SAKSENBOOM

Meilegemstraat – 9630 Zwalm (Meilegem), ter
hoogte van nr. 2

Nu zie je een jonge opgaande linde aangeplant op
de brede berm langs de Meilegemstraat en de
Saksenboomstraat. Ooit stond er een oude linde. Je
kan het zien op de oude foto uit 1950. Hij stond in
de hoek van een kadastraal perceel en
functioneerde er als hoekboom en markeerde ook
de grens tussen de gemeenten Zwalm en Gavere.
Dergelijke bomen zijn ooit geplant als een soort
grenswachter, meestal na herhaalde twisten over de
juiste ligging van de grens. De veldwachter wist op
deze wijze tot waar hij zijn wettelijke
bevoegdheden kon uitvoeren en zo werden
grensconflicten vermeden.
De Saksenboom van de oude foto werd in 2003
geveld na overleg tussen de huidige eigenaar van
de boom, graaf d'Ursel de Bousies van Beerlegem,
de toenmalige afdeling Monumenten en
Landschappen en het Zwalmse gemeentebestuur.
De boom was zwaar aangetast door houtrot. Het was
een oude variëteit van de Hollandse Linde, een
kruising tussen de winter- en de zomerlinde. De
boom was bijna tweehonderd jaar oud, had een
stamomtrek van meer dan drie meter en een kruin
van ongeveer twintig meter. Hij werd aangeplant,
ofwel in 1815 bij de aansluiting van Belgie bij
Nederland, ofwel bij het ontstaan van België in
1830. Hierover bestaat geen uitsluitsel.
Maar ook daarvoor was er al sprake van de
Saksenboom. Reeds in 1442 en 1452 wordt hij in de
archieven van Dikkelvenne vermeld als
“sassenboom” en “sassenboeme“. En in het tiende
penningkohier van Meilegem in 1570 – 1571 staat
“ant sassenboom“. In het landboek van Meilegem
uit 1720 staat te lezen ”in pachte van den armen
van deser prochie daar de linden en de saxenboom
op staen”. Wat die linden betreft kan er verwarring
ontstaan. Heemkundigen vermoeden dat de linden
waarvan sprake 200 m verder op grondgebied van

Dikkelvenne stonden, aan het kruispunt van de
Gaverstraat en de Saksenboomstraat. Daar spreekt
men in de volksmond nog altijd van “aan het
zevenboompje“.
Over de naamgeving aan de boom bestaan
verschillende versies. Dat de boom een schenking
zou zijn van de familie Sacks die aan de Bareelstraat
een steenbakkerij uitbaatte, of de legende dat de
boom een herdenking zou zijn aan een bloederige
slag tussen de plaatselijke boeren en de Saksen
kunnen we naar het rijk der fabelen verwijzen. Wel
correct is dat de linde al veel vroeger door een
zekere familie Saks aan het toenmalig armenbestuur
van Meilegem geschonken werd.

Oude Meilegemnaren herinneren zich zeker de
verhalen over spoken en heksen die zich tot de
boom aangetrokken voelden.
In 2004 plaatste de Graaf van Beerlegem een
nieuwe lindeboom. De boom (ook de nieuwe) is
sinds 1942 als monument beschermd. Je vindt hem
dan ook terug in de zopas gepubliceerde inventaris
houtig erfgoed (artikel pag. 7)
Bron: inventaris.onroerenderfgoed.be. Met dank aan Geert
Van der Linden, Heemkundekring Zwalm, Dr. Luc Van
Durme en Michel Duprez

Rekegemstraat 26 – 9630 Zwalm (Munkzwalm)
toerisme@zwalm.be

