
Ooit al eens gedacht? 
Vandaag haast ik mij niet 
voor niets of niemand. 
Vandaag reken ik niet met tijd. 
Vandaag wil ik elke mens proeven 
en glimlachen naar alle dwaze dingen. 
Vandaag streel ik mijn dag 
en laat hem over me gaan 
als het water van een stortbad. 
Vandaag vertel ik at ik 
deze nacht gedroomd heb 
en ik vind het boeiender dan de krant. 
Vandaag vind ik ieder ander belangrijker 
dan mezelf en ik ben er blij om. 
Allen zo kan elk gewicht 
en elke duisternis van jou afvallen 
tot je licht genoeg bent 
om in een of andere zeepbel binnen te stappen 
en ... vakantie te nemen. 
Misschien op een koertje 
knusjes in een plekje zon. 
Misschien in een boeing, 
misschien in een tentje, 
wat doet het ertoe. 
Vakantie begint in het hart, 
in de geest. 
 
Manu Verhulst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN: DEEL 2 
 
 

 
 
Onderschrift: Het oude Wondelgem op de kaart van Horenbault rond 1619 
 
In het Rijksarchief te Gent (Geraard Duivelsteen) bevindt zich een "Chaerte ende descriptie 
figurative vander Prochie van Wondelghem in partie metten Pachtgoederen ende beloopen 
van thienden toebehoorende mijnen Eerweerdigen Heeren Viglius van Zuichem, Proost 
vander Cathedrale van S. Baefs binnen Ghendt.". Deze kaart, daterend uit 1576 werd 
vervaardigd door Pieter de Buck, gezworen landmeter en geograaf uit Gent, samen met 
Franchoys Horenbault, kaartmaker en schilder. Deze plattegrond geeft een buitengewoon 
klaar beeld van de toenmalige parochie van Wondelgem; men vindt er niet alleen de 



verschillende straten, driessen en vijvers op afgetekend, maar tevens de kleinere lenen en de 
hoeven met de namen van hun eigenaars. Met dit plan is Wondelgem voor die tijd zeer 
bevoordeligd t.o.v. andere gemeenten. 
Aan de hand ervan konden we benevens de parochiekerk en de Burcht -waarover verder -
volgende woningen identificeren : 
 
1. Een hoevencomplex in de buurt van Stallendries (= Kerkdries). Voorzeker hebben we hier 
te doen met het vroegere vroonhof Vroonstalle. Het centrum wordt gevormd door een groot 
gebouw omringd door grachten. Voor de ingang lagen er negen alleenstaande hoeven 
verspreid. Dit alles werd nogmaals door grachten omgeven en voorzien van drie 
ingangspoorten. Van de hoeve liep er een dreef naar de Lieve en van deze dreef een andere in 
de richting naar de Vierweegse. De eigenaar zou op dat ogenblik Gilles Wijts geweest zijn, 
raadsheer of voorzitter van de Raad van Vlaanderen. 
2. Het Kasteel van Everstein op de plaats waar nu een petroleummaatschappij haar 
raffinaderij heeft opgericht. Het behoorde toen aan Jonkheer Willem van der Kethulle, heer 
van Assche, Haverie, Rijhove, Volkegem, enz.  
Een woordje commentaar: Frans van Rijhove (Wondelgem, 1531 - (waarschijnlijk) Utrecht, 
15 juni 1585)  is eigenlijk Frans van der Kethulle. Hij was een van de leiders van de 
Calvinistische revolutie in Gent. Daar bestaat nog altijd het Ryhovesteen. 
3. Het kasteel Thautken toebehorend aan de familie de Houtkine. Het was vanzelfsprekend in 
het Houtjen gelegen. 
4. Het kasteel te Ruenhove, in de Botestraat, dat toen bewoond werd door Pieter van Tessele. 
5. De hoeve Exmeere, in de hoek Botestraat-Lusthoflaan. Deze hoeve bestond uit drie losse 
gebouwen omgeven door een gracht. De eigenaar ervan was Zeger Neyt. 
6. De hoeve Franchoijs de Rijcke, gelegen ten zuidoosten van het kasteel Everstein. Het was 
een zeer groot gebouw, omringd door een boomgaard, op zijn beurt omgeven door een wal. 
7. De hoeve Adrianus Grootaert, aan de Keeremelckbrugghe in de bocht van de Lieve. Zoals 
de hofstede van Zeger Neyt bestond ook die uit drie losse gebouwen, in een rechthoek 
geplaatst, maar ze was omringd door een afsluiting. 
Het hoeft wellicht geen verwondering dat die grote hereboeren een zeer 
verdienstelijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Wondelgem. Door hun 
grootgrondbezit waren ze zeker niet arm, maar dit belette hen niet zich ten 
dienste te stellen van hun medemensen. 
Voor wat de rest van de bewoning betreft, telden we ongeveer 35 alleenstaande hoeven 
zonder en 15 met boomgaard, 12 hoeven bestaande uit twee gebouwen met boomgaard en nog 
twee van 3 gebouwen. Belangrijk in dit verband is wel dat de hoeven vooral geconcentreerd 
lagen in de omgeving van de Kerkdries, Spesbroekdries (Kleine Dries) en ten zuiden van de 
kerk. 
De plattegrond toont ons zelfs dat enkele percelen - meestal weiden - werden omheind met 
levende afsluitingen, zodat het landschap hier en daar een "gesloten" uitzicht kreeg. De akkers 
op de kouters werden nooit omheind. Zodoende kreeg het landschap hier een "open" uitzicht. 
Zelfs de galg, die op de hoek van Liefkensstraat-Evergemse steenweg stond, vinden we erop 
terug. Ze werd in de 17e of 18e eeuw verplaatst naar de overkant van de weg, het zgn. 
Galgeveld. 
 
 
 



De Burcht:  
Dit kasteel bevond zich aan de kerk van het oude Wondelgem. 
dit kasteel, dat zich aan de kerk van het oude Wondelgem 
Tijdens de oorlog van de Gentenaren tegen Maximiliaan van Oostenrijk (eind 15de 

eeuw) werd het kasteel, of wat ervan overbleef, volledig afgebroken. Een citaat uit 
1553 maakt inderdaad gewag van daer wijlent tcasteel ghestaen heeft (1553, 
RAGRvVl 970, 309r). In de 16de eeuw was het alweer herbouwd en werd het bewoond 
door een zekere Dirk Jooris (De Potter-Broeckaert 1864-1870: Wondelgem, 19). 
De heerlijkheid De Burcht werd door graaf Lodewijk van Male gekocht van Philips, heer van 
Maldegem, waardoor deze vorst verplicht werd de abdij van St.-Baafs leenhulde te bewijzen, 
daar het kasteel op hun grond gebouwd was. 
Graaf Lodewijk deed het kasteel ten jare 1370 herbouwen, en besteedde daar, volgens het 
zeggen van Froissart de som van meer dan 150 duizend guldens aan. Na de voltooiing gaf 
men het de naam van Paviljoen, naar de vorm van een der gebouwen. Het diende 
voornamelijk tot bewaring der schatten van de vorst.  
 
Toen Bruggelingen met zijn toelating een nieuw kanaal wilden graven (concurrentie voor de 
Lieve!)  kwam er een vijandige reactie van de Gentenaren.  Op 8 september 1379, werd het 
door de Gentenaren, onder aanvoering van Jan de Leeuw, kapitein der Witte Kaproenen, in 
brand gestoken en grotendeels vernield. Na de slag bij Westrozebeke (1382) werd de vrede 
tussen de graaf en de gemeenten gesloten. Een van de voorwaarden, door de graaf bepaald, 
was dat zijn kasteel op de kosten der stad zou heropgebouwd worden. 
 
Een woordje commentaar: Het is geen toeval dat een van de zijstraten van de Maisstraat, 
tegenover de watertoren, Jan Yoensstraat heet. Vlak bij deze plaats stond het kasteel.  Jan 
Yoens kreeg de bijnaam Jan de Leeuw omwille van zijn prestaties. In hét lied van de 
Gentenaren (Boven Gent rijst) wordt deze man ook bezongen:”Gij Jan Yoens, Gij Artevelde”. 
Achter de blokken van de Jan Yoensstraat is de Lieve te zien als een smalle gracht. 
 
Het schijnt evenwel dat die voorwaarde niet werd nagekomen. Mark Van Vaernewijck, die 
ongeveer 200 jaar later schreef, vond de overblijfsels van het kasteel nog zo sterk, “alsof het 
uit terras had gegoten geweest, zodat zij nauwelijks met enige werktuigen konden gebroken 
worden”. Zo men beweert was het met tarwemeel, in plaats van kalk gemetst, iets wat men, 
ten overige, van alle oude gebouwen zegt. Volgens Sanderus zou een onderaardse weg uit het 
kasteel van Wondelgem naar het grafelijk stee, te Gent, gelopen hebben, een overlevering die 
tot op heden bewaard is gebleven. 
In de oorlog der Gentenaren tegen Maximiliaan van Oostenrijk in 1488 werd het 
heropgerichte of overgeblevene deel van het kasteel afgebroken, ten einde de troepen van de 
vorst een gunstige standplaats, vanwaar zij de stad zouden kunnen dreigen, te verlenen. 
 
Wij vinden later nog dat de bouw, na dit tijdstip opnieuw bewoonbaar gemaakt, in het midden 
der 16de eeuw door Dirk Jooris betrokken werd, die in de religieberoerten alhier de partij der 
Calvinisten in de hand werkte (meer daarover later). 
 
Wat de burcht betreft, na de 16de eeuw niet meer vernoemd. Men blijft echter spreken van een 
weide als ‘het kasteel’ en ‘de kasteelmeersen’. 
 



Een woordje commentaar: Het kan zijn dat er daarna nog altijd resten van over blijven. In 
een verslag begin 20ste eeuw wordt gesproken over arbeiders die langs de resten van het 
kasteel gaan en daar last hebben van ratten. Een van de parochianen van Sint-Vincentius 
vertelde dat jaren geleden in de achtertuin van zijn tante in de Maisstraat nog altijd iets te 
zien was van een soort heuvel. Ook het verhaal van de onderaardse gang deed toen nog de 
ronde. 
De bouw van de UCO-Braunfabriek in het jaar 1949 op en rond de plaats van de burcht heeft 
verder onderzoek van het bodemarchief waarschijnlijk onmogelijk gemaakt. 
 
HET GROOT PAROCHIEBERAAD KOMT ER AAN 
 
Met het vertrek van Pater Gilbert uit de parochie Heilig-Hart, Kolegem zijn we parochie 
Gent-Noord met vijf plaatselijke gemeenschappen en één pastoor om verder aan de toekomst 
te werken. Hoe zal dit toekomst eruit zien? Welke elementen spelen er in mee? Wie wil er 
actief aan meewerken? Wat zijn onze prioriteiten? Er zijn veel vragen te stellen. Antwoorden 
zullen er niet altijd dadelijk gevonden worden, maar een belangrijke eerste stap is luisteren 
naar elkaar. 
 
Dit luisteren is in de kern luisteren naar Gods Geest. Gods Geest spreekt in de harten van 
mensen, Hij spreekt ook doorheen de woorden en daden van mensen. Gods Geest is niet een 
die verdeelt, maar die samen brengt. Elk van ons heeft zijn eigen charisma’s en gebreken, en 
zo ook onze gemeenschappen. Maar allen tezamen vormen wij één grote gemeenschap, ten 
dienste van elkaar, van het Godsvolk, van de wereld. En onze grote gemeenschap is dan weer 
een van de gemeenschappen in de grote gemeenschap van het bisdom Gent. Uiteindelijk zijn 
wij wereldwijd met elkaar verbonden. Het luisteren naar Gods Geest zal ons er toe brengen te 
onderscheiden waar het op aan komt. 
 
Daartoe houden we dus een groot parochieberaad. Om te beginnen zal pater Guido, na een 
stand van zaken, trachten enkele grote lijnen uit te zetten waarover nagedacht en gepraat kan 
worden. Daarna maken we tijd zijn om per gemeenschap de eigen bijdrage en sterke en 
zwakke punten te bespreken in het licht van de toekomstvisie.  
 
De namiddag zouden we in werkgroepen aan het werk gaan. Om er enkele mogelijke op te 
noemen: parochieblad, website, liturgie (doop, huwelijk, begrafenis, weekvieringen en 
weekendvieringen, eucharistie en gebedsviering), muziek en zang, broederlijk delen, sociale 
inzet, VZW Pastorale Werken, catechese, administratie, verenigingen (Samana, KAV), jeugd 
… In een forum wordt samengebracht wat in de verschillende werkgroepen is naar boven 
gekomen. Als besluit vieren we in een van de gemeenschappen de eucharistie. 
 
De verdere voorbereiding van het groot parochieberaad vooraf zal aan een kleine groep 
worden toevertrouwd. Het gaat dan om de concrete aandachtpunten en de praktische 
uitwerking. Achteraf zullen we trachten uit alles wat er besproken is de goede conclusies te 
trekken. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke visie op de toekomst en wat uit het groot 
parochieberaad is gekomen op een avond aan alle parochianen van Gent-Noord te vertellen. 
 
Wie is er dan uitgenodigd op ons groot parochieberaad? Eigenlijk denken we dat iedereen 
heel welkom die vandaag actief is of was in het verleden of in de toekomst wil zijn in een van 



onze gemeenschappen of in het grote gemeenschap. We zullen proberen u zelf aan te spreken 
- maar ook wie niet persoonlijk aangesproken is mag komen en meedoen. 
 
Wanneer houden we ons parochieberaad? Vermoedelijk in de tweede helft van de maand 
september. We overwegen om dit eerder op een zaterdag te doen zodat ook mensen die 
werken aanwezig kunnen zijn. 
 
Waar houden we ons groot parochieberaad? Dat ligt nog niet vast maar we willen alvast in de 
buurt blijven op een plek waar het mogelijk is in grote en kleinere groepen samen te komen en 
waar eetgelegenheid wordt aangeboden. 
 
En wat nu? Voor velen is het nu vakantie, een tijd om tot rust te komen. Misschien heeft u 
tijdens uw rustige ogenblikken ook nog een of andere opmerking bij dit voorstel tot groot 
parochieberaad. Heel graag zouden we u bedenkingen dan ook (vooraf) willen horen zodat we 
er rekening mee kunnen houden. Wie dus iets te zeggen heeft doet dat het best via een mailtje 
naar de pastoor (pastoor@parochiegentnood.be) en in de hoofding: parochieberaad. Alvast 
hartelijk dank voor al uw bedenkingen en inzet. 
 
pater Guido 
 
 
 
 
 


