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Wat beleven we rare �jden... 

 

Wie had ooit kunnen denken dat het familiale maar ook het sociale        

leven van de talrijke verenigingen die ons dorp rijk is zo lang zou kunnen 

s�lvallen? Het is ook zo ongeloofwaardig. En toch, ook wij moesten  

noodgedwongen onze erfgoeddag op 25 april annuleren. De wandeling  

in Lissewege op Pinkstermaandag 1 juni kon omwille van de corona - 

maatregelen evenmin doorgaan. Voor beide evenementen waren de 

weergoden ons nochtans goed gezind.  

Maar niet getreurd. Het lijkt erop dat we in de zomer wat meer vrijheid 

krijgen om te gaan en staan waar we willen. En als we allemaal voorzich-

�g zijn, hopen wij ons programma in het najaar wel te kunnen afwerken. 

Over de lezing van Stefan Blommaert en de tentoonstelling over 

"Dadizele vroeger en nu" lees je meer in de ac�viteitenkalender            

verderop. 

Intussen hebben wij niet s�l gezeten: in mei ging in de basiliek een ten-

toonstelling open over de geschiedenis van het kerkgebouw. Heel          

interessant, ook door de vormgeving: acht roll-ups vertellen en tonen 

hoe onze basiliek tot stand kwam en wat er voordien was. Ben je nog   

niet gaan kijken? Hoog �jd om dat te doen, op veilige afstand. Je kan de 

tentoonstelling �jdens de openingsuren van de kerk helemaal gra�s be-

zoeken. Dank aan BIE, de gemeente en de parochie voor de hulp en 

steun.  

Een aandach�g oog zal ook gemerkt hebben dat men met de a0raak van 

het interieur van het oud-gemeentehuis is begonnen. De werken hebben 

door de coronacrisis hopelijk niet te veel vertraging opgelopen. We       

willen nog steeds graag in 2021 n.a.v. ons 30-jarig bestaan onze ver-

nieuwde lokalen in gebruik nemen.  

We wensen jullie verder - ondanks alles - een pre3g verlof en een mooie 

zomer toe en hopen jullie in het najaar op een van onze ac�viteiten te 

zien. Hou het veilig! 

 
                                                                                        Daisy Decoene 
                                                                                            Voorzi�er 



Uit de Volksstem, 21/03/1913 ( letterlijk overgenomen) 
 

Dadizeele - De storm 

Woensdag heerschte een geweldige storm over de gemeente. De schouw van de woning, 

staande tegen die van den bakker Vergote, werd afgeworpen. De steenen vielen op de bak-

kerij waar Vergote juist bezig was met de werken. De massa die afgeworpen werd, was zo 

zwaar dat het dak der bakkerij gedeeltelijk in storte. De bakker werd onder de puinen als 

begraven. Seffens begon men alles op te ruimen, om het slachtoffer er van onder te halen. 

De bakker was er gekwetst over geheel het lichaam en had nog daarbij twee groote wonden 

aan het hoofd waaruit hij veel bloed verloor. Zijn neus was half af, alsook zijn linkeroor. 

Zijn toestand is bedenkelijk. De schade aan de bakkerij veroorzaakt, is groot.  

 

Het Speelplein (Daizelpark) zoals Pastoor Deweer het zag en zijn pen het schreef. Dit 
interessant boek, geschreven door wijlen Noël Devos  bevat 100 blz. (zonder foto’s) en 
kunnen we uitzonderlijk nog te koop aanbieden tegen 15 euro per stuk. 
 

Het jaarboek Heemkundige Sprokkels 2012 waarvan 70 pagina’s handelen over het     
Dadipark, geïllustreerd met verschillende foto’s, kunnen we eveneens te koop aanbieden 
voor de prijs van: leden Heemkundige Kring 17 euro, niet leden 24 euro. 
 

De boeken kunnen besteld en afgehaald worden bij ons bestuurslid Alma Samyn, Ridder 
Janlaan  26  8890 Dadizele -  056/50.08.95 
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Activiteitenkalender najaar 2020. 
 

  

 

Naast de doorlopende gratis tentoonstelling in de basiliek, stellen wij u nog deze activitei-
ten voor het najaar voor: 
 

- Donderdag 1 oktober 2020 om 20u in GC den Ommeganck. Journalist Stefan Blom-
maert komt ons over China vertellen. Het land is niet meer weg te denken uit het wereld-
nieuws: overnames, investeringen, infrastructuurwerken, Chinese vestigingen overal in de 
wereld. Research en ontwikkeling in eigen land. Schone energie, strijd tegen klimaatveran-
dering. Toerisme. China drukt zijn stempel op de wereldeconomie, maar ook op cultureel en 
politiek vlak. Het land wil af van de grote Amerikaanse invloed en zijn eigen positie ver-
sterken. Van democratisering is echter geen sprake, integendeel, de almacht van de commu-
nistische partij is onder XI Jinping alleen maar sterker geworden.  
Moeten we bang zijn, of de nieuwe realiteit aanvaarden? 

In samenwerking met Davidsfonds Dadizele. 
 

- Tentoonstelling op 7 en 8 november 2020 in 't Torreke. Met het thema "Vroeger en 
nu" katapulteren we jullie terug in de tijd. Het is de bedoeling om oude wijken en dorpsge-
zichten tentoon te stellen. Om het contrast te tonen, zetten we actuele beelden naast de ou-
de. In het jaarboek verschijnen hierover vanzelfsprekend artikels. Wie foto's in zijn bezit 
heeft om dat nostalgisch leven te illustreren, bezorg ze ons, we scannen ze in en je krijgt ze 
snel terug. Er mogen ook mensen op de foto staan. Het jaarboek "de Sprokkels" kan door 
de leden en ereleden gratis opgehaald worden tijdens de tentoonstelling.  

 

Vleesderven  
 

Vroeger was het een algemeen gebruik dat men op vrijdag geen vlees at met als uitzonde-
ring sommige mensen om de een of andere reden.  
Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog schreef pastoor Deweer het volgende in 
zijn  parochieblad. 
“Vijf jaar lang werden de menschen ontslagen van Vasten en van Vleeschderven. Dit kwam 
omdat er genoeg miserie te verduren was. Nu echter verbeteren de tijden weerom stilaan en 
de HH. Exc. de Bisschoppen van België hebben ons weerom de kerkelijke wet van het 
vleeschderven op vrijdag voorgehouden. Alle christene menschen zullen er aan houden die 
wet, die verplicht op doodzonde, te onderhouden. Gij zult echter ook gehoord hebben dat 
er, beneven de categoriën menschen, die vroeger reeds ontslagen waren wegens zwaren ar-
beid, er een nieuwe categorie is, die van belang is voor eene landbouwgemeente als Da-
dizele. Zijn ontslagen: degene die op het veld zwaar landbouwwerk verrichten. Welke wer-
ken onder de benaming “zwaar landbouwwerk” mogen gerekend worden weten de boeren 
best. Men bemerke echter dat er eene beperking bijstaat nl. “op het veld” hetgeen dus uit-
sluit zwaar werk in de stallen of in de gebouwen. Het is de taak der theologanten deze be-
perking nader te omschrijven en ons b.v. te leeren of mest  laden op de hoeve (dat alleszins 
een zwaar werk is) ook aanzien wordt als “ op het veld”. Aldus ook voor andere werken. 
Wat er alleszins dient aangestipt: Wanneer een persoon in het huishouden ontslagen is van 
vleeschderven, dan zijn alle personen die met hem aan  tafel zitten evengoed ontslagen.  
 

(Daiselklokske 10 maart 1946) 
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Staat van Goed: 
 

De Staat van Goed, voor de genealogen onder ons een zeer interessant werktuig waar veel  
nuttige gegevens over personen en plaatsen kunnen opgezocht worden. Meestal te vinden in 
onze Rijksarchieven. Tot aan de invoering in 1804 van ons burgerlijk wetboek, ook genoemd 
Code Napoleon, werd een persoon slechts meerderjarig op 25-jarige leeftijd. Wanneer in een 
sterfhuis een of  meerdere kinderen aanwezig waren van minder dan 25 jaar, werd een staat 
van goed opgemaakt van de baten en van de lasten van het sterfhuis. Deze staat werd dan 
voorgelegd aan de schepenen als “oppervoogden” die toezicht hielden op het goed van de  
minderjarige wezen en die twee voogden aanstelden om dit goed te helpen beheren. Later, bij 
hun meerderjarigheid, of vroeger wanneer ze huwden of in het klooster traden, ontvingen de      
wezen hun aandeel in de erfenis. 
In iedere staat van goed vindt men eerst de filiatie van de overledene, zijn ouders en soms zijn 
grootouders, de opgave van een of meer huwelijken en de nog levende kinderen uit ieder      
huwelijk met hun leeftijd. Daarna volgt een opsomming van de onroerende bezittingen en van 
de renten, gevolgd door een gedetailleerde opgave van het ambachtsgereedschap en van de 
meubels, kleren en juwelen. Tot slot volgt een overzicht van de in het sterfhuis aanwezige 
schulden. (Bron Vrijwilligers RAB ) 
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