
kartuizers5 pond betaaldhebbenin juli 1343 'over een meerschte Desselberghinedie ons
Hughe vander Most gaf '.rst
In het begin van 1365(6)verwerven de Gentse kartuizers een weide in Destelbergenop
voorwaardedatze een sterfelijkelaat aanstellenen er aan de abdij van Sint-Pieterseen kwart
van de verkoopswaardebetaaldwordt bij het overlijden van die man. De vastgesteldewaarde
van dat kwart is 12 schellingen8 penningenparisis.In het renteboekstaatgenoteerddat de
kartuizersop 16.02.1365een oud bunder weideland verkregenhebbenvan de abt van SintPieters.Heel vermoedelijkgaathet over dezelfdeweide.In het charter,gedateerd16.04.1365,
maar zeer waarschijnlijk is de maand verkeerd genoteerden gaat het om februari, betreffende die weide wordt gezegddat dit stuk grond naastde schenkingvan Hugo vander Most
ligt.tzrHet was de gewoontezo weinig mogelijk verspreidebezittingente hebben,maarliefst
dichtbij elkaar.
Beatrijs van Massemenen haar dochter Elisabeth Noethaex geven een oud bunder meers
in Destelbergenop 15 november 1365 aande kartuizers.(8)
Op de achterkantvan het charter
staatgenoteerddat die weide gelegenwas 'achter de kerckevan desselberghe'.Beatrijs was
gehuwd met Diederik Noethaex die een heel belangrijke heer was en bewoner van het nu
nog bestaandekasteelNotax. Zobreidden de kartuizershun bezittingenbinnen Destelbergen
steedsverderuit.
Op 2l februari 1401 geeft de prior der kartuizersgrond in Destelbergenin cijns aanJacob
denvadere.(e)
Voor het eerstwordt eentoponiemvermeld,namelijk'een stuclandtsgheheten
tpryheel te Desselberghenbeerenvelt'. Het is moeilijk , zoniet onmogelijk, de juiste ligging
van dat 'prieel'te bepalen.
In het begin van l4I4 wordt door de prior eenzelfdedaadgesteld:hij geeft in cijns goederen
die gelegenzljn vóór de kapel yan'berevelt in t'heerscapscloostersvan sintepieters van
ghendt'aan Maarten van Oordeghem.(r0)
ZIjn zoon, Ghiselbrechtvan Oordeghem,neemt
op 5 januari 1454dat goed in pacht of in cijns.(rr)Vy'eweten het niet precies,want in april
l4l5 worden twee oorkonden verleden voor een notaris dat de grond in Bervelt in cijns
gegevenwerd aanGhiselbrecht,en niet in huur of pacht.tt2)
Drie jaar later wordt een akkoord
getroffen met de erfgenamenvan Ghiselbrecht, namelijk zijn weduwe en zijn zoon, dat
zij deze goederenverder mogen gebruiken.(r3)
En nog drie jaar later wordt een document
opgestelddat die zoon, Marten, deze grond in cijns heeft genomen.We lezen: 'es te wetene
dat her symoenvander scuereprioer van onsen clooster int jaer duust IIIIc ende LXXXI by
den consentevandenghemeeneconventeals ons goet van desselberghenuut gaf in erveliken
cheinsemartien van oordeghemup den conditie dat martin moet stellen een stervelikelaet
sonderonser cost mits te betalendobbel (. . .) dus blyct dat ons clooster ontslaghenes vanden
(verbonden?) boven verhaelt te ewighen daghen ten waere dat de parcheelen van lande
boven verhaelt mits quade betalingheweder omme quamen in onse handen'. Het betreft de
stukkengrond door de kartuizersverkregenin 1345en 1365.(ra)
Een priester,Gillis Stoop,doet einde 1496 zllnrechtenop bepaaldegoederente Desselberghe
'aan
officieel erkennenen op 5 juli 1497 schenkthij deze'in puere aelmoese
de kartuizers.(rs)
PieterFasseur,prior van Koningsdal van 1497tot 1538,geeft in 1500aande erfgenamenvan
Symoenvan Sickelergoederente Beerveldein Destelbergen
in cijns.Alweer vindenwe geen
nadereomschrijvingvan de plaatswaar die goederengelegenwaren.(r6)
Uit 1541 stamt een documentbetreffendede aflossingvan een rente en de verkoop van een

rente van 20 schell. gr. De tekst is zeer slecht leesbaar,maar enkele namen trokken onze
aandacht:voor de heren van Sint-Pietersabdijen van Notaex te Destelbergen,verkopen
Jan vandenHende en Margriet de Wiest een rente aan Pieter de Rycke. Andere namen zijn:
jonckvr. Ursula de Rubys (?) en meester... thummaert(?) te notax. Naastde datum 1541,
vermeld op de achterzijde,staat in de tekst ook 'deze 21 junius XVc vffintneghentich'.
Nogmaals:zeer onduidelijk en moeilijk te ontcijferen stuk.(r7)
Het voorlaatstedocument dat we hebbenkunnen consulterenin verband met de kartuizers
dateertvan 1660en is misschienhetbelangrijkstewant het resumeert(bAna)al het voorgaande.
Zíehier uit de inhoud: '...van erfuen ligghendebinnen desselberghentoecomendede E.P.P.
chartreusenbinnen Ghendtop een stuck landt het camerkenofteprijeelken groot 281 roeden
en op een stuck landt den hooghenacker een behuysdestedegroot 150 roeden...Alle deze
voors. parcheele ligghende binnen bervelt prochie van desselberghesijn ons eensdeels
ghegevenvan eenehughe vander most ende zynder huysvrauwe,ende eensdeelsmet onsen
gheldeghekocht'.Jammergenoegweten we de plaatsniet, maar we hebbentwee toponiemen
en de afmetingenvan de goedersn.(r8)
Ten slotte vonden we in een anderfonds nog een belangrijk gegeven.In een renteboek(re)
van de Sint-Pietersabdij
van 1681 is ook een 'caertefiguratif' opgenomen.Deze geeft de
eigendommenaan van de Sint-Pietersabdijin'de prochie van Desselberghe'. We lezen o.m.
op fl 35r" 'Item de Chartreusenbinnen Ghendt van haerlieder goededat sy hebbenligghen
groot acht bunderen'.De rentewordt betaaldop 1 april 1704.Dit stuk is
binnenDestelberghe
begrensdo.m. door t'lantstraetkenen bevato.m. t'lanckackerken.Op f 39v' staatde 'Caerte
no 3' met volgendetekst 'ltem noch inde chartreuserentecommendeoock de naervolghende
te wetenjonckheer Pieter Francoys Tayaert heere vander Helst van synepartie genaempt
den Leeackeregroot ij gemetennoort de Leede' en verder fl 40r" 'Item jonckheer Pieter
Francoys Tayaert heere vander Helst van synepartie genaemptden kimpackeregroot een
half bunder oost t'lantstraetken', op f" 40v" 'Item de weduweAndries Eeckmanvan haere
partien genaemptt'camerken,denplaschackereendethalf bundereoost t'landtstraetken'.De
laatsteinteressanteverwijzing vinden we op P 42'ltem jonckheer Joos van der Meerenheere

Zone 1 omvat de rentende gronden van de Kartuizers van Koningsdal (Gent), tussen de huidíge
straat Ter Poelen en de Ledeakkerstraat te Beervelde. Het toenmalige lantstraetken is ín de
hedendaagseakkerstructuur niet meer waar te nemen.
Zone 2 t'goet ter Pulaer.eo)

van VoordeendeLieven van I'{ieuwenhuyse
d'aude van hun goet genaemptt'goet te poelaer
groot vffiigh bunderen ofte meer met de landen geleghen op de heye van Spiegelsheet,
ligghen oost de Chartreusenlandenofte die onder hun syn rentende,westt'leenvanden heere
van Pottelbergesuyt de hannautstraeteendenoort de Leede'.
We kunnen dus nu veel duidelijker bepalen waar de kartuizergoederen,vermeld in het
documentvan 1660, gelegenwaren. Het 'camerken',het 'Lantstraetken'en het 'goed te
Poelaer' bevondenzich op de huidige wijk Haanhout(Beervelde).Deze goederenwaren in
het noordenbegrensddoor de Lede, die vroeger een belangrijke watering was en de Durme
vanuit Lokeren verbond met de Schelde ter hoogte van de grens Destelbergenen SintAmandsberg.Het 'goed te Poelaer' was gelegen dicht bij de 'capelle van Sint-Daneel' te
Beervelde.De toponiemenzijn ongeveeropgelost!
Bij de opheffing van het klooster in 1783 wordt door het Comité van de Religiekas een
inventaris opgemaaktvan alle bezittingenvan de kartuizers.Wat tot ons gekomenis, is vrij
volledig. Op geenenkeleplaatsis er nog sprakevan eigendommenin Destelbergen.Dus zijn
dre, zo goed als zeker,verkocht tussen Il04 en 1783, maar nergenszijn daarvansporente
vinden in de door ons nagekekendocumenten.
Jan De Grauwe
Noten:
(1) Beervelde werd pas in 1921 een zelfstandige gemeente,gevormd uit gronden van Destelbergen,Heusden,
Laarne en Kalken. In 1916 werd Beerveldedoor fusie een deelsemeentevan Lochristi.
(2) RAG, Fonds Kartuizers,cartularium B 1288,f" 182 v"
(3) RAG, Fonds Kaftuizers, charter nr. 3/105 dd n .12.1364
(4) RAG, Fonds Kartuizers,cartularium B 7288,f" 72
(5) RAG, Fonds Kartuizers,cartularium B 1288, f 99
(6) RAG, Fonds Kartuizers,charter nr. 31101dd 16.04.1365
(1) RAG, FondsKaftuizers,charternr.31101dd 16.04.1365
(8) RAG, FondsKartuizers,charternr. 3/108 dd 15.11.1365
(9) RAG, FondsKartuizers,charternr.5ll92 dd 02.03.1401
(10) RAG, FondsKartuizers,charternr.6116dd 18.02.1414
(11) RAG, FondsKartuizers,charternr.9ll28 dd 05.01.1454
(12) RAG, Fonds Kartuizers,charter nr. llllll
dd 18.04.1475
( 13) RAG, Fonds Kartuizers,charter nr. 7lll7 | dd 18.04.1475
(14) RAG, FondsKartuizers,charternr. 111176dd 13.02.1418
(15) RAG, Fonds Kartuizers,charter nr. 141250dd05.07.1497
(16) RAG, Fonds Kartuizers,charter nr. I5l2 dd 1500
(17) RAG, FondsKartuizers,niet genummerdedoos,stuk C IX . ..26,11.08.1595
(18) RAG, Fonds Kartuizers,niet genummerdedoos, stuk zonder nr., 1660
(19) RAG, Sint-Pietersabdij,lste Reeks, nr.33l , Destelbergen(ons meegedeelddoor wijlen Erik Schepens)
(20) Bert Vervaet, auteur van'De parochie Beervelde 1309-1809-2009.Een geschiedenisvan kerk, volk en adel',
2009, bevestigt dat de Beerveldsegronden, die onder de rente vallen van de Kartuizers, te situeren zijn ten
oostenvan t'goet te Pulaer.De ligging van 'De grote en de kleine Pulaar' werd beschrevendoor Erik Schepens
in Jaarboek30 van de Oost-Oudburg,1993,pp.75-102.

