DE RAAKLIJN KATERN: jaargang 24, nr.122
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland » nr.197, sept. 2016.
(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele)
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Voorwoord
We zijn volop in de herfst beland.
Augustus en vooral september waren volgens de statistieken de
twee warmste maanden ooit!
Is dit te zien aan onze leefomgeving? Wees maar zeker: de rode beuken
doen het slecht, de wilde kastanje en essen evenzeer. De bomen
vechten om te overleven…
Bomen zijn er om te koesteren.
Ze hebben een verhaal, een omvang, een leeftijd of een hoogte. Ze zijn
uniek en maken deel uit van het houtig erfgoed.
Daarom maakt De Raaklijn een inventaris op van alle bomen die jij of
wij belangrijk vinden.
Trage wegen zijn binnen De Raaklijn een vast gegeven geweest en
zullen dat blijven.
Trage wegen zijn er om te koesteren.
Ze hebben een verhaal, dateren al van eeuwen terug en ze verbinden
mens met de natuur, een wijk of een dorp.
We zijn blij dat de nieuwe naamplaten er zijn. Door ze te koppelen aan
de digitale QR-code en ze uit te breiden naar waterlopen geven we er
een meerwaarde aan.
De omgeving van Belsele is doorspekt met geschiedenis. We mogen fier
zijn op al het houtig en monumentaal erfgoed dat nog aanwezig is in ons
dorp.
Erfgoed is er om te koesteren.
Daarom heeft De Raaklijn een speciale brochure uitgebracht ter
gelegenheid van de open monumentendag op 11 september.
Iets gemist? Geen probleem, bij deze katern voegen we 20 pagina’s in
kleur toe.
De Raaklijn heeft een koude douche ontvangen vanwege het Vlaams
Gewest. Ze hebben de subsidiekraan dichtgedraaid en daardoor
missen we bijna 1000€ werkingskosten.
U koestert De Raaklijn vzw?
Dan hopen we dat u het lidmaatschap voor 2017 op een of andere
manier verder zult zetten.
U bent er om te koesteren.
Daarom lanceert De Raaklijn een gedurfd ledenplan. U bent hiermee
goedkoper af en daardoor wordt het milieu minder belast .
Veel leesgenot!
Firmin De Beleyr
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Dag van de trage weg
Traditioneel organiseert De Raaklijn “de dag van de trage weg”.
Dit jaar zouden we het nieuwe pad langsheen de Molenbeek inhuldigen.

Jammer genoeg is de brug die ons over de Zwarte beek zou leiden
nog niet geplaatst en heeft het ook geen zin om dit (fiets)pad in te
wandelen of te fietsen.
Toch hebben we over het Molenbeekpad goed nieuws. De
doortrekking van het totale Molenbeekpad zit in de lift.
Daar zal u in de volgende katernen meer over horen.

15 oktober…in Nieuwkerken!
Maar je hoeft niet
heel ver te gaan of
te fietsen om trage
wegen op het
grondgebied van
Sint-Niklaas te
ontdekken.
In Nieuwkerken organiseert men op zaterdag 15 oktober
geleide wandelingen langsheen trage wegen.
Die starten om 14 uur aan het oude gemeentehuis , Ten Bos in
Nieuwkerken. Ervaren landschapsgidsen nemen je mee op sleeptouw
doorheen het landschap.
Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.
Daarbij krijgt u daar de fonkelnieuwe brochure die voor
deze gelegenheid is samengesteld.
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Wegels krijgen nieuwe
naambordjes!

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar de
nieuwe naambordjes van de trage wegen zijn gearriveerd.
We hebben er lang over gedaan om tot een consensus te komen over de
naamgeving.
Vervolgens moest de bestelling doorgegeven worden en i.s.m.
Regionaal Landschap Schelde Durme en de stad Sint-niklaas is het
uiteindelijk gelukt.
De naamborden zijn uniform voor het hele grondgebied Sint-Niklaas.
Bovendien is dit nodig om tot een globaal netwerk van trage wegen te
komen in Vlaanderen.
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De Raaklijn bekommerde zich niet
alleen over de naamgeving maar
ook over wat er ging gebeuren met
de oude en in het hout uitgevoerde
naambordjes die nu nog
te zien zijn.
1e voorstel naamborden:
We stellen voor om de
oude naamborden te verzamelen
en samen te brengen in één
grote sculptuur.
Met er onder het schild van Belsele
en info over de trage wegen.
2e voorstel naamborden:
We kleven op elk naambord een QR-code.
De wegelinfo is via smartphone te raadplegen.

3e voorstel naamborden:

We plaatsen aan alle waterlopen en
beken een houten naambord.
We hebben o.a. de
Belselebeek, de Molenbeek, de
Ransbeek, de Paradijsbeek,
de Schoonhoudbeek, de Omloopbeek…
(Een oud voorstel van Omer Burm
uit 1998)
http://www.omerburm.be/omer_burm_beeknaam.htm
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Heksen!
In onze vorige katern kon je kennis
maken met “ Vliegfeest op de
Kouter”

Het artikel werd geschreven door historica Ann Pieters. Zij kent de
geschiedenis van Belsele als geen ander. Met Dirk Van Der Speeten,
coördinator van muziekclub ’t Ey, is ze overeengekomen om 7 teksten te
publiceren in ‘t Eyschrift. Ann schrijft de teksten en Dirk en zijn ploeg
gaan proberen er muziek op te maken.
Deze samenwerking wordt nu uitgebreid naar De Raaklijn vzw.
In deze katern publiceren we nu het 4e historische artikel van Ann:

Heksen!
Caerte Figuratieve van ’t Lant van Waes ende Hulster ambacht
als mede de rievier de Schelde
Peter Verbist – Antwerpen - 1656
Bibliotheca Wasiana [Caerte Figurative]

Een fragment uit een kaart van
Peter Verbist (1650), een
hoekhuis met een cartouche met
het jaartal 1665…
Ze brengen ons terug naar een
tijd waarin de heksenvervolging
een vast gegeven was.
Het artikel hierbij dropt ons in het jaar
1684. In dat jaar werd de laatste heks
in Vlaanderen veroordeeld. Het
gebeurde in Belsele.
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23 oktober 1684: op de Grote Markt van SintNiklaas sterft Martha van Wetteren op de
brandstapel. Martha is enkele maanden daarvoor, op
24 juli, ter dood veroordeeld door de Vierschaar van
Belsele en Sinaai op beschuldiging van hekserij.

De terechtstelling van Martha Van wetteren (38 jaar oud) is een late
opflakkering van de heksenwaan die door Europa waaide tijdens de
16de en 17de eeuw.
Vooral in de Duitstalige landen werden vrouwen die
“anders” waren massaal het slachtoffer van deze
tragische waanzin. In Vlaanderen was de
heksenvervolging meer plaatselijk. Veel hing af van
de lokale, invloedrijke machtshebbers. In tegenstelling
met wat je zou denken stond de Kerk niet achter de
heksenvervolgingen. In deze periode was de strijd
tegen ketterse dwalingen zoals Lutheranisme en
Calvinisme veel belangrijker dan de op hol geslagen
fantasie van een paar dorpsbewoners.
Ons woordje heks komt uit het Duits en werd pas vanaf
1600 gebruikt. Daarvoor spreekt men van tovenaressen
en in Belsele gebruikt men tot in de 19de eeuw het
woord gytenessen. Ook vanaf 1600 stellen we ons
heksen voor als lelijke, meestal oudere vrouwen die
(naakt) op een bezem vliegen, ’s nachts gemeenschap
hebben met de duivel, een duivels potje
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koken, kinderen eten en spreken met zwarte katten.
Dit heksenbeeld kwam ook uit Duitsland, maar werd geperfectioneerd
door onze schilder Pieter Brueghel. Zijn heksenbeeld vinden we nog
altijd terug in onze hedendaagse prentenboeken.

Jacobus De Meerdere ontmoet de magiër Hermogenes (Pieter Breugel 1565)

Mensen uit Brueghels tijd geloofden dat heksen door hun magische
krachten de gewone gang van de wereld konden verstoren: ze
hadden een invloed op het weer en op de vruchtbaarheid van de
dieren en de akkers. Dat kon positief zijn, vb. een overvloedige
graanoogst, of negatief, vb. het sterven van een kudde schapen.
De gewone wereld was in deze tijden inderdaad verstoord. In de
geschiedschrijving spreken we van de Kleine Ijstijd, de periode 15601630. De winters waren abnormaal koud. We weten dat de Schelde
soms wekenlang dichtgevroren lag. In de schilderkunst zien we dit terug
in een nieuw type landschapsschilderij: de prachtige
sneeuwlandschappen van Brueghel en de idyllische, dichtgevroren
rivieren met schaatsende mensen van de Hollandse meesters.
Mooie schilderijen die in de warme woonkamers van rijke burgers
hingen, maar de gewone man kreeg het moeilijk om te overleven.
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Tijdens deze barre winters kon hij zich moeilijk verwarmen en bovendien
kreeg hij problemen om aan voldoende en betaalbaar voedsel te
geraken. Ook de zomers waren verstoord: te koud en te nat, met
verdronken akkers, overstromingen.
Door de koude en de misoogsten raakte de maatschappij van de 16de
eeuw volledig ontwricht. Het is geen toeval dat in deze periode het
protestantisme ontstaat, dat de lakennijverheid kapot gaat, dat er
overal opstanden zijn tegen heersers en veel vluchtelingen.
Mensen zochten naar een schuldige voor dit jarenlange onheil.
Vreemdelingen, gehandicapten, psychisch gestoorde mensen,
roodharigen, geneesvrouwen, vroedvrouwen, joden, allemaal mensen
die een beetje anders zijn. Zij werden de grootste slachtoffers van
deze waan die over Europa trok.
Lezen we nu verder in het proces-verbaal van de veroordeling van
Martha van Wetteren. Martha was afkomstig van Landegem, dus een
vreemdelinge in Belsele.
Zij was naar het Waasland gekomen om te dienen bij Albert Geerincx, de
armenmeester van Sint-Pauwels. Hij was rijk en gerespecteerd. Ze
huwde met een inwoner van Belsele, maar op het moment van haar
veroordeling was ze weduwe. Martha bekende dat ze haar toverkunsten
geleerd had van Geerincx en het gerecht vond in zijn huis verschillende
boeken over toverij en magie. Toch werd hij niet veroordeeld.
Een andere getuige, Jan van Paddenbroeck beweerde dat Martha
hem haar toverkunsten zou leren op voorwaarde dat ze met hem
zou huwen.
Een andere getuige, Bernard Bruggeman, verklaarde dat Martha
hem grote diensten had bewezen: ze had zijn schapen van de pokken
genezen, een gestolen koe doen terugkeren naar de stal en het graan
doen groeien. Om dit alles te realiseren had ze hem opdracht gegeven
een hond te doden, het dier in stukken te snijden en de delen rond zijn
akker te verspreiden.
Nog een andere getuige vertelde dat Martha haar een rijke echtgenoot
had bezorgd door middel van magische trukken. De echtgenoot
overleed zes weken later en Isabelle Aerents erfde zijn fortuin, precies
zoals Martha voorspeld had.
Op basis van deze getuigenissen werd Martha
veroordeeld tot de brandstapel. Ze was echter
zwanger op het moment van de veroordeling en de
rechters beslisten om haar pas na de geboorte van
het kindje te laten sterven. Martha wist heel goed
welke een gruwelijke dood haar te wachten stond.
Ze probeerde zich te vergiftigen, maar dit mislukte.
Ze werd levend verbrand.
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Uw lidgeld van €12 naar €8!
of van €12 naar €16!
Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), dat opereert
onder de bevoegdheid van minister Joke Schauvliege, stelde de
contouren van het gewijzigde decreet op de erkenning en
subsidiëring van natuur- en milieuorganisaties voor.

Voor de categorie ‘streekverenigingen’ wil men de huidige
aanpak van subsidiëren niet verderzetten.
De reden hiervan is de grote administratieve kost van de controle van de
honderden dossiers in verhouding tot de toegekende bedragen. Van
deze administratieve last wil men af.
Dat betekent voor een vereniging als De Raaklijn vzw een
vermindering van om en bij de € 1000 / jaar.
Op de laatste verg. van De Raaklijn werd gezocht naar middelen
om deze onsympathieke en negatieve maatregel op te vangen.
Wij konden de rekening doorschuiven naar onze leden en het lidgeld
optrekken naar 16€. Dit wilden we niet, integendeel we hebben
besloten om het lidgeld te verlagen van 12€ naar 8€!
Tot op heden betaalde u voor een heel jaar 12€. Hierdoor krijg je 5x
per jaar het Groene Waasland en onze katern van De Raaklijn.

5X

+

5X

Voorstel vermindering lidgeld:
We sturen een nieuwsbrief op!
Wie de katern digitaal , dus via een nieuwsbrief doorgestuurd
wil krijgen, bekomt een reductie van 4€ en betaalt nog 8€.
Het groene Waasland blijven we nog steeds posten maar dan
zonder de katern.
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De digitale nieuwsbrief bevat meer informatie dan de katern alleen:
speciale uitnodigingen, activiteiten, brochures enz…

NIEUWSBRIEF
Optie 1: voor 2017 is het lidgeld € 12
 Het Groene Waasland + de katern per post en geen
digitale nieuwsbrief.

Optie 2: voor 2017 is het lidgeld € 12
 Het Groene Waasland + de katern per post en een digitale
nieuwsbrief.

Optie 3: voor 2017 is het lidgeld € 8
 Het Groene Waasland per post en een digitale nieuwsbrief.

In geval van optie 2 of 3:

mailen naar:
firmin.de.beleyr@telenet.be
Vanaf Januari 2017 start de
nieuwe formule!
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Extra brochure!

Iets gemist op 11 september?
Op deze stralende dag stond Belsele extra in de kijker. Er hebben volgens de
tellingen meer dan 2000 mensen Belsele bezocht om te genieten van een waaier
aan activiteiten waaronder:






De Belseelse Bezenkoek, een boeiende trage wegenwandeling
Info- en ontmoetingspunt Muziekclub 't Ey
Oude kaarten in de Pastorij,
Rondleiding in de kerk,
Ridderdorp in de Kasteeldreef,
Het Lindenhof met vertoning van oude films uit Belsele.





Deze katern is extra dikker door een brochure die voor deze
dag door De Raaklijn werd samengesteld.
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De Raaklijn vzw
INFO
U bent altijd welkom op onze
samenkomsten in 2016
Deze gaan door in het Parochieheem.

De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat
de Raaklijnvergadering vooraf.

De vergaderingen van 2016
24 oktober, 28 november, 19 december

De Raaklijn vzw
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving
te Belsele.

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111
Belsele telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap €12
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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1000 bommen en granaten
In de vorige katern: mei nr. 121 schreven we over de locatie van “het
oude vliegveld” .
U moet wel gedacht hebben: “ waar zijn de sporen uit dat “ recent “
verleden?”
Antwoord: op de Kouterwijk meer bepaald op de wijk Houdtacker.

Op dit kaartje werd door een Belseelse ambtenaar
“terrain d’atterissage” of landingsbaan aangeduid.

Wie de brochure “ wandelen en
fietsen in den Bezenkoek” er op
naleest ontdekt de locatie van
“het loopgravengebied”.
U moet wel gedacht hebben:
“ Waar zijn de sporen uit
dat recent verleden? “

Antwoord: op de Kouterwijk meer bepaald op de
Houdtakker.
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1

2
3

Loopgravengebied

1

vindplaats granaat

2

Oud Vliegveld

3

Een oorlogsverleden leert uit de fouten, verteert de wonden en
inspireert de toekomstige geesten.
Dat moeten toch wel enkele jongelui ervaren hebben toen ze in hun
eerste zomerdagen een springtuig, zeg maar een steelgranaat
ontdekten!
We laten hun zelf, of liever hun moeke Yo De Bock aan het woord:
De bommenvinders:
Stel: je bent een volwassen man, of toch bijna met je 14 lentes.
De wereld ligt aan je voeten want de examens zijn net gedaan en de
uitslag is nog niet ‘binnen’. Dat moet zowat het heerlijkste moment zijn in
een jongensbestaan.
Je hebt drie avontuurlijke vrienden, ze willen tenslotte wel eens met
jou gaan wandelen.
Het bos van je vader ligt vlakbij, idyllische plek in een boterzacht Belsele.
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Tijdens een wilde doortocht van het bos ontdek je een ijzeren pot
met een verteerde houten stok aan. Iemand roept : “Een bom !”

De anderen roepen “Ja!”.
Je bent slim en belt vake, vake - ook slim - belt de politie.
De Politie komt en zegt ; “Vier jonge snaken en een bommetje
… dat zal wel…”.
De politieman neemt voor alle zekerheid toch maar een foto
van het stuk oud ijzer en stuurt die door. Op het gezicht van
de man speelt nog steeds een minzame glimlach tot hij een
berichtje terugkrijgt vanuit Brussel en roept : “Ontruimen die
handel!”.
De ontmijningsdienst van DOVO (Dienst voor de opruiming
en vernietiging van ontploffingstuigen) komt, het bommetje
blijkt een steelhandgranaat uit de eerste wereldoorlog.
Met een stevige knal wordt Belsele wakker geschud uit z’n
voorjaarsslaap. Bewonderde buren slepen godendrank aan,
fanfares en praalwagens rukken uit om deze jonge helden te
eren. Een standbeeld van de “mortierbrigade” is in opbouw.

Soms klopt het hele plaatje, … behalve dat dan van die fanfare
en de praalwagens.
Gegroet, moeke van een bommenvinder
Yo De Bock
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100 bomen met verhalen
Minder explosief, maar daarom niet minder belangrijk.
Hetzelfde geldt voor de vele mooie bomen die in onze omgeving
het landschap uitmaken: ze leren, verteren en inspireren.
Dit bracht Tim Van Erck op het idee om niet alleen de bomen op naam
en aantal op het grondgebied te inventariseren.
Het mogen bomen zijn met
een verhaal:
De groepjes linden aan een kapel…
of een olm op het dorp.
De Reynaertbank te Belsele werd op
30 mei 1955 voor het eerst ingezeten.
De boom erachter was een olm of
een iep, de olm is echter vervangen
door een eik.

Het mogen bomen zijn met een uitzonderlijke omvang of leeftijd:
De dikste, de grootste, de hoogste bomen staan in het Groenhof of in
het vroegere bisschoppelijk domein.

mamoetboom in het Groenhof

tulpenboom in het Groenhof

Kortom we gaan weer de boer op en willen de bomen die je overal
in Belsele en Puivelde kan zien een verhaal, hun omvang en naam
meegeven.
Uw bijdrage is altijd welkom. Uw geliefde boom heeft een verhaal of
is een dikke, grote of een vreemd exemplaar…het doet er niet toe!
Contacteer ons en wij leggen alles vast!
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