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APPELTJES VAN HET MEET JESLi\ND 

EEN BEET JE FOLKLORE 

Het zal -wel zijn door het lied van Maurits Sabbe- Remi 
Gesbere (twee niet-!'1eetjeslanders) d:lt de benaming popu
lair is geworden. Waar komt die spreekwoordelijke bekend
heid vandaan 7 Als je het Meetjesland doorkruist en let op 
de vele boomgaarden. o. m. in de buurt van Sleiclinge zou je 
geneigd 7tjn eerder ... van de peertjes van het Meetjesland te 
gewagen. Er komen toch wel meer perebamen voor dan appel
bomen ! de grond is er ook wel meer geschikt toe. Appel
bom~n vragen loch zwa;udere grond, komen dan ook meer in 
de polders voor. Waren er vroeger meer appelen 7 dat blijkt 
wel. 

Uit een staat van goed van 1654 Lhjkt dat op ee,n hoeve 
op Basseveide 37 appelbomen. 1 pereboom, 10 kersebamen 
stonden, op et:n hoeve te \Va tervliet :n de Kokuitpolder (het 
zandige gedeelte van Watervliet) 20 appelbomen. 1 pereboom 
1 pruimeboom, 26 krieke- en kersebomen ( crijcke hoornen 
ende kesselacre). 2 notebomen. ( 1 ). 

Wat ook wijst op meer appelbomen dan perebamen : het 
bestaan van de vde plaatselijke oude variëteiten. Waar bij de 
peren enkel de bmine en witte kriekpeer, de braadpeer 
(weliswaar verschillende variëteiten), de kraatpeer, de keizerin 
de kanonbal voorkomen. zijn er een hele reeks oude appel
variëteiten, de <Ramhour !v1ortien -!lfkomsliR van St-Laurcins, 
de <Belle-Fleur de Caprtjcb thans no~ in de prospecti van 
de boomkwekeriJen van Mald~em. de < Thereseken Meyers 
( mmder oud 7 '(). de Zoete Holeers, ook no12 in vermelde 
prospecti als Zoete Holaert. de korpandu, de perin eigenlijk 
een soort Reinet, omgekeerd peervorrninS!, d. w. z. versmallend 

(I) Rtjborchtef G1:nt. fond, \V alervilet fol. 2 l 4'. 
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naar de bi•Jem toe. de pladei. die bewaart lot de volgende 
oogst, de paradijsappel, de tarweappel (andere dan de nu 
veelal zogenoemde T ransparente blanche). Opmerkelijk en 
taalkundig merkwaardig de vele benamingen met de uitgang 
-ing : de ':ftrepingen, de groenmgen, de k.abbekroeningen. 
(grauwe gsoeningen 7 7). de ijzerlingen. de rebingen. de 
blomminge~. Verder de Sint Niklaasappeltjes (rood I ook van 
binnen). a~ Lieve V rouwappeltjes (scherp zuur l). de 
pi pijntjes, i:le mastelappeltjes (de vorm ! ) . de panappels 
(donkerrood als dakpan). Alle variëteiten op een paar na. 
kwamen v~or op dr:: oude boomgaard van mijn ouderlijke 
hoeve te Waterland-Oudeman, Lathouwerstraat 

De appelen speelden vroeger in het sociale !even ~;en 
belangrijke wl. Ze dienden benevens fazanten en ook wel 
stro en haver als presenten om de gezagdragers gunstig te 
stemmen. Zo uit Kaprijke : <Ü!J den 12en novernhris 1658 es 
aen Vincent van heulendonck Schepene besteedt een vour 
happelen te voeren tot Brugghe omtte \'erheeren aen vrienden 
der Stede dienst gedaen hebbende. voor neghen guldens>. 

Tien jaar later : <Op den 28en Octobris 1668 es lor. 
Aemdult ysebrant Burchmeestere geauthoriseert omme door 
zijnen Waeghen ·ende peerden te doen voeren een voer 
appelen tot Brugghe ende denselven Burchmeestere die 
te presenteren aen de Heeren Burchmeesters van (den) 
Vrije elck twee sacken ende aenden Ontfanger Maruux. twee 
sacken vertrocken 30en dito ende den jen Novembris weder 
ghekeert dese vracht is aenghenomen vour xxvi. S. gr. >. (2). 

Veelal was in pachtcontracten voorzien dat rte j)achter 
aan de eigenaar fruit zot. leveren : een enkel vombeeld : 

Tn de staat van goed van .!ohanna Maria Vaillianl. we
duw~ Pieter Wille 30.4.1787 wordt vermeld <eene hofstede 
met 33 gemeten 254 roeden land te W alerviiet in de Sint
Annlpolder. \erpacht aan .Joseph Bonte voor 7 jaar voor 18 
pond groote .-toven eeuen sack en half van ·1e besle ge
troken appelen indien deselve op den gepagten boomgaerd 
sullen wassen, beneven eenen halven sack peeren. <Is dit 
wellicht een overblijfsel van het gebruik dat de eigenMr de 
boomgaard aan zich hield. zo11l~ hem nog de opguande bomen 
behoren 7 7 Ook wanneer dit niet in de pachtbrief vermeld 
werd. zonden de pachter3 veelal (ook dan als preJent om hem 
gunstig te stemmen 7). Zo herinner ik me, dat hij mij thuis 

(2) Ritharehief Gent. fonds Kaprltke, Resolutieboel fol. 133' en 190 
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aan de toenmaltge eigenaar teder jaar verschillende zaHen 
uitgezochte <Courtpendu' s gestuurd werden. Deze woonde te 
l\1unsterbilzen in Limbur(;!. Was dat geen uilen naar Athene 
brengenT 

Dat de boomgaarden reeds toen hoger geschat werden 
dan akkerland. bli;kt mt volgende uittreksel uit een acte van 
kavelruiling : <Sullende voorders den Boomgaert staende up 
tvoorgemelde hofstedeken worden ghemeten ende naer bevindt 
van lanlmaete sal Rerthelomeus Audenaert over sijn helft van 
Amaut van Neste profycteren Jobhel te weten over ;der 
ghemet tot twee ghemeten lants.Jo 

De awelen werrlen dan ook in de keuken druk gebruikt. 
Niet alleen als moes ( appeltrot) maar ook om gelei te maken. 
vooral de Groenm11en waren daarvoor gegeerd. Deze gelei op 
haar Leurt diende \"oor de appeltaarten en voor de schiet
spoelen. vooral op de begankenis van Ertvelde-Stoepe ( 8 Sep
tember). De eerste waren grote taarten bedekt met een rooster 
van reepjes deeg. Schietspoelen waren kleiner en halvemaan
vormig. Veelal werden er op de kermis benevens de taarten 
van het overschot van het deeg enkele schietspoelen ge
bakken om s Zaterdags te kunnen proeven. Een ander feest
gebak vooral gebruikelijk op Allerheiligen waren de <appel
donkem. appelbetgnets, ~chijven af.Jpel in deeg f!edompeld en 
dan in vet gekookt. Sommigen verkozen pannekoeken met 
schijven appel erin. Appelen, ook peren, werden soms in 
vieren gesneden in de karnemelkpap gekookt. Soms werd voor 
de pap siroop gekookt van suikerbieten en appelen. Een eigen
aardig gebruik was de schijfjes appel meegebakken in dezelfde 
pan met de cehakken dilrmen van het varken. 
Hetzelfde werd gedailn met de poten en oren van het varken. 
Een ander boerengerecht was de m het vet gesmoorde <(H)o
leerzen:. heel of gehalveerd. die zonder iets anders met tarwe
boterhaatmen 's svonds gegeten werden. 

Ten slotte weze de populariteit van de 11ppel in een be
paalde hoek van het ~eetjesland aangetoond door de schimp
naan• van de Kapritkenaars, de Groeningen. 

Dr. E. TIELEMAN. 



DE STEENWEG VAN GENT NAAR BRUGGE 

VAN DE XVJW EEUW 

Bij de inwoners van Knesselare en Ursel zal er zeker wel 
een zucht van verlichting opgaan als de lang beloofde beton
weg door die do1pen er eindelijk zal komen. Wie nu langs de 
Oude Gentweg van Brugge naar Gent wil reizen zal zich 
vanaf Brugge tot de grens Oedelem-Knesselare verheugen in 
een mooie en eHen weg maar van zohaast hij op het grond
gebied van Oost-Vlaanderen komt begint een ware lijdensweg 
tot aan de grens Ursel-Zomergem. Oe arme reiz1ger lijdt of 
stapt hier immers nog op dezelfde stenen die daar in de grond 
gestoken werden in 178S. 

In dat jaar yerheugden zich nochtans al de mensen van 
Oedelem, Knes~elare. Ursel en Zomergem omdat men hen 
bedacht met die hohbelige kasseien. (I). Ze har! den het tot 
dan toe met Vt·el minder moeten steilen : een eenvoudige 
aardeweg die in de Winter een ~lijlcstraat en in de Zomer een 
zandstraat was. Slechts in de dorpskernen ~agen er flenen. 
Bijna al de wegen in het Meetjesland verkeerden. vóór de 18" 

eeuw, nog in die toestand. Het reizen in de Winter was toen 
niet erg aan te prijzen. men kon wel eens in het slijk blijven 
steken. 

Maar toen ~1aria-Theresia aan die toestand verb~tering 
bracht door het aanleggen van wegen en kanalen begonnen 
ook de inwoners van onze dorpen aanspraak te maken op een 
steenweg. 

In Februari 1783 stond het vast dat er een steenweg zou 
komen tussen Brugge en Gent maar de lichting ervan was nog 
niet bepaald. In 1782 had men al metingen gedaan te Waar-

(I) <Kas~eh ol <~alstjde) vindt mf'n nl,•t m!'er in Je N!'dt-rlandst· 

woordenboeken. On: Is dus llewcsltaal. of' lt>zer 781 miJ t•chl<-r wel tot'

laten deze woord<'n te 11ebru1ken. 

8 



schoot en Eeklo ( 2 ) maar dat wilde daarom nog niet zeggen 
dat de nieuwe weg door die dorpen zon lopen. 

De mwoners van Zom~em, Ursel. Knessela1e en 
Oedelem stelden aanstonds een verzoehchrift op dat ze maar 
het centraal bestuur zonden en waann ze beweerden dat zij 
het meest recht hadden op die steenweg. ( 3 ). Van tvlaldegem 
naar Brugge is er al een eind steenweg aangelegd in 1768-76. 
zo beweêrden ze en tussen Eeklo en Bierstal lagen er ook al 
einden kasseiwegen. Tussen Waarschoot en Bierstal echter 
lagen die kasseien zó onregelmatig dat .nen ze niet in de 
nieuwe weg zou kunnen opnemen. De afstand Brugge-Gent 
over Ursel is merkelijk korter. zo schreven die mensen verder. 
(Dat is inderdaad juist. er is heden ten dage een verschil van 
ongeveer drie blometer). En onze dorpen hebben geen grote 
stukken steenweg. Door het Hellegat te Ursel. op de grens 
Oudburg-Vrtje. kan hij regenweer geen enkele wagen door 
komen. De weg ligt daar zo slecht dat men die plaats het 
gat van de hel genoemd heeft. (Die mensen sloegen natuur
hik geen acht op het feit ddt daar een kleine heuvel of <hel
ling> lag) En nochtans wordt onze weg in alle archielstukken 
<den Oude:~ Ghentwegh> genoemd. Vóór 1613. zo zegden 
de opstellers van het verzoekschrift verder. dus vóór het delven 
van het kanaal Bru(lge-l-;ent. werd er geen andere weg ge
bruikt tussen Bru~ge en Gent dan deze door Zomcrgem. Ursel. 
Knesselare en Oedelem en vandaar heeft hij zijn naam ge
kregen : de Oude Gentweg. Op sommige plaatsen zijn er zelfs 
nog sporen overJ:!ebleven van een vroegere steenweg. 

Het is natuurlijk waar dat die weg oud is, dat heb ik in 
vorig jaarboek van ons Genootschap bewezen en ik zal er 
hier nog eens op terugkomen. Maar in 161 l en ook daarvoor 
werden er toch nog <mdere wegen gebruikt om tu~sen de twee 
steden te reizen. Er waren daar nog de weg over Eeklo en die 
over Aalter. Een kaart van 1615 die de streek tnssen Brugge 
en Gent voorsteiL (leeft ons die drie heerwegen en hij alle drie 
staat er ~eschreven : • heerweRh tusschen Brughe en Ghenh 
( •). Dat de wel<( over Aalter op het einde der 16" eeuw wel 
degelijk gebruikt werd bewijst ons de kaart gepubliceerd In 
< Bruges port de Mer> van Guilliots-van Severen. En om nog 

12) Gent - Rtrburhr,.f - Vartn D nr 2Q'I4. c,.•chted~>nta von 
\\'aar.chool. t!oor Van rll'f Poort~n 

( J) l~rUiltl~' - R A - l.iauel nr. ~::>77 

( 4) Bruggr - R. A - Koorten nr. 47'> 
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een ander bewijs te geven : in December 1591 reden de koe
riers Adriaan Haesaert en Frans Delschoot van Gent naar 
Brugge. Toen Zij aan de Vijf Ringen kwamen werd Frans 
Delschoot door rovers van zijn paard geschoten ( 5 ). De Vi;f 
Ringen is nu een plaatsnaam op Aalter niet ver van Biesem 
waar de heerwef_en Gent-Brutlge en Brugge-Oudenaarde samen 
komen. \Ve mogen Jus wel besluiten dat de heem-el<! over 
Aalter op het emde der 16~ eeuw gebruikt werd. 

En ook over Eeklo werd er gere1sd. Maar we mogen die 
kleine Îeugen van Je inwoners van 7 .omergern. Ursei. Knesse
lare en Oedelem niet kwalijk nemen. Ze streefden Immers 
naar een goede zaak. 

Ja. er werd acht geslagen op hun :;meekbede. Nog in de 
zelfde maand, dus in Februari 1783. kwam Pierre Jean de 
Potter. een afgevaardigde van de Rdad van Vlaanderen, de 
weg ter plaatse inspecteren. Vóór zijn <chaise:. waren vier 
paarden gespannen maar de reis was zo lastig dat hij toch 
liever langs de <trageh van de vaart terugkeerde. 

Maar toch kregen die mensen geen voldoening. Van Mal
degem en Eeklo kwam immers ook een verzoekschrift en wel 
korte tijd nadien, de 1 I Maart 1783 namelijk. ]\ 1en liet daar 
eerst en vootal gelden dat de inwoners van Ursel. Knesselare, 
enz ... steeds gebruik konden maken van het kanaal. En dan, 
de nieuwe weg 70U niet moeten aangelegd worden om een 
kortste afstand tussen r:le twee steden te verwezenliJken maar 
wel om de landbouw te bevorderen en de ontgmning te ver
gemakkelijken van de heiden te 1\ laldegem. Adegcm en Eeklo. 
De pas begonnen ontginning van de heide rond Papinglo t.ou 

er door begunstigd worden. Oe weg ;\ lald.çgem-Adegem (Rave
schoot) -Eeklo was zandachtig en slecht. Oe keizer. Joseph 11. 
zegde zeiL toen h1j van Bmgge naar Eeklo trok op 13 Juni 
1781. dat hij verwonderd was dat daar geen steenweg lag. 
Alles samen genornen was er tussen Bmgge en Bierstal een 
afstand van 991 roeden geplaveid. lle ganse wet! tussen die 
twee plaatsen was 8904 roeden lang en dus zouden er nog 
7912 roeden moeten gekasseid worden. Daarbij. men was ret>ds 
begonnen aan dat werk. 

Het bleek weldra dat de weg over 1"1aldegem-Eeklo het 
zou wmnen. De 15 April 1 78"i werd de aanvraag der gE'
mt•entt'n Oedelem Knesselare. Ursel en Zomergem \'erworve•• 
door de Rnád \t:lfl Vlaanderen en werd er toelating gt'geven 

15) Bru1111E' - R. A. - Ltasscs nr 16598. 
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''E'rrler te werken aan de rE-eds begonnen stt>enw~ over '!Vlal 
d~ern en Eeklo. In 1784 reeds lag die steenweg er. 

Tussen Brugge en Gent lag er nu een bruikbare weg. Het 
stuk weg tus!'en Brugge en Maldegem was, zoals hoger gezegd 
reeds in 1768-76 geplaveid geworden. ( 8 }. Dat werk was in 
die lijd uitgevoerd geworden op de kosten van het Vrije in 
samenwerking met de betrokken parochiën en de grote <aan
gelanden> waarYan de prelaat van Ter Duinen en Pieter Mat
thijs van Maldegem de <gecoren comissarissen> waren (Ter 
Duinen had belang in die weg o~dat het een uitgestrekt stuk 
heide bezat te Maldegeill. Burlcel namelijk}. Er werden on
geveer 750.000 kasseistenen gebruikt en 31.257 voet kant
stenen. Die stenen werden betrokken uit Wallonië en per 
schip naar Brugge gevoe;d, dan over Damme langs de Lieve 
tot aan Strobrugge waar een gedeelte werd afgeladen. Een 
ander gedeelte werd langs de V akeleie tot op Vake gebracht 
waar een tweede <aard> was aangelegd. Het verdere vervoer 
werd gedaan door de boeren die hun paarden en !:arren tegen 
een kleine vergoeding moesten ten dienste stellen. 

Die steenweg was tussen Brugge en Male 13 voeten 
breed en lusl'en Male en J'vlaldegem 11 voeten. (In 1737 was 
er reeds een rechttrekking j:!ebeurd tussen <het Fortuuntje> en 
de V ossesteert op Ste Kruis ( 1 }. De nieuwe weg Maldegem
Gent was 15 voeten breed. Dat was dus de 7uivere met 
stenen belegde breedte. de zomerwegen zijn daar niet bij ge
rekend. 

ln November 1784 kwam men dat stuk weg lussen Brugge 
en Maldegem inspecteren en er werd vastgesteld dat het reeds 
erg vervallen was. Vooral aan de herberg <het Vosleem op 
de V ossesteert la12en er. grote en diepe putten. En verder tot 
aan de winterbarrière te Male was de weg volledig uitgereden 
tot zelfs de kantstenen of csponden> toe en de zomerw~ lag 
een halve \'oet lager dan de steenweg. Van Male tot Sijsele 
en verder tot aan het kasteel de Rostuyne en de herberg en 
barrière ~De Croone> op Donk was de toestand iets beter 
maar verder naar Maldej.!em toe was de weg opnieuw slecht. 

Er werd dus beslotP.r. een herstelling te doen. Die kwam 
Pc in Juli 1785. Maar ondertussen lieten dP inwoners van 
Ursel. Knesselare. enz ... nog eens van zich horen. Ze herhaal
den weer al de beweegredenen die 7e reeds in 1783 hadden 

(6) Brullll" - R. A . ...- Dl>couvl'rll'~ nr. 2'57 - LtaSII'I nr. 656. 
(7) Bruage ...- R. A. - Kaartrn nr. 2169. 
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aangewend en ze voegden erbij dat de Gentpoort te Brugge 
de enige poort was van die stad waaruit geen steenweg ver
trok. Nu kregen die mensen ook de steun van al de grote 
grondbezitters of <aangelandem van de dorpen waar de weg 
doorkwam. 

Nu zou er eindelijk gevolg gegeven worden aan deze aan
vraag. In de Zomer 1785 werd het eind weg tussen het dorp 
van Zomergem en het gehucht Nekke gekasseid. En in 
Februari 1785 was er reeds geplaveid geworden tussen de 
Gentpoort te Brugge en het Vliegende Peerd te Oedelem 
( 1200 roeden). Van het Pannenhuis te Assebroek af naar 
Brugge toe werd er een rechttrekking uitgevoerd. 

En ook over Oedelem tot de grens Oedelem-Knesselare 
kwam er weldra een kasseiweg. ivlaar Knesselare en Ursel 
zouden moeten wachten tot 1786 vooraleer zij een nieuwe 
weg zouden krijgen. Het werk werd dus hier uitgevoerd door 
de kastelnijen en het Vrije was de Oudburg voor. Zo werd 
de afstand tussen de grens Ursei-Knesselare (VriJe-Oudburg) 
en het Hellegat te Ursel (grens Oudburg-Vrije) slechts ge
kasseid nadat de rest van Ursel reeds van een steenweg voor
zien was. En ook de nog niet met stenen belegde gedeelten 
van de weg op Zomergem en Lovendegem werden slechts 
later voltooid. Er werd zelfs een ogenblik gedacht om de weg 
over Nekke en het Haakstraatje tot Durme-Kapel te doen 
lopen en verder dan langs de vaart tot aan BierstaL We zul
len verder zien dat dil stuk weg over het Haakstrautje tot 
Dunne deel uitmaakte van een oude weg ( '). 

Dat hel v. erk niet overal gelijktiidig uitgevoerd werd 
moet·~n wij best kunnen aétnnemen. Vv' e mogen immers niet 
meer verwachten van de oude kastelnijetl dan van onze heden
daagse provincies. Evenals vroeger het Vrije de Oudburg is 
W e~t-Vlaanderen nu ook vele jaren YÓÓr geweest op Oost
Vlaanderen wat betreft het betoneren van de Oude Gentweg. 
Hopen we dat de nieuwe weg er nu spoedig kome~ Ursel en 
Knesselare mogen dit dan op een passende manier vieren, hun 
Oude Gentweg is dit waard. 

12 

Daniel VERSTRAETE. 

( 8) Brugge - R. A. ,......... Ka11rten nr. 1 ;', 36 en 648. 

Gent - R. A. - Zomergem nr. 196. 
Gent - R. A. - Kaarten nr. 69. 



NOG OVER OUDE \VEGEN IN HET MEETJESLAND 

Dat de Oude Gentweg wer~ehjk toud:. is mag hier nog 
wel eens aangestipt worden. Hoe meer bewijzen hoe meer 
zekerheid. 

ln 1275 wordt er op Assebroek. dicht bij de Gentpoort 
van Brugge. reeds over de <Ghentsche Heerwegh:. gespro
ken ('). D1t kan nu echter ook de Oude Brugse Heerweg 
zijn die op de grenzen van de parochiën liep. We zullen 
daar verder nog eens op terug komen. 

Maar in 1351 heet die we~. op Oedelems grondgebied. 
<de heerwegh tusschen Brugghe en Ghenb (1°). En dan. 
een zeer belangrijk feit op Ursel werden er heel wat <parle
menten:. en <dagvaarten:. gehouden waarop schepenen van 
Brugge en Gent samen ~wamen. Dit in het midden der t4de 
eeuw ( 11

). Het gebeurde zelfs meex dan eens dat de graaf 
van Vlaanderen daarbij aanwezig was. Als die graaf te Unel 
zitting hield dan is het hoogst waarschijnlijk dat hij dit deed 
op een plaats die hem toebehoorde. Dit was het geval met 
het leenhof van W essegem ( 12

). Om van Brugge of van 
Gent naar W essegem of het dorp van Ursel te komen ge
bruikt men het best de Oude Genlweq en op t irsel dan de 

(9) Dr. J. de Smet cAsaebroeh Brulflfe, 1950, blz. 56. 

( 10) Bru1111e - R. A. - Aanwinsten nr. 1912. 

(I I) Gutlltots van Severen < lnventalre des chartes de la vtlle de 
Brugen, deel 11. blz. 82. 102. 371. 

( I 2) Dat het Koningagoed te W euegem aan de Rfaaf behoorde wordt 
ona !daar bewezen In een reglater van renten van Auenede op Urael 
( 1531) (Brussel - R. A - Chambre dea Comptea nr. 45205). Daartn 
wordt een. aedert lanve tiJd niet meer betaalde. post venneld dte op dat 
leenhof van Weuegem teruv slaat ede !ffaeve van Vlaenderen over do
mlnum Gheeraert de Moer). Die Geeraerd de Moor. biJvenaamd <de 
Weuln1Jem) tebnde oononden In het bevtn der dertiende eeuw. Het 
Koningawoed te Weaaevem bleef elvendom van de vonten tot het mtdden 
der achtUende eeuw. 

( 13) Zte )aarboe~ van oru venootachap van 1949. 
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Nedere of de Hoge Gentweg naar gelang men op W esse
gem of in de dorpskom moet zijn. Wij mogen dus best aan
nemen dat Ladewijk van Male en de schepenen van Brugge 
of van Gent langs onze Oude Gentweg gewandeld hebben. 

De oudste mij belende vennelding cOude Gentweg, 
dateert van 1533 ( 13

). En in een renteboek van MarqueUe 
waarin de renten die dat klooster op Ursel staan opgetekend 
( 1538) spreekt men ook van <de cleytslraete dat men zecht 
den ouden Gentwech,. (1•) 

ln de rekeningen van Brugge wordt er ook gesproken over 
<dagvaarten> die men te Eeklo hield. Dit in dezelfde tijd als 
die op Ursel. Ze waren wel niet zo talrijk maar we vinden er 
toch het bewijs in dat ook de Antwerpse Heerweg in die lijd 
gebruikt werd om van Brugge naar Eeklo te gaan en vandaar 
een meer locale heerweg, over Waarschoot. om Gent te be
reiken. Een keure, uitgaande van Thomas van Savoie en Jo
hanna van Constantinopel bepaalde, reeds in 1248. dat Eeklo 
zijn vrije weg zou hebben naar Brugge en naar Gent. ( Ill). 

In het <boek van al tgene dat er geschiedt is binnen 
Brugghe sichtent 1477 tot 1491, wordt er nogal dikwijls ver
meld langs welke poort belangrijke personen of militaire 
groepen de stad Brugge verlaten of binnen komen ( 16

). 

Als men naar Gent reisde en men vertrok aan de Gent
poort dan mag verondersteld worden dat de weg over Knesse
lare en Ursel gebruikt werd, de Oude Gentweg dus. Gebeurde 
het vertrek integendeel aan de Kruispoort dan kunnen we best 
aannemen dat men de weg over Maldegem en Eeklo nam. 
Welnu die Brugse kroniek vermeldt bijna evenveel in- of uit
gangen door de Kruispoort als door de Gentpoort. Maar we 
kunnen uil al die gegevens opmaken dat de Gentpoort, en dus 
de Oude Gentweg, gebmikt werden wanneer men In de kortst 
mogelijke tijd tussen Brugge en Gent wilde reizen. Over Eeklo 
en Maldegem werd er gereisd Ris men niet haastig was. 

De weg over Aalter werd in die tijd niet veel gebruikt. 
In die Brugse kroniek wordt slechts tweemaal vermeld dat men 
door de Kateltjnepoort ging om Gent te bereiken. Die poort 
was nochtans het uitgangspunt van de weg die, zoals ver-

( 14) Rijst'! - Archtves Départementales - XXXII H205. 
( 15) Neelemans __.. Geschiedenis van EeUo. 
( 16) cHet boeb __.. NtJ. Je Vlaamsche Btbhophtlen 38 scllo nr. 2. 

- Gent 1859. 
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leden jaar gezegd, over Moerbrugge, grens Beemem-Wingene 
en Aalter liep. 

We mogen dus aannemen dat in de latere Middeleeuwen 
de weg over Eeklo en Maldegem en de weg over Ursel en 
Knesselare de twee meest gebruikte verbindingswegen waren 
tussen Brugge en Gent. De weg over Ursel was de kortste en 
daarom noemde men hem soms de· <rechte Ghendsche Heer
wegh> ( 17

). 

De w~ over Maldegem volgde dus tot Eeklo de Ant
werp:;e Heerweg. De vennelding <Antwerpse Heerweg> vindt 
men niet zo di~wijls terug in oudere bronnen. Tussen Brugge 
en l\lale b.v. noemt men die weg in 1440 <de wegh die van 
Brugghe naer ]\ laele streckt> (1 8

). In 1562 spreekt men klaar 
en duidelijk van de <i\ntwerpsche Heerwegh:., dit bij een af
bakening tussen de keure van Eeklo en hel ambacht van 
Boekhoute (1 9

). En in 1572 wordt die naam nog eens vermeld 
voor het gedeelte van de weg tussen Adegem en Raveschoot 
( 

20
). Maar daar is daar gelukkig nog dat itinerarium uit de 

15e eeuw waaro\-ei ik verleden jaar sprak. En wellicht zijn er 
nog wel meer inlichtin!Zen in archiefstukken vervat maar er is 
veel liJd nodig om dat alles op te zoeken. ( 21

). 

De Antwe1pse Heerweg volgt zowat de grens tussen de 
zandstree~. en de streek die tot in de 7e eeuw onder de in
vloed stond van de zee. Er mag hier wel gesproken worden 
over de duinengordel die zich over Assebroek. Sijsele, Mal
degem, Lembeke naar Antwe1pen toe uitstrekt. Of die luioen
gordel nu in verband te brengen is met de Flandrtaanse zee 
of met de overstromingen uit de laatste eeuwen vóór Christus 
of met die van de vijfde eeuw na Christus, zeker is het 
dat het lëmdschap ten Noorden van die duiuengordel 
tameli1k snel van uitzicht verandert. Te Maldegem b v. b. 
lag, ten ZUiden van de Antwerpse Heerweg, het Maldegem
veld. een uitgEStrekte hetde. De heerweg loopt daar dwars 
door de duinen~ordel die daar zeer breed is maar men moet 
niet ver !laan in noordwaartse richting om een volledig ander 
land:~r:hap te kriJgen. De heidegrond houdt reeds op te Donk 
om piaats te maken voor het <boombosch> en de <morasse-

(17) Bru1111"- R.A.- Praat nr. I. 
( 18) G~nt - Btsdom - Archief van St. Bal\fa zonder nummer. 
( 19) Ne~l .. mana - c .. ,chlt"denl~ van Erlclo 
(20) Brus,el - R. A. - ChambrP. de~ Camptea nr. 45198. 
(21) Door Juffrouw Cafm .. y~r te Str Kruis werrt mij mondeltn11 mcde

lledeeld dat d~ w~11 In Latl)n•e oorkonden dte op Male hetreHinll hebben. 
cvla reiJIU wordt 11enoemd. Dat la zov~el 11la een vcrtaltn11 van chellrWCII~ 
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rije en ruwaegie). De moerassen van Vake brengen ons in de 
polderstreek. ( 22

). 

We kunnen de Antwerpse HeelWeg verder hest als een 
verdedigmgslijn aanzien tegen invallen die uit het Noorden 
kwamen. Vindt men langs die weg niet verschillende oude 
nederzettingen 7 Het kasteel van Male, Resinge te Maldegem 
en Raveschoot waarover Galhert reeds spreekt. mogen wel in 
dit ·verband vernocmrt worden. En nog een hele reeks andere 
stichtingen zouden we langs die weg kunnen vermelden : 
eerst en vooral de herbergen dichtbij de paallanden van Brugge 
(Drie Koningen. Het Schaak, Het Fortuuntje en Vormezele) 
en dan <den hove van Veltem, waarover reeds een oorkonde 
bestaat die uit de 1 oe eeuw dateert ( 23

). Verder op de Vosse
steert lag het Goed te Bouchoute en Pudenbroek. Stakendijke 
en de Zwnun lL' Sirsele zijn twee oude nederzettingen. Het 
kasteel de Rostuyne lag een weinig van de weg veiWijdeed 
maar het was ermede verbonden door een brede dreef even
als Ter Bolle dat een weinig verder naar Maldegem toe lag. 
Rechtover Ter Bolle, aan de andere kant van de heerweg. 
tekent Pourbus nog een hoeve waarvan de grachten nu nog 
bestaan. Üp Donk bracht de weg een klein gehucht teweeg 
van waaruit een dreef liep naar het kasteel van Brezende 
( Brootsende). En verder komen wij aan Resinge ,de verblijf
plaats van de heer van Mnldegem, die ook met een rechte 
dreef in verbinding stond met de Antwerpse heerweg. De 
dorpskern van Maldegem ligt op die heelWeg en verder vormde 
hij een paar gehuchten op Adegem ( 1:-luilendonk. Hoeke) en 
dan komen wij aan Raveschoot en verder op Eeklo. Plaatselijke 
heemkundigen zullen langs de verdere loop van die weg naar 
Antwerpen toe nog heel wat belangrijke nederzettingen kun
nen aanstippen. Ook langs de Oude Gentweg liggen veel 
oude stichtingen. Hel zou te lang duren om die allemaal op 

(22) Gent - R. A. - Landboek van Maldegem van bc11in zeven-
tiende eeuw - Maldegcm nr. 582. 

In dit vcrband kunnr•n wc wd bewijzen naar ons jaarbot'k van 
vorig jaar blz. 37 wnar /Jr. Tielemnr~ spreekt ovl'f de cmf't'h. 
De bossen rond Zoetendale waren danr niet altij<l. Er lag daar 

vroeger veel weiland. 

(23) L. Voel eDe britf van abt Othclhold> Koninllitke f\.-lgi~chr 
Academie 1949, blz. 108. In cAssebroeb van J. de Sm!'t wordt bc\-"tl.'rd 
dat hier een pladtsr.namvcrhuizing ""bcurd~ In de achtth'r.de eeuw. Q,, 

rentebocken van Veltem ~preken echtt•r reeds van eden hove van Vcltht·m> 
In de ts• en t6e cl!uwcn, hof dal ~clcccn Y as lan11s •Ir hecrwt'll van 

BruggP- naar Male. 
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te sommen. Verwijzen wij alieen maar naar de dorps~emen 
van Oedelem, Knesselare. Ursel. Zomergem en Lovendegt>m. 
De weg loopt er dwars door en die dorpen zijn er dus langs 
gegroeid. 

Dit alles wijst er op dat de Antwerpse Heerweg en de 
Oude Gentweg zeer oude en belangrijke wegen zijn. 

i'-1aar dan is er daar nog altijd dat probleem van die 
Oude Brugse Heerweg. Die weg liep. zoals ik verleden jaar 
ze~de. over een zeer grote lengte op grenzen van gemeenten. 
Ik denk nog steeds dat hij de oudste was van al de wegen 
tussen Brugge en Gent. Maar er blijven heel wat vraagte~ens 
verbonden aan die weg. Tussen Ten T orre op Oedelem en 
het Kruis op Ursel staat zijn loop onwrikbaar vast. Maar van 
Ten T orre naar Brugge toe blijft er f'en moeilijkheid. Liep hij, 
zoals ik verleden jaar zegde. ten Zuiden van"Ten Torre langs. 
de Schouw~Lraal voerbij Ter Lo tot op de grens Oedelem
Assebroek om daar samen te vallen met de Oude Gentweg ? 
Ik denk van niet en ik steun mij hierbij vooral op de hart 
van Peurbus el'. op een kaart die de streek ronrt het ~anaal 
Brugge-Gent vüor~telt. in 1763 opgemaakt volgem een oudere 
kaart van 1615 (u). Volgens die kaarten liep onze Oude 
Heerweg ten Noorden van Ten T orre langs de Zomerstraat 
(grens Sijsele-OEdelem) voorbij de Hekhoek om dan samen 
te vallen met de Sijselestraat tot op het punt waar de grenzen 
Oedelem. Sijself en Ste Kruis samenkomen ( 2~). Men is daar 
niet ver meer van Male en zo kunnen we hier overeenkomen 
met een volksgezegde drü beweert dat van Male vele grote 
wegen vertrokken. Maar de weg kan ook verder naar Brugge 
toe gevolgd worden en wel langs de Sijselestraat ( !lrens Ste 
Kruis-Oedelem) en verder langs de Lorreinedreef. waarop zich 
het kerkelijk grondgebied van Sijsele en de 0. L. Vr. kerk te 
Brugge scheidde, ( 21

) tot op de Oude Gentweg te Assebroek. 
Van die plaats te Assebroek af (dus een weinig voorbij het 
station van Ass~broek naar Brugge toe) heeft er een rechttrek
king van de Gentse Heerweg plaats gegrepen ( 27

). Volgens de 
kaart van 1615. en ook volgens Pourbus, liep de weg oor
spronkelijk naar de Daverlostraat en langs die straat naar 
BrugQe. 

(24) BrullllC - R. A. - Kaarten nr. 475. 
(25) Men la da11r dtcht btt RtJkev!!lde en ook op 11ndere oude horten 

(b.v. Bleau} komt de Oude Brull~e Hl'erwell dtcht btt Rukevelde. 
(26) Dr. J. de Smet fAuebrC~eh blz. 14. 
(27} tbtdc-m, blz. ~6. 
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Maar, zoa.ls ik hoger zef?de. is er mij tot nu toe geen 
enkele plaatsnaam Lekend die mij de loop van de Oude 
Brugse Heerweg tussen Ten T orre en Brugge leert kennen. 
Dit probleem blijft dus nog nader te bestuderen. 

En dan aan het Kruis te Ursel. Van dat punt af laten 

de plaatsnamen ons ook in de steek. Verleden jaar zegde ik 

dat de weg verder liep over Rijvers om te Zomergem samen 

te vallen met de Oude Gentweg. :vlaar ik heb nu veel lust 

om die veronderstelling te laten varen en de weg in Zuid

Oost.elijke richting te doen lopen, een klein eindje op de grens 

Zomergem-Ursel en verder. in rechte lijn. langs de Heierwaan 

tot op Nekke en langs het Haakstraatje (dat op de kaart van 

Popp nog. <Genlweg> wordt genoemd) tot op Durmen om 

dan naar het Zuiden af te slaan over Durmenbrug (die daar 

natuurlijk slechts kwam na het graven van het kanaal. dus 

na 1613) tot aan een kapel op Merendree en dan oostwaarts 

evenwijdig met het kanaal. naar Vinderhaute en Ma.riakerke. 

Tussen Lovendegembrug en Vinderhou te kan er wel een stuk 

van die weg in het kanaal gedolven zijn. 

Bewijzen voor die nieuwe stelling heb ik nog niet. Niets 
anders dan dat men in 1783 de Oude Gentweg langs het 
Haakstraatje naar Durmen wilde doen lopen en het feit dat 
het langs daar de kortste afstand is naar Gent. Als de bronnen 
ontbreken of niet gekend zijn moet men te werk gaan met 
veronderstellingen en gevolgtrekkingen. 

Onze Oude Brugse Heerweg was in de eerste plaats t·en 
rechte weg. Hij maakte niet veel bochten tussen Ten T orre op 
Oedelem en het Kn1is te Ursel. En van dat Kmis moet men 
niet ver gaan om op een ander eind rechte -.veg te komen ; 
de Beierwaan tot Nekke en het Haakstraatje tot lJurmen · 
kapel. Deze twee straten vormen een bijna rechte lijn die 
Zomergem Yan het Noord-Westen naar hel Zuid-\Vesten 
doorsnijdt. 

En dan nog : het Kmis te Ursel hlijkt zeer oud te zijn. 
Ik weet er niet veel over maar het staat in alle gevd! op de 
kaart van Ferraris. Dat is nog geen bewijs voor zijn oud-zijn 
maar men mag toch zeggen dat de mensen in vroeger eeuwen 
slechts kruisen plaatsten op belangrijke punten : grenzen of 
aanknopingspunten van wegen. Welnu. aan het Kmis te Ursel 
kan men gerust de Oude Gentweg die van Maldegem kwam 
doen uitkomen (die weg kon ik met zekerheid volgen van 
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l\1aldegem af tot op de Veldhoek le Oostwinkel) ( 28
). En 

dan kan men aan dat Kruis er nog een verbindingsweg doen van 
uitkomen van Waarschoot met Brugge. Die weg liep van de 
Keere langs de Weststraat te Waarschoot over Stoktevijver en 
langs de Diepenbeekstraat (grens Ronseie-OostwinkeL Oost
winkel-Zomergem). Hij loopt recht op het Kruis te Ursel. Een 
andere brede weg kwam uit Zuidelijke richting. Dat is de 
hedendaagse Veldstraat te l\sel die verder over Berken in 
verbinding staat met de Heirstraat (die van het Woestijne
goed te Aaltér kwam) en met de weg naar Bellem. 

Van het Kruis te Ursel vertrokken dus vijf wegen : de 
weg naar Gent. de weg naar Berken-Bellem. de weg naar 
~rogge, de weg naar Maldegem en de weg naar Waarschoot 
Deze laatste weg wordt op dl! kaart van Ronsele ( Popp) nog 
<weg van Ursel naar Waarsc.hool> genoemd. 

Ook op de kaart van Ferraris kan men dat é'anknopings
punt goed weervinden. Om te sluiten kunnen hier nog enkele 
kleinere wegen vernoemd worden, kleinere wegen die in ver
band staan met de 0ude Brugse Heerweg. 

Het Hof van Kraailo, te Adegem, L. v. ( l~) had zijn ver
binding met die weg langs de hedendaagse Koollensstraat en 
Prinsevelddreef te Maldegem. dwars door het Maldegemveld 
om de Oude Heerweg te hereiken aan de Vijvereecke op de 
grens Maldegerr.-Knesselare ( 00

). Van Vijvereecke vertrol even
eens de Oude Eekloweg die ook dwars door het vtld liep en 
de grens v01mde tussen het domein van Papin~do en de heide 
die in de ts• t-enw door de abdij van Drongen werd uitge
baat. Verder viel die Oude Eekloweg samen met de Onder
dijkstraat en liep over de Appelboom te Adegem ~n het 
Wambuis naar Eeklo. En dan. op de Geete, hij de grens 
Oedelem-Sijsele komt de Veldstraat samen met de Oude 
Brugse Heerweg (die daar nu Zomerstraat wordt genoemd). 
Die Veldstraat komt van l'1aldegem. over Bagaarde en zij 
loopt door het Noordelijk gedeelte van he• ""'lldegemveld. 

(28) Op die plaets wnnr de 1rrcnzen von Ade11rm. Oostwinlel en 
Uncl samenkomrn, 5lond er in 1278 ook ren kruis (Brul!ll" - R. A. 
Aanwimten nr. 34ï0). 

(29) liet hof von Kroailoo l~tg op Arlcgem, dtcht biJ de grcn~ von 
MoldcRem, Ionlil de Kmailobc"k in de vcrlenginll von de Rootkensstraat 
dte daar met de Kraatlok,"kwev. samenvalt. 

(30) ede atratc van Crayloo nocr Vivere .. ckc). Rr.ntehoek van 

A~,cnede op Malclellcm. - (Brussr.l - R. A. - Rekenkomer nr. 45'205) 
- cd., straete lopende van Cr11yloo nocr Bru1111he) (Gent - R. A. -
Maldc~em nr. 584. 
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Over de weg \Vaarschoot-Kmis te Ursel heb ik hoger 
reeds gesproken. Zouden wij hieruit mogen besluiten dat 
W darschoot. Eeklo en l\ laldegem hun verbindrng haddPn met 
Brugge vóór dat de Antwerpse Heerweg bestond ? 

Dat zijn allemaal problemen die niet zo gemakkelijk kun
nen opgelost worden wanl ze gaan terug naar zeer oude 
tijden. naar het vroegste beslaan van Brugge. Maar als er. 
in het Romeins tijdperk. reeds een weg liep dwars door de 
plaats die later Brugge zou worden naar Aardenburg toe 
waarom zouden er dan ook in een gebied dat reeds veel 
vroeger bewoond was ook geen wegen gelegen hebben die 
zich naar het in wording zijnde Brugge richtten ? 

Ik moet er natuurlijk niet de nadmk op leggen dat al die 
oude wegen zeer breed waren. Een weg van 23 meter breedte 
was geen zeldzaamheid onder het Oud Regiem. Die grote 
breedte was wel niet altijd het kenmerk van grote wegen. ze 
was meer een algemeen ver~chiJnsel. Maar kleinere wegen 
waren toch wel smaller. l\fen kan die breedte nu nog goed 
reconstrueren want dikwijls lopen er smalle stroken lnnd of 
bos lanl-!s die wegen. strokt>n die dus afgewonnen ziJn op de 
weg. Dit is b. v. het geval langs de Sijselestraat. de Veld
straat te Maldepem. de Diepenbeekstraat tussen Oostwinkel 

en Zomergem. Ofwel staan er kleine huisjes langs die wec:en 
met een ~mal stukje hof er!Jij. Dat zijn dikwijls huisjes die op 
cijnsgronden gebouwd zijn, op gronden die aan de heer be
hoorden. Die Yorm van bebouwing vinden we terug langs de 
Veldstraat te Maldegem en de Brugstraal te Ursel. En op 
het \Vesteindeke le l\1aldegem. dus langs de Anlwt>rpse I leer
weg, kan men nu een dubbele hehouwing vaststellen. dus een 
reeks huizen die gebouwd ziju vóór andere huizen die op rte 
oorspronkelijke bn.edte van de weg stonden. 

Een weg was. m is. dan ook iets levends. Op sommige 
plaatsen werd hij breder. op andere plaatsen smaller. OI soms 
ging men hem een paar meters verleggen naar gelang zijn 
bruikbaarheid. Dat zijn van die feiten die zkh nu ook nof:! 
zouden voordoen. Wanneer een weg slecht ligt vormt er zich 
al rap een pad op heL akkerland dat er naast ligt. NatuurliJk 
was er onder het Oml Regiem. evenals nu. een uilgebreide 
wegreglementering. maar vroeger sloeg men niet zoveel acht 

op een stuk grond. 

D. VERSTRAETE. 

20 



OUD EDELSMEEDWERK 
IN DE PAROCHIEKERK TE EEKLO 

Het oude edelsmeedwerk dat thans nog in de purochie
kerk van EeHo bewaard wordt is heel zeker slechts een ge
deelte van wat de kerk in vroegere eeuwen bezat. Goud- en 
zilverwerk waren in de beroerde lijden van onze geschiedenis 
meer dan ~ndere kunstwerken aan vernieling blootgesteld : 
omwille van de kostbaarheid van het materiaal waaruit zij 
vervaardigd zijn werden ZiJ dikwijls aan de smeltkroes over
geleverd. 

Tijdens de troebelen van het einde der XVlde eeuw zijn 
verschillende~ voorwerpen verloren gegaan. Bij de beeldenstorm 
van 1566 echter had men de gewijde vaten bij tijds kunnen 
redden. Doch in Juli 1578 was de kerk onverhoeds in handen 
van de Calvinisten gevallen. Op 24 October van dat jaar 
gingen zij naar Brugge en verkochten er aan de muntmeester 
volgende stukken : 

een grote zilveren ciborie ; 
een heiligdom (reliekhouder) van St-Vincent. een 

van Ste-Catharina en een van Ste-Anna ; 
drie kelken ; 
een zilveren kofferken : 
twee zilveren schalen en andere voorwerpen, 

voor een waarde van 1222 pond 8 sch. parisis ( 1 ). 

Men kan zich enigszins rekenschap geven van het belang 
dat deze stukken zouden gehad hebben. waren zij bewaard 
gebleven. Daaronder waren misschien Renaissance-werken, 
wellicht waren er Gothische stukken, mogelijk Romaanse. 

Pas in het begm der XVII4
" eeuw begon Eeklo langzaam 

uit zijn puinen te herrijzen en werd het parochiaal leven her-

(I ) Au11ust Van Arh·r Ovrr den kloktoren van Eec-loo, In de 
Gaz,.tte van Eecloo. 1878-188 I. 

2t 



ingericht. Voorlopig heeft men zich wellicht voor de eredienst 

met tinnen gerief beholpen. Doch van tijd tot tijd werd nieuw 

zilverwerk met een meer representatief karakter aangeschaft of 

door begoede lieden geschonken. Bij de studie van de bewaar

de voorwerpen blijkt steeds de vroomheid van vroegere gene

raties : enkelingen .- geestelijken of wereldlijken .- famlilies 

of broederschappen hebben deze voorwetpen geschonken tot 

opluistering van de eredienst, ter nagedachtenis van een fami

lielid of uit bij:wndere devotie voor een bepaalde heilige. Een 

opschrift in eenvoudige termen, zonder veel woordenomhaal 

herinnert er ons aan. 

Het oudste van de bewaarde voorwerpen 1s een klein 

chrismatoriurn van Hi23 (zie verder). Vermoedelijk werd het 

aangeschaft door pastoor Jan Gheuns ( 1616-1634). dezelfde 

die in 1628 belangrijke herstellingswerken ondernam aan de 

geteisterde parochiekerk ( 2 ). Dit kleine chrismatorium dient 

sedert meer dan 327 Jaar, en nog steeds, bij het dopen van de 

Eeklose paro<.:hianen. 

De afschaffing van sommige broederschappen op het 

einde der XVJlld• eeuw was eveneens nood!ottig voor het 

Eeklose patrimonium in edelmetaal. Oe inventaris der Con

frene van Sint-Eligius. hij voorbeeld. opgeheven in 1786. ver

meldt verschillende voorwerpen in zilver en goud, waarvan 

alle spoor verdwenen is ; alleen nummer een, de zilveren reli

kwie-hamer, wordt nog in de parochiekerk bewaard : 

<1 o ecnen si/veren haemer met de daer in synde reliquie 
van voorn. H. Elisius. 

2° eenen se/veren mijter. 
3° eenen se/veren sta/. 
-l 0 een gouden cruys. 
5° twee si/veren schilden. 
6° ses cleyne silveren stuckskens. 
7° f1et houten heelt representerende Elisius met de clee-

dinge. 
8° eener. slandaert. 
9° eene houten casse ( 3 ).) 

Het is niet uitgesJotto-n dat de heropbouw van de p~:>rochie
kerk ( 1878-1883) aanleiding was tot het verkopen van s<'m

mig zilverwerk, wat in dergelijke gevallen zeer dikwijls (lebeurd 

(2) E Dhenens. De Voormelige Parochiekerk ven Et>Hoo. De S1kkt>l 

Antwerpen. 1947, blz. 17. 
(3) Stadsarchief Eeklo. nr. 469. 
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is. Men weet dat de oude kerbneubelen, altaren, beelden, enz. 
verkocht werden. Ook koperen kandelaars ,........., zes in rood koper 
en veertien in geel koper .......- en een koperen kruis werden in 
die tijd verkocht ( 4 ). 

Nochtans bewaart men in de sacristie heden nog een 
twaalftal voorwerpen uit de xvnde en xvmde eeuw die, al
hoewel niet van uitzonderlijke waarde, toch niet van alle 
belang ontbloot zijn. Verschillende daarvan zijn gedateerd of 
dragen een opschrift en bijna alle stempels konden geïdentifi
ceerd worden. zodat zij alleszins merkwaardig zijn voor de 
studie van de edelsmeedkunst in het graafschap Vlaanderen 
(Gent en Brugge). 

Het was niet mogelijk het onderzoek zo ver door te drijven 
dat alle vraagtekens omtrent deze werken uitgeschakeld wer
den. Oe identiteit van sommige schenkers, die soms maar door 
initialen aangeduid zijn. kon niet altijd vastgesteld worden. 

Hier volgt dan de beschrijving van de bewaarde voor
werpen. Aangezien zij niet zeer talrijk zijn heb ik de chrono
logische volgorde verkozen boven een systematische rang
schikking. 

**'!: 

1623. 

Zilvereli ch1isma/orium in de Yorm van een klein schrijn, 
8.3 cm hoog, 7.7 cm lang en 4.5 cm breed. bestemd voor het 
toedienen van het H. Doopsel. 

Dit zeer eenvoudig koffertje bevat twee cilindervormige 
Yaatjes. een voor het H. Chrisma en een voor de Olie der 
catechumenen. 

Het deksel. in de vorm van een schilddak, vertoont een 
l!egraveerde versiering. en is door een bolletje bekroond. Het 
kmisje is verdwenen. 

Naast de beide Gentse keurstempels uit het begin der 
XVIId·· eeuw ziet men het merk van Peter van Sychen, inge
schreven in de Gentse gilde na 1589 en vóór 1637 (~). Oe 
dekenletter V wijst op een uitvoering in het jaar 1623. 

( 4) G11:u·ltr v11r· F ... rloo. nr. "'fi 1. 14 .I uh 1 A7A. T\rkrndmnkln11('n ; .
Archl,.f vnn J,. Kon. Commlulr voor monumrnlen rn landschappen. nr. 

1608/36. Bnl'f van rJ,. P,o,.v .. meur vAn 10 .lunl 1884. 

( 5) J. Casier. Les orfèvres flomands el leun polnçons. Gent. 1919, 
pl. 111 recto. 
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Deze Peter van Sychen vervulde verscheidene ambten in 
de Gentse gilde. In 1624 werd hij gezworene, in 1645 waar
deerder en in 1646 en 1650 opnieuw gezworene ( 1 ). Hij is ·de 
stamvader der beroemde goudsmedenfamilie der van Sychen. 
Een van zijn meesterwerken is de monstrans van Zele ( 7 ). 

Dit doopkoffertje is het oudste stuk in onze parochie
kerk. Het is wellicht een van de eerste .......... zoniet het eerste 
zilverwerk. dat na de beroerde tijden der godschenstoorlo~en 
voor de stilaan heroplevende gemeenschap werd aangeschaft 
(zie boven). Daardoor verwerft het een bijzondere betekenis. 

1669. 

Zilveren schotel en ampullen. 

De langwerpige afgeronde schotel. 29 cm x 22 cm. met 
eenvoudige geprofileerde rand vertoont volgende kentekenen : 

Üp een smalzijde van de ra~d ziet men het wapenschild 
der familie Veltganck : een schuinkruis met vier klavers. met 
als helmteken een knotsdrager (evenwel zonder helm). Deze 
familie woonde te Eeklo in de XVIld• en XVIIId~ eeuw. Jaco
bus Veltganck was baljuw ± 1680 : Jan Baptist Veltganck was 
advokaat in de Raad van Vlaanderen, begin XVIIlde eeuw. 
Dit zelfde wapenschild treft men aan op het gewelf van het 
doksaal in de kapel van 0. L. Vr. ten Doom ( 8 ). 

Üp een langszijde bevinden zich de stempels : de twee 
keurstempels van de stad Gent. de dekenletter D ( 1669) en 
de stempel van de goudsmid Philips Cachoiere ( Cachoer) die 
in 1637 in de Gentse gilde werd ingeschreven. In 1659 was 
hij waardeerder en in 1660 gezworene dezer gilde ( 9 ). 

Üp de onderkant van de schotel leest men de inschrif
ten EECKELOO en MCV. Deze laatste letters zijn vermoe
delijk de initialen van een Maria Comelia Veltganck. In geen 
geval kan het een chronogram zijn. 

De ampullen. 10 cm hoog, op rond voetstukje. zijn even
als de schotel door profileringen versierd. Hetzelfde wapen
schild bevindt zich op de tuiten. Op de deksels enerzijds de 
letter A (aqua) en anderzijds de letter V ( vinurn). De oren 
hebben de vorm van een gebroken volute. Op de onderste 
rand eveneens de inscriptie EECKELOO. 

(6) I. Casier. o.c. pl. X rrcto en verso. 

(7) L. en F. Crooy. L'orfèvrerte reltgteuse en Behrtquc. Bruxelles· 

Parts. 1911. blz. 70. 
(8) P. Antonrllus Ver>chuNc ofm., De Mtnderbro('(~t•rs te Et·~·loo. 

Mechel<'n 1949, blz. 32-33. 

( 9) J. Casier, o. c.. pl. 111 recto en pl. X verso. 
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XVIld' eeuw (tweede helft). 

De oudste kelk. van verguld zilver, 26,3 cm hoog, op ronde 
voet is 5Jerlijk van vorm, doch onversierd. Er worden geen 
stempels op aangetroffen (misschien verdwenen zij bij een 
restauratit:). doch naar het profiel van de knoop te oordelen. 
kan hij uit de tweede helft der xvnd• eeuw dateren. 

1709. 

Ciborie van verguld zilver, 39 cm hoog. 

De ronde voet, de knoop evenals de cuppa zijn versierd 
met druiventrossen en korenaren : symbolen van de H. Eucha
ristie. Op de rand. binnen in de voet, leest men : 

DOEN MAECKFN BY DE CONFRERS VAN HET 

HOOCHWEERDICH UYf DE GHEMEENE 

CASSE VAN EECKLOO ANNO 1709. 

Deze ciborie werd dus gemaakt in opdracht van de con
frerie van het Allerheiligste Sacrament. 

Men kan de twee keurstempels van de stad Gent her
kennen. de dekenletter E ( 1707-09) en de stempel van de 
goudsmid Jacobus Phlips. ingeschreven in de gilde 
in 1691 (1°). Hij was gezworene der gilde in 1703 en 1707 
en eerste deken in 1710-1 1 ( 1 T 

XVllld' eeuw (begin) en 1724-26. 

Het laat-bn10kke. zilveren wierookuat, 27 cm hoog vertoont 
drie medaillon's waarin een voorstelling Vdn 0. L. Vrouw. 
het !v1aria-monogram en het Christus-monogram. en is verder 
door bladwerk \ ersierd. Er konden geen stempels op geïdenti
ficeerd worden. Vermoedelijk verdwenen zij tijdens een her
stelling. 

Het bijhorend wierookscheepje, in de vorm van een 
schelp. op rond voetstuk. vertoont behalve de Brugse stempels. 
het merk van Jan Beaucourt en de dekenletter L. overeenstem
mend met de periode November 1724 tot .Januari 1726. ( 12

). 

De kml. die aan de ene kant lot handvat moest dienen. is 
verdwenen. 

De zilversmid Jan Beaucourt is dezelfde die de beroemde 
monstrans \'an 0. l.. Vrouwe kerk te Bmgge, genaamd de 
<kat van Beversluyu in 1726 maakte, dewelke tentoongesteld 
werd te Bmgge onder n° 20. 

( 10) J. Caslrr. o.c .. pl. 111 vrrso. 

( 11) J. Culer, o.c .. pl. XI vPrso Pn pl. XII rf'clo. 

( 12) Or chronolo111e van d.. d .. k .. nl .. ttrr evenals de tdenllrtcatte van 
de zilversmld dank Ik aaro E. H. C Denorme. 
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1726. 

Chrismatoriurn bestaande uit drie zilveren vaatjes op drie
lobbige schotel waarvan de grootste breedte 21 cm bedraagt. 
De drie vae.tjes, 16 cm hoog. bestemd voor het H .Chrisma. 
de olie der catechumenen en de olie der zieken. zijn op de 
schotel vastgevezen. Deze vaatjes. op ronde geprofileerde voet 
zijn tamelijk dikbuikig en versmallen een weinig naar boven 
toe. De rand evenals de rtekseltjes zijn eenvoudig geprofileerd. 
Alle drie zijn door een kruisje bekroond en dragen een sierlijk 
inschrift : 

0 +i+ CATECHUMENORUM 
IOES +i+ BAP +i+ DE +i+ RYCKE +i+ PASTOR +i+ IN 
+i+ EECLOO +i+ ANNO +i+ 1726 +i+ DONO + 
DEDIT +i+ 

Op het deksel. de afkorting CAT. 

0 +i+ INFIRMORUM 
IOES +i+ VAN +i+ WEST +i+ PASTOR +i+ IN +i+ 
LEMBEKE +i+ ET +i+ DECANUS +i+ DISTRICfUS 
+i+ ARDENBURGENSIS +i+ ANNO +i+ 1726 + 
DONO +i+ DEDIT +i+ 

Op het deksel. de afkorting IN. 

0 +i+ CHRISMATIS 
JACOBUS +i+ CROES +i+ PASTOR +i+ Sti LAU
RENTIJ +i+ ANNO 1726 + DONO +i+ DEDIT + 

Op het deksel. de afkorting CHR . 

.Joanne;; Baptist De Rycke was pa3loor te Eeklo geduren
de 46 jaar ( 1714-1759) - de langste pastoorsrarrit're dte men 
gekend heeft. 

Alle drie de vaatjes en ook de schotel dragen de keur
stempels van de stad Rrugge. de dekenletter M ( 1726-2()) en 
de stempel \-an een zilversmid die tot heden niet kon geïdenti
ficeerd worden ( ~.,). 

Dit chrismatoriurn mag als een merkwaardig type in zijn 
soort beschouwd worden. Het genoot de eer geciteerd te wor
den door L. en F. Crooy. o.c .. blz. 163. 

( 13) E. H. C. Denorme, ver~chaft<' on$ wl'lwillf'nd d,• julsir chrono
logie van de de~t·nletter en verdere inlichtinRen ovN deu ong<'idPntlft
ceerde smid. Hij vermeldt ntci minder dan acht werken van dezelfde smtd. 
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Afb. 1. ~ Schotel en ompull n, 1669. 

Afb. 2 . - hrlamDll)rlum, 1726. 

Afb. 3. - R ltkwlt:·hnmer. 1748 . 
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1731. 

De zilveren straalmonstrans (totale hoogte 76 cm) ver
toont de ielwat overladen vormen der laat-Barok. Oe voet. 
met vier in- en uitwaarts zwenkende lobben, Vl!rtoont In twee 
medaillons 0. L. Vrouw met Kind Jezus en Sint-Vincentius, 
patroon der parochie. Op de vergulde stralen zijn zilveren ver
siersels aangebracht : twee aanbiddende engelen, engelen
kopjes, guirÏanden en Jezus voorgesteld als verrijzend. De 
monstrans i!' bekroond door een zilveren kroon met bol en 
huis. 

Üp de voet leest men : EECtOO 1731. 

De stempels wijzen uit dat deze monstrans het werk is 
van de Brugse zilversmid Jacobus Oe Langhe. die ingeschreven 
werd in de gtlde op 27 Februari 1724 ( 1"). 

1734. 

Het processiekruis van zilver heeft een totale hoogte van 
72 cm. de zilveren bol inbegrepen. Oe drie bovenste uiteinden 
zijn met pairnetten versierd. Het vergulde Christusbeeld is 
goed gevormd ; het hoofd. zonder doornenkroon is op de 
rechterschouder ge?.akt ; een smal lendendoek is door een koord 
vastgehouden. 

Op de rugzijde van het kruis bevindt zich het inschrift 
EECLOO 1734. Er werden geen merken op aangetroffen. 

1748. 

De zilveren reliekhouder van Sint-Elooi in de vorm van 
een hamer. heeft een totale lengte van 28 cm. Oe grootste 
breedte med 12 Y2 cm. 

Oe steel van de hamer is. door twee geprofileerde band
jes, in drie geledingen verdeeld. De kop van de hamer is 
voorzien van een klauw ; een kroontje is er op bevestigd. In 
de ene zijde van de kop is een cirkelvormig doosje bevestigd, 
dat de relikwie van Sint-Elooi bevat. Aan de andere zijde leest 
men het inschrift : 

EECLOO 1748 PVDP +t+ BG +I+ IVS +I+ 

Het was niet mogelijk de intialen van de ~chenkers te 
identificeren. 

( 14) C. Var. den Haute. Potnçons lntldtts d'orfèvl't's bru!lt'OH, In 
Annales de la Soc. d'Emulatton, LXIII ( 1913) blz. 257-260). 
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Volgens de merken op het kroontje is deze reliek-hamer, 
evenals de .3traalmonstrans. hel werk van de Brugse zilversmid 
.Jacobus De Lang he ( 15

). 

Het gebruik van de hamer-vorm voor de relikwie van 
Sint-Elooi is niet uitzonderliJk. De Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis te Bmssel bewaren een zilveren hamer 
( inv. n" 4150) aldaar gedateerd van de XIIlde eeuw. Ook te 
Kruishoutem wordt er een bewaard. 

Zoals hoven aangehaald behoorde deze hamer toe aan de 
Confrerie van Smt-Eiooi. Nu nog wordt hij op het feest van 
de I L Eligius ten zegen aangeboden, en bijzonder vereerd door 
de smeJen. wagenmakers en boeren. 

17b9. 

Een zilveren kelk. met vergulde cuppa, 26 cm hoog, is 
met nJke Rococo motieven versierd. Op de onderste rand leest 
men : !OES !GNS VAN CROtv1BRUGGHE PBR 
ECLONIAE:. 1\JATUS 6ta OCTOBRIS 1734 FS IGNAT!l 
ET tv1ARIAE CORNELIX DE PAUW. Oaamit blijkt dat 
deze kelk toebehoorde aan Joannes lgnatius Van Crombrugghe. 
priester. gclJOren te Eeklo op 6 Oktober 1734, zoon van 
lgnatius - en 1\'laria Cumelia De Pauw. 

Naast de kemstempels van Bmgge herkent men het jaar
nJfer ( 17)6!J en de sternpel van de zilversmid Ch. Benninck 
van wie men een paar werken in het Gruuthuze l\1useum te 
Bru17ge bewaart. onder andere het schild der broodbakkers 
eveneens van het ja<u 1709. en een koffiekan van het Jaar 
1761 ( 16

). 

1773. 

~let missa11/ - een Planlijndruk van 1773 .......- heeft een 
rood-fluwelen lldlld. Elke zijde is met zes zilveren plaatjes in 
de vorm van palmetten. belegd : vier in de YJer hoeken en 
twee legenover de twee sloten. Oe versiering van palmetten 
NI sloten \'crtoont rle gnlliRe vormen v~n de laat-Rococo. 

Een lHJpasscnrl /essl•naar/tc eveneens met rood fluweel 
en zdver, date('rt wellicht uil het zelfde tijdperk. 

1782. 

Een eenvourlige zilveren kelk met vergulde rupra. 27 cm 
hooi!. vcrtoont hrhalve de Gentse keurstempels het jaarciJfer 

r 11) C. Vnr drn llnutr·. o.c. 
( 11•) IJ,. l•nloon,tcllinl( van Edrlamcrrllun~t In het f\rui!SC, IIJSO, 

Î.al m. 187 ct1 322 
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( 17) 82. Hij is het werk van de zilversmid F. Devray. inge
schreven in de Gentse gilde in 1780 (1 7

). 

XVIll'1• eeuw (einde). 

De H. Kruisrelikwie wordt bewaard in een houten kruis. 
met zilver belegd ; de totale hoogte. met sokkel inbegrepen 
bedraagt 51 cm. 

Het zilverbeslag van de drie7ijdige sokkel .bestaande uit 
smalle bandjes. blaadjes en schelpen. is uil!Jesneden. zodat de 
afwisseling van materiaal het decoratief effect verhoogt. De 
drie annen van het kruis eir,di~en in zilveren palmetten. In het 
hart van het kruis bevindt zich het doosje met de H. Kruis
relikwie. 

Er zijn geen merken noch inschriften aanwezig. 

XJXde eeuw (begin). 

Schotels mel ampullen. Het lan:,!werpig afgerond schotel
tje ( 22,5 x 13 cm) is langs de rand met een parelband ver
sierd. De ampullen. 13 cm hoog. zijn van geslepen kristal in 
zilveren omvatting. De zilveren voet, evenals de zilveren band
jes rond buik en hals zijn met een parelband versierd. Het 
ene deksel vertoont een wijngaardrank en druiventrossen ,..._.... 
allusie op de wijn ; het andere is versierd met verschillende 
schelpen ,........, allusie op het water. 

i-let is Frans werk (Parijs'?) uil de periode IS I <)-38 ( ' 6
). 

XIXde eeuw (midden). 

Een cil•orie van verguld zilver. 4(} cm hno:.!. op zeslohhige 
voet, is ver~ierd met drit engelenkopjes. druiventrossen en 
korenaren. 

Het is Belgisch werk. te dateren lussen 1831 en 1869 (1 9
). 

Vermelden wij nog een zestal o~culatoria - kleine reliek
houdertjes ,........, \\ aaronder die van 0. L. Vrouw en St-Vin
centius. 

Onder het edelsmeedwerk dat aangeworven werd sedert 
het bouwen van de nieuwe kerk, mogen vermeld worden : 

1886 : De grote neo-golhische torenmonstrans van ver
guld zilver. Üp de voet leest men hel opschrift : DONO 
DEDIT A. VAN DOOSSELAERE ANNO 1886. 

( 17) J. Casier, o. c .. pl. V vcrso. 
( 18) M. Ro~<'nberl!. Der Goldschmtcdc !'v1crkzctch!'. frnnkfurl ~t/t--1. 

1922-1928. vol. IV. blz. 263. 
( 19) M. Rosenbcrg, o. c .. blz. 12. 
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191 U : Oe grote ciborie van \'erguld zilver. Op de bm
nenste rand van de voet leest men : <ln memoriam introduxio
nis sofemni-; R. A. Decani De Temmerman d.d. Sacerdotes 
Eclunie nati MCMX.> 

*** 
Noterenswaardig, ten slotte, zijn de drie tinnen olievaaties, 

12.5 cm hoog, I~estemd om het Chrisma en de H.H. Oliën, 
op Witte Donderdag op het Bisdom af te halen. Op Goede 
Vrijdag worden zij dan door de Z. E. H. Deken aan de 
EE. HH. Pastoors van de dekenij uitgedeeld. 

Deze vaatjes, nagenoeg cylindervormig, dateren wellicht 
uit de XV!lde eeuw. Zij zijn met concentrische cirkels ver
sierd. Op de deksels. evenals op de buik van de vaatjes leest 
men : S. CHR. O.CAT. O.lNF. 

*** 
Regtsier van persoonsnamen. 

[)..aucourt. Jan 

B.-nninck, Ch. 

Cachoime. Philip~ 

Cror~. Jacobu~ 

Crombrul!uhc. ll!naliu; 

Crombruill!he, Joannes l1,1nnlius 

Devray, F. 

DoossefRcre. A. \' Ar• 

Lan~:hc, lacob;ts D" 

Pauw. "'-1aria Cornehc Df' 

Phhps . .lacohus 

Rycke. Joannr• Haplist Dc 

~ychcn. Pctt>r \'an 

T•·mmc•rman. 0 .. 

\'rh11anck. 

West, laannes \'an 

zilversmid te Rru11ge 

zilversmid te Rru11ge 

zilversmid lc Gent 

Pastoor te St.Laureins 

vadrr van Joannes lgnalius 

priester te Eeklo 

zilversmid te Gent 

te Eeklo 

zilversmid te Brugl!e 28 
mcwdcr v. J. I. \' an Cromhrugghc 

zilversmid te G('nt 

pa,toor te Eeklo 

zilvc·r~mid te Gent 

J<'k.·n IC' Erklo 

familie te Eeklo 

pastoor te Lcmbckc 

Dr. Elisabeth DHANENS. 

blz. 
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MOlENS BINNEN HET MAALGEBIED 

VAN HET L.<\r'-:D \' AN DE WOESTUNE. 

De heel van het Land van de Woestijne had het maal
recht .. niet alleen binnen zijn heerlijkheid. maar ook daarbui
ten, en wel binnen een kring met de straal van een mijl of een 
uur gaans. rond een staak die stond te Aalter. op de zuideliJke 
berm van de vaart. ter wijk Oostmolen. 

In de denombrernenteu van het Land van de Woestijne 
staat er : 

cltem zoo behoort den heere toe ter eausen van 
)Zijnder voorschreven heerlichede. vrije maelderije 
>ende visscherie, waeraf den heere heeft eene staeke 
)Slaende ter pleeken ghenaemt ter Oo~tmuelene. hin
>nen de voorschreven prochie van Haeltre. up zijn 
>voorschr. heerscip, ende dat niemant binnen eene 
>mijle ommegaens der zelver staeke eenige muelen 
>maeken en magh. noch ma el en anders dan te zijnen 
>rr.uelen. noch voghelen, noch visschen. dan elck in 
>zijn besloten vivers ofte grachten, up zeker hoeten 
>ende verbuerten die daer toe staen ; het en zij bij 
>den consenle van heere ofte van zijnen dienaere. 
>bailliu ofte ontfanghere. Want den heere den 
>stroom ende den wint binnen voorschreven omme
>ganghe al toebehoort.> 

In het leenboek van het land van de Woestijne van 
1729. staat het relaas geschreven van de oprichting van de 
mijlstaak. op 25 September 1538, m11ar hoogst waarschijnlijk 
gaat het hier om een vernieuwing van die staak. Immers, in een 
schrijven van een archivaris van Rijsel. daterende van 1745. 
en dat in de papieren van Mevrouw gravin Karel de Grunne 
berust, leest men dat er in een denombrement van het Land 
van de Woestljne, overgegeven door Jan van Gtstel in 1365, 
staat. dat deze heer eljlenaar was v11.n drie molens en het recht 
van maalderij bezat. En deze drie molens zullen wel dezelfde 
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zijn als die. vermeld in de staat van het goed nagelaten door 
Jacob van Vlaanderen. heer van het Land van de Woestijne, 
overleden in 1566. le weten : de koornmolen van Aalter, de 
molen van Knessel{lre en de molen van Ursel ( R. A .. Brugge, 
Aanwinsten 2874/i). 

Uit de volgende feiten blijkt dat de heren van het Land 
\'an de Woestijne hun maalrecht binnen de gezegde kring 
deden handha\'en : 

I. ....- In 1630 had de heer van Bellem een molen opge
richt dichtbij de brug van Bellem. De heer van het Land van 
de Woestijne had hem hierover. hetzelfde jaar reeds. voor de 
Raad van Vlaanderen gedaagd. omdat die molen binnen de 
meergezegde kring stond. Van zijn kq.nt sustineerde de heer 
van Bellem dat hij binnen zijn heerlijkheid van Bellem en 
Schuurveld stond. In 1745 was dit proces nog hangende, on
beslist. in de Grote Raad te Mechelen. In gezegd jaar 1745 
sluiten de heer van het Land van de W oestijne en de vrouw 
van Bellem. aangaande al de tussen hen hangende geschillen. 
een transadie ; nopens de molen van Bellem wordt er daarin 
bepaald 

< Verklaert de prins van Rubempré (heer van het 
>Land van de W oestijne) dat de sentencies ten 
>voordeele van den baron van Beiiem, door den 
>Raed van Vlaenderen verleend (en waartegen hij 
>in beroep gegaan was te Mechelen) zullen blijven 
>staen en effect sorteren. belovende nietmin de 
>vrouw douairière van Bellem. dat de moderne heer 
>van Bellem, haar minderjarige kleinzoon, en zijn 
>successeurs. geen tweeden molen of andere molens 
>zullen mogen crigeren binnen Bellem, immers hin
>nen eene mijl van de oude mijlstaak te Üostmeulen. 
>De bestaande molen mocht echter op dezelfde 
>plaats hersteld of herbouwd worden. in geval hij 
>door ongeval van brand. tempeest of anderzins 
>kwam geruïneerd te worden, gedestructeerd of om
>ver gewaaid. of van ouderdom van nieuw opge· 
>maakt moest worden.> (Papieren Gravin de Grun-

ne. Transactie gerct:Jistreerd door de Schepenen van 
gedele van Gent). 

11. ....- In 1718 spande de prins van Rubempré, heer van 
het Land van de Woeslijnc. een proces in tegen Amout Ver
cruysse te Ursel. omdat deze, tot groot nadeel van gezegde 
pnns odeooi verheRen had om een molen te Ursel op te rich
ten. Het verleende octrooi werd ingetrokken. (Papieren van 
Gravin de Grunne). 
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lil . ......:.. In 1710 was het sekwester van de Rijngraaf. heer 
van het Land van de W oestijne. in proces tegen Jacques 
Goethals. nopens het recht van de wind te Ursel (dito papie
ren). iv1eer is er over dit proces niet geweten. Deze Jacques 
Goethals was pachter van de banmolen te Ursel. Misschien 
had hij zich willen ontvoogden of had hij een molen willen 
bouwen op een andere plaats. 

IV. - Met toelating van de heer van Wulfsberge, had
den Joris Goethals en Joris Scheeris een koomwindmolen op
gericht te Ursel. op de wijk Onderdale, binnen de heerlijkheid 
van Wulfsberge. De Rijngraaf had van de Watergraaf van 
Vlaanderen een vonnis verkregen, dat het sluiten van de molen 
beval. 

Jacques Goethals, pachter van de molen, heropende hem 
echter. Door de Rijngraaf gemaand hem terug te sluiten, 
maakten de eigenaars de zaak aanhangig bij Zijn Majesteits 
Rekenkamer te Brugge. Deze verleende de 11 Juli 1668 een 
octrooi, hen toelatende de molen te heropenen, mits een jaar
lijks recognitie van twee hoed tarwe, te leveren of te betalen 
in Zijn Majesteits spijker te Gent (R. A. Gent, Fonds L.v.d. 
Woest., bundel nr 21). 

V ......... Ter gelegenheid van zijn proces met de heer van 
Bellem, liet de Rijngraaf in 1651 een kaart maken van de kring 
van één mijl rond de staak te Oostmolen (Kaart in het Alge
meen Rijksarchief te Brussel). Volgens de tekst die op deze 
kaart staat, was de Rijngraaf toen in proces nopens de molen 
van Bellem (zie hiervoren) en nopens die van Hoetsele bin
nen Zomergem. 

Bovendien staan op die kaart aangeduid : 

a) het Steenol)enstuk IE< A alter, op het einde van de 
Buntelaarstraat, <daer ivlaerten van Poucke heeft willen een 
muelen rechten) ; 

b) het <Bogaertstucb, op het gescheid van Bcllem en 
Zomergem, daer Jaecques van Haelst een muelen heeft wil
len rechten). 

Ongetwijfeld heeft de heer van het Land van de 
Woestijne het oprichten van deze twee laatste molen verhin
derd en wel. voor wat de eerste betreft. omdat hij rond die 
tijd ( 1650) toelating verleend had tot het oprichten van een 
molen te Hoekestra!l.t, onder Knesselare, amper een halve 
kilometer westwaarts van het Stecnovenstuk. 

*** 
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Het was aan particulieren eveneens verboden graan te 
malen met handmolens o/ kweerns. Wie zulks wilde doen, 
moest oorlof van de heer verbijgen en hem een jaarlijkse re
cognitie of erkenningsrecht betalen. 

Zo b.v .. in 1667, betaalde Marten Vyncke 16 schellin
gen <om te moghen stellen tot Beireken (Ursel) eenen hant
muelen ofte queime om boucqueet te pellen> ( R. A. te Gent. 
L.v.d.W .. bundels 13-15). 

In 1740 won de heer van het Land van de Woestijne 
het advies van een rechtsgeleerde in. en daaruit blijkt dat de 
baljuw al zulke personen zou kunnen <calengieren>. die van 
een kweem gebruik maakten om graan te malen. 

*** 
Üp de hierLoven vermelde kaart van 1651 staan de vol

gende molens getekend. binnen de kring van een mijl rond de 
staak te Oostmolen : 

I. Hoekestraat, binnen Knesselare ; 

2. Pielendries. binnen Knesselare ; 

3. Aalter; 

4. Bellem; 

5. Hoelsele. binnen Zomergem; 

6. Ursel ; 

7. Knc~selare ( Plaetsemolen). 

Ik heb [!een gegevens betreffende J-loelsele molen. Heden 
ten dage stáal er nog etn molen op Hoetsel. die wellicht op 
dezelfde plaills slaat als de hier besprokene. 

Oe molen op Ursel, die onder het oud regiem eigendom 
van de mulders was. maar op cijnsgrond van de heer van het 
Land van de WoesliJne gebouwd was. stond niet ver van de 
kerk, op de wijk Roze. Beschadigd door beschieting. werd hij 
in 1940 ten gronde afgebroken. Behalve namen van molenaars, 
bezit ik geen verdere gegevens over deze molen. 

Philihert l~ym, heer van Bellem en Schuurveld had in 
1629 oorlof verkregen van de Rekenkamer van Rijsel. om 
molens op Ie richten in zijn Lwee heerlijkheden ( Archives dé
partementales du Nord. B 1656). In 1630 stemden de Staten 
van VlaandHen er in toe dat de koomwindmolen (Jan Bellem 
opgericht werd op 18 roeden van de zuidelijke berm van de 
vaart. Z1j lieten bovendien toe dat er aarde van de hermen 
zou gebruikt worden om de molenberg te maken ( R. A. Gent. 
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Staten van Vlaanderen. reg. 553. fol. 207). Over de moeilijk
heden die de heer van Bellern nopens deze molen had met de 
heer van het Land van Woestijne, werd hiervoren reeds ge
handeld. 

In 1794. bij de bezetting van ons land door de Fransen. 
werd deze molen nationaal eigendom verklaard. ~lij behoorde 
toe aan de Vrouw van Bellem, Louisa-Augusta, prinses van 
Montmorenq, gehuwd met Joseph-Marie, prins van Lorraine
Vaudemont. een verwant van de koning van Frankrijk. die 
naar het buitenland uitgeweken was. Het kasteel en gans het 
domein van Bellem waren toen ook aangeslagen geweest. maar 
als de tijden keerden was daar nog maar weinig van verkocht 
en het goed kwam terug aan de oude eigenaars. die het echter 
in 1808 verkochten aan Jacob-Lieven van Caneghem. 

De molen nochtans was toen reeds verkocht aan Jan
Baptist de W eirt. 

De laatste eigenaars van die windmolen waren de Kin
deren Bruno de Reu, die hem in 1911 lieten afbreken en door 
een stoommaalderij vervangen. 

Frans Rym, baron van Bellem ( t 1681 ) . had een stich
ting gedaan om olie te kopen voor de Godslamp in de kerk 
van Bellem en die stichting was bezet op de molen van dat 
dorp. Het hedrag ervan beliep. in 1834. 32 fr. 64 cl., toen 
J. B. de Weirt aan de Kerkfabriek een perceel grond afstond. 
als aflossing van het kapitaal van de stichting. 

In de wettelijke passeringen van Bellem is er spraak van 
een oliemolen, maar tot nu toe werd nog geen nader bescheid 
over die molen gevonden (R. A. Gent. Bellem,n• 18.folio57). 

*** 
Blijkens gegevens uit het renteboek van de kerk van 1513. 

stond de koornmafen uan Aalter toen op de Lindenberg (die 
gelegen is omtrent halfweg tussen de kerk en het station, links 
als men van de kerk komt. aan de huidige Stationstraat die. 
tot vóór enkele tientallen jaren, nog gemeenlijk de Meuledreef 
genoemd werd . .....- (Kadaster. Sectie H 602-603). 

Deze molen was reeds in 1564 verdwenen. want de 
rekening over het beheer van de goederen van de heer van 
het Land van de Woe~tijne over dat jaar. spreekt van een 
oude molenwaL die onverpacht is. En een renteboek van het 
Land van de Woeslijne, van 1577, vermeldt ook de oude 
molenwal op de Lindcnberg. Evenzo de armendisrekening 
van 1631. 
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Oe molen was overgebracht geweest naar het driehoekig 
stuk grond. gel{.gen tussen de straten van de kerk naar 
W oestijnc en naar Oostmolen en de straat van Stratem naar 
Houtem. dus juist achter de plaats waar nu het Heilig Hart
monument staat. Gezien zijn ligging, werd hij soms de molen 
<ter strate> genaamd (o.a. in L.v.d.W. 31. en L.v.d.W. 32. 
folio 86 ). 

Maar reeds in 1590 werd hij door de Hoilandse V rij
buiters <samen met de kerk en met meer andere huizen> afge
brand (Ms. in bezit van Oe Potter en aangehaald in zijn 
Geschiedenis van Aalter ; Gent. 1865). Oe molen werd echter 
op dezelfde plaats herbouwd. 

In 1757 werd de molen der Strate> afgebroken en terug 
naar zijn oude plaats. op de Lindenberg, overgebracht ( Papie
ren van Gravin de Grunne). 

Oe molen van Aalter. zowel als de grond waarop hij 
stond. is altijd eigendom geweest van de heer van het Land 
van de Woestijne. tot dat hij. rond 1845. door Joseph Mus
schoot gekocht werd. Hij werd in 1883 gesloopt en mettertijd 
werd ook gans de molenberg afgevoerd. Oe <bergjes> in de 
hof van de Staatsmiddelbare school werden met de aarde. 
voortkomende van deze molenberg. gemaakt. 

De molen van Aalter was met twee renten belast. te 
weten : 

1 ) een rente van 6 pond parisis 's jaars. om een jaarge
tijde te doen voor Gerard van Giste!. heer van het Land van 
de W oestijne ( t rond 1358) en voor zijn echtgenote en voor 
een ander jaargetijde voor hun zoon. Jan van GisteL eveneens 
heer van het Land van de Woestijne (t1365 7) en voor dezes 
echtgenote ( Kerkarchief} ; 

2) een rente van 18 pond parisis om wekelijks twee mis
sen te lezen ter ere van Sint-Comelius. Waarschijnlijk werden 
deze missen rond 1550 gesticht door Lodbewijk van Vlaan
deren, rirlder van het Gulden Vlies en heer van het Land van 
de Woestijne. 

De rente voor deze missen --- meulemissen genaamd ..---. 
bedroeg 1 pond 10 schellingen groten na de qodsdicnstbe
roerten. wanneer nog slecht~ een mis gedaan werd. en wel op 
de eerste Dinsdag vEtn elke maand. 

t let kapitaal VIHI die twee renten werd in I ~31 aan de 
kerkfabriek uitf,!ekeerd door graaf Karel van Merode. die de 
laatste heer van het land vnn de Woestijne geweest was 
( Kerkarchief). 

37 



De jaargetijden sub 1) werden sedertdien versmolten met 
andere jaargetijden. 

De maandelijkse mis ter ere van Sint Cornelius wordt 
nog regelrnalig gedaan. maar zij wordt thans betaald door de 
Gilde van Sint Cornelius, die alzo, al zij het wel onbewust. 
de traditie van de molenmissen voortzet. 

Ten opzichte van de belastingen werd de molen van 
Aalter, tijde:ns het oud regiem, zoveel getakseerd als 10 ge
meten 240 roeden land. 

Zoals wel het geval zal geweest zijn bij de meeste molens 
was er een rosmolen ( paardemolen) bij deze molen, om toch 
te kunnen malen in geval van windstilte. 

Nog een detail : Op honderden percelen land te Aalter 
lag een belasting (de e\ en- = haverrente), verschuldigd aan 

Z. M. spijker te Gent. In een stuk van 1593 uit het gemeente
archief van Aalter. leest men dat de ontvanger van de spijker, 
om de onwillige personen te dwingen hun belasting te be
talen, gewoon was de molen van de heer van Aalter te sluiten. 

*** 
In het renteboek van de kerk van Aalter ( 1513) wordt 

een wliemolen bij den goede van Wibroue> vermeld. In het 
landboek van 1635 draagt het perceel nr. 1492 (thans Ka
daster C 160). gelegen aan de Weibroekdreef de naam 
<d'Oliemolell> en wordt het deel van de Groenenweg. tus~en 
Bellcmstraat en de \Veibroekdreef. <d 'Oiiemoienweg> ge
heten. 

In de "'ettelijke passeringen van 1585 vindt men <op de 
Hoelmeulem als aanduiding voor een perceel land. gelegen 
in de bovcm-ermelde omgeving. Oe kerk en de armendis had
den aldaar ook elk een perceel grond liggen ( landboek nrs 1485 
en 1486). ~.op d'oliemeulem en in het renteboek van het 
Land van de Woest.ijne van 1577 wordt het cleel vftn de 
Weibroekdreef in deze omgeving <'t Meuleweghelkem ge
naamd. Dit alle!. wijst er dus op, dat deze oliemolen op of 
dichtbij het perceel landboek nr. 14(}2 gestaan heeft. 

AnderJeels geeft de rekenkamer van Rijsel. in I '373, 
oorlof aan Jacob de C ortewille (heer van Lake en hoogbal
juw van Aalter) een windmolen om olie te stampen. te her
bouwen. Hij mofsl daarvoor jaarlijks aan de ontvanger van de 
domeinen in Oost-Vlaanderen een recognitie betalen van 12 
schellingen VlMms. hoven de 3 stuivers parisis die hij vroeger 
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\'Oor de gezegde molen betalen moest (lnventaire sommaire 
des archive<; ho~pitalières de Lille en Archives départemen
tales du Nord. B 1626). 

In de rekening van de ontvanger van de gezegde do
meinen over 1651-1652 staat er dat niets meer betaald wordt. 
vermits de bedoelde molen totaal verwoest is (R. A. Gent, 
fonds Staten van Vlaanderen, nr. 4765). Moeten wij hierdoor 
verstaan dat deze oliemolen verwoest werd tijdens de beroerten 
van het einde der 16" eeuw? In 1640 betalen de Staten van 
Vlaanderen veq::oeding aan Emmanuel Cartewijle voor het 
gebruik van een molenwal en gronden. gelegen aan de zuide
lrJke oever van de vaart ( R. A. Gent, Staten van Vlaanderen. 
register 561. fol. 573). 

In de rekeningen over het beheer van de goederen van 
de heer van het Land van de W oestijne. en wel in die over 
de jaren 165'5. 1665 en 16ó7. wordt er verantwoording ge
geven over de verpachting van nog een andere oliemolen, die 
echter in 1 (J67 niet meer <gestelb was. Verdere gegevens over 

deze oliemolen zijT' niet bekend. 

Na l(ió7 vindt men in het archief van Aalter geen spoor• 
meer van een oliemolen. tot dat. in de omstelling van de be

lastingen over het jaar 1777. Guillaume Waelput vermeldt 
wordt als 5-tampcr op de oliemolen. Hij was. nog in 1766. 
mulder op de koommolen ; de omstellingen van de jaren lig
gende tussen 17ófl en 1777 ontbreken. zodat het juiste jaar 
\"an de opnchting van deze oliemolen niet kan gevonden 
worden. 

Guillaume Waelput overleed in 1782 en van 1783 af 
wordt zijn schoonzoon. Pietcr Jozef van Rijkeghem. in de 
omstellinaen als stamper vermeld. Het is echter zonderling dat 
Waelrut. tot aan ziJn door! als stamper vermeld wordt. hoe
wel van Rijtkeghem het perceel waarop de molen staat (iand
hoPk nr. 1-189. Kadaster C 149) in 1769 verworven had 
(L. , .. cl. W. 3G. fol. 19). 

Pietcr .lm:ef van l~rjckeghem liet de molen over aan zijn 
;mon Gudlaume. als dcze in tROl trouwde. De van Rtjcke
ahems moetm ten onder gegaan zijn. want in de overlijdens
akten. van vader en zoon. die alle twee stierven in 181'7, 
wor(len zij nanaecluid. respedieveli;k als <werkman> en als 
.-rlaghuurmar~> . .la. reeds in 180() wordt de zoon als <werk
mnn > V('rmeld. 

liet Karln~trr van I A 10 citeert clc erven lgnaas Gemaey 
lc Rui~riNlL'. als ci~l'naflrs vnn dezl' molen. l lenricus de Smet, 



geboortig van Maldegem. was hier toen stamper (in de ge
boorteakte van zijn dochter, 1811 : hui lier). In 1834 kocht hij 
de molen en de tegenwoordige eigenaar is zijn kleinzoon, dhr. 
Camiel de Smet. 

Deze houten windmolen, de Teerlingmolen ( 1 ) genaamd, 
stond dichtbij de boord van de Mergelput. ( 2 ) of Grote 
Warande. In 1842 was het nog uitsluitend een oliemolen, 
maar in 1853 werd er ook reeds graan gemaald. In dit laatste 
jaar werd de houten molen door een stenen vervangen ; de 
teerlingen waarop de houten molen gestaan had, zijn nog te 
zien in de grondvesten van de stenen molen. De wieken en 
de kap werden in 1882 weggenomen, toen men het bedrijf in 
een stoommaalderij veranderde. 

Deze molen was al van vóór 1940 niet meer in gebr,.lik. 
De eigenaars ervan hadden op een paar honderd meter van 
daar een andere stenen windmolen staan, in 1842 door Jean
Napoleon de Vreeze gebouwd en in 1865 door Ferdinand 
de Smet gekocht. Deze laatste molen werd gebmikt door de
zelfde pachter als die van de vroegere oliemolen. 

*** 
In de leeHboeken van de heerlijkheid van rte Woeste 

wordt herhaaldelijk gespwken over de < Waetermeulenbrugghe 
tenden de Buntelaerstraete). Een denombrement van die heer
li;kheid. van 1720. de grenzen ervan opsommende, zegt : < ... 

naer de Buntelaerstraete ende alsoo ommekeerende te Grand'
mère. daer de woelermetden ghesluan hee/t. over de l.eye. 
scheedende dwars door rte kave van de keuken van den huyse. 
wesende J'herberghe van de Paters Jesuiten van Rnu.1ghe ende 
alsoo jeghem de pro<'hie van Knesselaere ... ). In het resolutie
boek van de Kasseirij van de Oudburg van het jaar 158~. 
staat er dat die molen reeds in dat jaar niet meer bestond 
(R. A. Gent. fonrts Oudbu111 nr. 158. folio ·W). 

Niet ver vnr~daar. aan de noorderli;ke oever van de vaart, 
op Knesselare. werd in 1650. op ciJnsgrond van de heer van 
het Land van de Woeslijne. een windmolen. de Hoekeslraat-

(I) T eerlingmolPn, naar de naam van de plaats waarin d.. molen 

staat : cop deu Tl'irlyncb. 
(2) Men vindt vNschillt>nde <nwr~elpult<'n> op Aalt<'r. maar d<' lWPP 

best gekende ziJn die van de Grote Warande Pn die vnn de K lt'inf' 

Warand•·· Onder cmer~cl. wordt verstaan de 11rond vNmt•n(1d met fos<i .. lt• 

oesterschelpen en dergelijke. die vroe11N gedolven wt'fd om wmml~e lllnd

bouwgronden te verbeteren. 
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molen. opgericht. ( L. v. d. W. 5. rubriek <Cheynsem). Deze 
molen brandde in 1683 af. maar werd herbouwd (id.). Hij 
werd rond 1685 af~ebroken ( Ryserhove < Knesselare>. 
Brugge. 1945). 

*** 
De wijk Oostmoler. te Aalter dankt zijn naam aan een 

windmolen. die aldaar op de zuideh,ke oever van de Hoge 
Kale gestaan heefL. maar die reeds van vóór 1577 verdwenen 
is. 

In het renteboek van het Land van de Woestijne van 
1577 is er spraak van <den houden wal an de Leye> en ook 
van een perceel land <hoofdende op de Leye, niet verre van 
den muelem. Uit deze laatste vermelding kan men besluiten 
dat de molen niet lang voordien verdwenen was. In het 
renteboek van 1 ï 15 staat er dat deze oude wal geheel gedol
ven werd (tussen 1 ó 13 en 1623) in de vaart. De gezegde 
renteboeken bevatten nog genoeg gegevens. om de juiste hg
gin!l van die ITiolenwal te bepalen. Daarenboven draagt het 
perceel nr. tJ88 van het landboek (Kadaster B 153). dat blijk
baar het overschot is van het oorspronkelijk perceel. waarvan 
de rest m de vaart gedolven werd. de naam van <Meulewal>. 

*** 
Op dezelfde wijk van Oostmolen. ter noordzijde van de 

vaart. een kilometer oostwaarts van de hierboven besproken 
oude wal ligt er een perceel land (Kadaster A 911 ) • dat in 
het landboek. onder nr. 2680. de naam van <Groot Meule
vell> draagl. Ik weet niets over Je betekenis van deze naam. 

*** 
Op Knesselare, maar zeer dicht de plaats waar de grenzen 

van deze ~emeenle samenkomen met die van Aalter en Ursel, 
slaat de Pielendriesmolen. 

Vol~ens een traditie zou deze molen de Oostmolen van 
Aalter vervangen hebben. Unt is (>!ocd mogelijk. want zoals wij 
reeds zagen is deze laatste molen van vóór 1577 verdwt>nen 
en in een haik van Je P.etendriesmolen staal het jaartal 156'3 

gegrift. Daarenboven, in het leenhoek van Btesem van 1587 
(Stadsarchief Gent. fonds Pycke cle ten A~rdPn, nr. 27) wor
den de percelen landbfJek van Aalter 2486, 2487, 2492 en 
21f)4 vermeld als ligc:cnde in een <if'Rhenoote genacmt den 
Muclenarker. htJ der Ptelrapelle>, terwijl het perceel 2494 
met de westkant aun de c Muelen wech > paalde. 
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Het spreekt van zelf dat die molenakker en die molen
weg naar een dichtbij staande molen verwijzen. Welnu. Pieten
driesmolen. staat slechts op een kleine vijftig meter noord
waarts van perceel 2492, even boven de grens tussen Knes
selare en Aalter. Het is een houten molen. op stenen teer
lingen staande. op een hoge berg. De grond en de molen waren 
eigendom van de heer van het Land van de Woestijne. Deze 
molen bestaat nog en is in goede staat van onderhoud. Oe 
tegenwoordige eigenaar is dhr. Henri T aets. 

*** 
Knesselare Plaatsemolen is. met Aalter en Ursel. een van 

de drie molens die reeds in 1365 binnen het maalgebied van 
de heer van het Land van de Woestijne stonden. Hij stond op 
cijnsgrond van die heer, aan de tegenwoordige Kloosterstraat. 
juist vóór het Klooster. op het perceel Kadaster van 181 1. 

Sectie F nr. 10. 
Knesselare Plaatsemolen brandde in 1685 af. Joris 

Goethals en Joris de Scheerder brachten hierop de molen die 
zij te Ursel. op de wijk van Wulfsberge staan hadden. naar 
hier over (L. v. d. W. 5. rubriek <Cheynsen>: over die molen 
van W ulfsberge. zie hoger). 

De molen van Knesselare werd in 1909 afgebroken. 

* * .f: 
Onder het oud regiem was er te Knesselare een oliemolen 

maar dit was geen wind-. doch wel een rosmolen. Üp het 
einde van de 18• eeuw behoorde hij aan de familie van 
Ackere toe (R. A. Gent. L. v. d. W .. nr. 35. fol. 158 en 
nr. 40 fol. 240). 

MOLENS V /\N AAL TER NA t 795 

1. Da Plaalsemolen . ....- K11daster Sectie H nr. 602. Zie 
wat hoger geschreven staat over de koommolen van Aalter. 
Hij bleef na het einde van het oud regiem aan de voormalige 
heer van Aalter, graaf Karel de l'1erode. toebehoren. Pider 
Antoon van de Genachte was h1er molenaar van 1789 tot in 
1825. Hij werd opgevolgd door Joseph Musschoot, die de 
molen omstreeks 1845 kocht. Joseph Musschoot bouwde op 
heet perceel H 573 nog een oliemolen, in 1847 (zie verder, 
nr. 4). Na zijn dood, in 1853. kwam de graanmolen nnn zijn 
zoon Jan-Baptist. die hem m 1A83 liet nflm·kcn. 
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2. Molen <ter Strale> . ......- Is identiek met nr. 1. doch 
stond tijdelijk op een andere plaats, zoals hoger gezegd. 

3. De <Tcerlingmolem. ,.......... Aan de <Warande>; Ka
daster C 148h. Is een molen op de vlakke grond. staande op 
een van de hoogste plaatsen van de gemeente ( 23 m). Zie 
wat reeds hoger staat, over de oliemolen van Guillaume 
Waelput. 

Henri de Smet was hier reeds in 1811 molenaar en in 
1831 wordt hij eigenaar van de molen. De houten molen, die 
op teerlingen gchouwd was. werd door een stenen vervangen 
in 1853. 

Henri de Smet stierf in 1846; zijn weduwe en kinderen 
volgden hem op tot de zoon Ferdinand alleen eigenaar werd 
in 1860. Deze \'oegdc in 1382 een stoomtuig bij de molen en 
liet de wie~en en de kap wegnemen. Ferdinand de Smet stierf 
in 1896 en werd door ziJn kinderen opgevolgd. Thans ( 1950) 
leeft daarvan alleen nog dhr. Camiel de Smet. 

4. Stenen oliemolen op de vlakke grond . ......- Kouter, 
westkant van de Tv1euledreef ; Kadaster H 573d. 

Gebouwd in 1847 door .Joseph Musschoot. eigenaar van 
molen nr. 1. Kwam. na zijn dood in 1853, aan zijn zoon 
Blandien en. na diens overlijden in 1880, eerst onverdeeld aan 
dezes beide broeders. Bnmo (stoker) en Jan-Baptist (eigenaar 
van de moien nr. 1 ) . Deze laatste werd alleen eigenaar in 

1887. 

De molen werd in 1899 afgebroken. 

5. Ter plnats genaamd <de Teerling>. ,...._, Kadaster 
H 144h. 

Stenen loomwindmolen op de vlakke grond. staande op 
dezelfde hoogterug als molen nr. 4, een 200-tal meter Z. 0. 
ervan. In 1M42 gebouwd door Jan-Napoleon de Vreese, die 
reeds in 18-15 overleed. De weduwe hertrouwde in 1846 met 
haar knecht. Ferdinand de Turf. 

In 1866 koopt Ferdinand de Smet, eigenaar van molen 
nr. 3. ook deze molen. Sedert 1896 behoort hij aan de kin
deren van Ferrlinand de Smet. 

Rond 1930 werd er een electramotor aan toegevoegd. 

Tijdens de orkaan van 17 November 1940, dte alom veel 
schade aanrichtte. - de spits van de toren van Ruiselede 
werd o. a. toen ook af~erukt. .- ~craakte deze molen van zelf 
in llan~. draaide warm en schoot in brand ; de kuip ervan 
staat no~ recht. 
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6. Brouwerijstraat : Kadaster H 701 a. Stenen ~oomwind
rriolen op lage wal. 

Gebouwd tijdens het Frans bewind. Het Kadaster van 
het jaar 1811 vermeldt hem als toebehorende aan Francies
Jacob de Sutter, herbergier te Ruiselede. 

Deze de Sutter woonde nog in 1805 te Aalter. Hij stierf 
te Ruiselede in 1818 ; ziJn weduwe overleed aldaar in 182 t. 
Hun zoon F erdinand werd toen eigenaar van de molen. Mul
ders waren hier : Jan Claerhout in 1815 en Joannes Wieme 
van 18 16 tot in Juli 182 1. Vervolgens was de eigenaar zelf 
mulder. 

In 1829 werd de molen verkocht aan Karel van de Moere 
mulder te Sint-Joris-ten-Distel. maar Francies bleef molenaar 
tot in 1832. 

Einde van dat jaar wordt Bemardus Storme. schoonzoon 
van Karel van de Moere, hier mulder. Dezes vrouw, in 1852. 
en Storme zelf in 1869, worden er de eigenaars van. 

In 188ó werd de molen verkocht aan Felix de Bruyne, 
zoon van Carolus-Ludovicus, eigenaar van molen nr. 7. In 
1888 wordt er een stoomtuig aan toegevoegd. Felix de Bruyne 
verliet de gemeente in 1892 en Alfons van Lantschoot-Smes
saert, zoon van de mulder op molen nr. 8, wordt hier mole
naar. Deze koopt de molen in 1903, maar hij trekt in 1906 

naar Amenka. 
\ 

De m~len werd dan door dhr. August Goeminne aan-
gekocht. die hem in 1907 het afbreken. 

7. Windmolen op lage wal. ,........ Brugstraat: Kadaster 
H475. 

Gebouwd tijdens het Frans bewind. Het Kadaster van 
181 1 vermeldt hem als eigendom van Augustien de Bruyne. 
Deze was geboortig van Sint-Joris-ten-Distel en kwam zich in 
1797 of 1798 te Aalter vestigen. alwaar hij in 1839 overleed. 
In 1825 wordt het patentrecht voor de molen betaald door de 
zoon Jan-Frans (t1831) en, van 1832 af. door een andere 
zoon, Charles-Louis, die eigenaar van de molen werd. 

Charles-Louis de Bruyne overleed in 184 l. Zijn weduwe 
hertrouwt in 1842 met Robert Storme (reeds in 1839 in Aalter 
vermeld als muldersgast). zoon van een molenaar uit Beer
nem. Deze doet de houten molen in 1853 door een stenen 
mQlen vervangen, die dienstig is voor graan en voor olie. In 
1884 voegt hij er een stoomtuig aan toe. 
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Na zijn dood. in 1!386. komt de molen aan zijn kinderen 
Karel en Melanie. vrouw vr.1.1 Adolf Diericx. Karel Storme 
wordt er alleen eigenaar van in 1906 : hij verkoopt hem in 
1912 aan Hector Maenhout. die er in 1913 een gasmotor aan 
toevoegt, maar hem in 1920 (?) totaal doet afbreken en het 
bedrijf omvormt in een maalderij zonder windkracht. 

8. Aalter-Brug, Noordkant van de vaart ; Kadaster 
A268b. 

Stenen windmolen op vlakke grond. gebouwd in 1855. 
als graanmolen. door Judocus lterbeke; diende van 1862 af 
ook als oliemolen. 

Reeds van in 1865 was Pieter-Jozef van Lantschoot 
pachter van deze molen. In 1881 wordt er een stoomtuig aan 
toegevoegd. 

Na het overlijden van haar man, in '1882. blijft de 
weduwe van Lantschoot. samen met haar kinderen, de molen 
uitbaten. De weduwe hertrouwt in 1888 en gaat zich te 
Zomergem vestigen : de zoon Alfons blijft hier nog mulder tot 
in 1892, wanneer hij zich op molen nr. 6 gaat vestigen. 

Gustaaf van Thielen, schoonzoon van Judocus lterbeke. 
was in 1891 eigenaar van 1de molen geworden: hij verkoopt 
hem in 1898 aan Désiré de Kesel. De molen werd omsl!eeks 
1925 onttakeld. de wieken afgenomen en in een woonhuis ver
anderd. 

9. Wocstijnegoed. ..- Watermolen, op de Woestijne-
beek. 

In 1864 werd aan de pachter van het Woestijnegoed. Her
nardus de Bruycker. toelating tot het oprichten van de water
molen verleend. De molen is thans builen gebruik, maar zou, 
mits enige herstellingen. tem!; in dienst kunnen gesteld worden. 

10. Keslerstraat ; Kadaster C 764. 

Watermolen op de hoeve < Ekenbeke>. ..- Toe lating tot 
oprichten van de molen werd in 1802 aan de pachter van de 
hofstede. Felix Herteleer, verleend. De molen werd in 1884 
afgebroken. als gans de hofstede door de eigenaar gesloopt 
werd. (Oe hofstede was in 1881 overgebracht geweest naar de 
percelen genaamd < Walsberge>). 

1 1. Keslerslraat ; Kadaster C 479a. 

Op dezelfde hofstede <Ekenbeke> stond een stenen 
koomwmdmolen op de vlakke grond, die in 1877 gebouwd 
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geweest was en in 1884, samen met andere gebouwen van die 
hof5tede, afgebroken werd. Te dien tijde behoorde de hoeve 
aan graaf Crislijn de Ribeaucourt toe. 

12. Loveld (Walsberge} : Kadaster C 591 a_ 

Nadat de hoeve. gebruikt door Felix Herteleer. van Eken
beke naar Walsberge overgebracht geweest was, werd er daar 
in 1887. een stenen windmolen op de vlakke grond gebouwd. 
die in 1909 afgebroken werd. De hofstede op Walsberge werd 
eveneens rond die tijd afgebroken en op die plaats werd het 
kasteel de Grunne gebouwd. 

13. Oc-slmclen, Noordkant van de vaart. Kadaster 
A819a. 

Kleine houten windmolen op vlakke grond. Opgericht in 
1893 door graaf Crislijn de Ribeaucourt ; kwam later ilan de 
grav~n Hemricourl de Grunne. 

De molen werd uilgehaat door de pachters van de hof
stede waarbij hij behoorde. Afgebroken omstreeks 1930. 

14. Mwia-Aalter. Steenweli nuar \Vingene. ~ K<.~rtil!'ler 
F 757'. 

Vierkante houten koomwindmolen op stenen kuip, staande 
op een lage wal. 

Gebouwd in 1845 door Francies Pemeel. voor ZiJn zoon 
Clement. bakker op Aaltershoeksken. Francies Perneel stierf te 
Aalter in 1370 en werd toP-n als molenaar van beroep aange
duid. maar het kadn~ter vermeldt van 1845 af Clement als 
eigenaar. In 1886 erfde !'v1athilde Perneel. dochter Yan Clement 
de molen. Zij was gehuwd met Jan Modest van Laere. onder
wijzer. Mulder (pachter) werd nu Aideric van Lanlschoot. 
geboortig van 5mt-Joris-ten-Distel en later mulder te Knesse
lare, alwaar hij ook stierf. Deze molen \Verd in 1895 verkocht 
aan Seraf i en Claeys Vertri est. die er in 1902 een stoom lui!_! 
aan toevoegt. In 1907 kwam de reeds vervallen molen aan de 
zoon, Octaaf Claeys-van den Bon, die hem in 1911 laat af
breken. 

15. Op Maria-Aa/ter, langs de buurtweg nr. 59 (dorp) ; 
perceel F 80 Id. 

Daar heeft nog een kleine houten windmolen gestaan, 
toebehorende aan Henri de Pré en die <de Kauwkcns) ge
naamd werd. I-lij was in 1893 gebouwd geweest en werd in 
1908 afgeb10ken. Deze molen was gebouwd op cijnsgrond van 
Karel Mestdagh. 
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16. \Vijk </eswfengoed.,.; Kadaster G 440. 

Kleine vierkanten windmolen op vlakke grond. Het is ons 
onbekend wanneer hij opgericht werd ; thans is hij verdwenen. 
Hij stond op het hofstedeke thans bewoond door Alfons de 
Fauw. Op Lichtmis 1883 verongelukte Emiel van de Walle. 
zoon van de eigenaar, Karel van de Walle. op deze molen, 
die daarop afgebroken \verd. 

17. West~traat; Kadaster A 299E. 

Kleine stenen koomwindmolen op vlakke grond. Werd ook 
gebruikt om een zaagmachien in beweging te brengen. Dit was 
een molen met horizontale wieken. Gebouwd in 1893 door 
Emiel Mortier. wagenmaker, en in 1903 aangekocht door 
Désiré de Kesel. eigenaar van molen nr. 8. die hem liet af
breken. 

Op de wijk die vroeger genaamd werd <de Jesuitegoede
ren> (alleen de oude mensen kennen nog deze naam l) ston
den er tussen de jaren 1860-1885 drie kleine houten koom
windmolens. Het waren molen nr. 16 (zie hoger) en de twee 
volgende : 

18. In Maart 1863 vraagt Petrus van Ruymbeke, pachter 
van de hofstede <den Doom>. eigendom van Theodoor de 
Viron. van Dilbeek, de toelating om een watermolen te mogen 
bouwen op de percelen G 576 en 577. In December 1863 
trekt hij zijn aanvraag terug in. De watermolen werd dus niet 
gebouwd HiJ bouwde echter een windmolen, doch wanneer 
hij dit deed is niet geweten. De molen waaide tussen 1885 
en 1890 omver en werd niet herbouwd. 

19. Molen Of.- de hoeve thans bewoond door AdtPl van 
Loocke. Nieuwendam. 

Nog minder inlichtin~en zijn over de7.e molen te vincten. 
Die hofstede behoorde in 1864 aan .Jacobus Franco, schipper 
te Brugge; daarna aan .Jacobus Peere.Franco te Brugge; in 
186<i aan K~:trel Lod. de t'vluynck te Aalter en in 1884 aan 
Francisca Muys, weduwe van .Jacobus van Loocke. Oe tegen
woordige ei~enaar en bewoner, Adie! van Loocke, heeft de 
molen nooit weten staan. maar hij gelooft dat htj reeds bestond 
van in de tird van de Franco's en door de weduwe van Loocke 
afgebroken werd (Kadaster G 723/725). 

·- Geen enkele van die drie molens werd ooit in het 
Kadaster ingeschreven ... 
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20. Op dP- stafkaart. blad Knesselare, l /20.000 ( revi
sion sur Ie terrain en 1884) staat nog een houten windmolen 
getekend op Hoog Buntelare, perceel Kadaster A 537. Ook 
deze molen werd nooit in het Kadaster geboekt. en het is niet 
geweten wanneer hij gebouwd. noch wanneer hij afgebroken 
werd. 

Van een machtiging in 1840 toegestaan aan Ch. de 
Sutter. tot het bouwen van een windmolen op perceel A 277 
(Brug-Noord). werd geen gebruik gemaakt. 

MOLENS VAN BELLEM 

Over de oude koomwindmolen van Bellem werd hoger 
reeds alles gezegd. Deze molen. die op het perceel D 9 stond. 
werd in 1911 afgebroken. 

Rond 1800 werd er op de noordzijde van de vaart, dicht 
bij de brug, op perceel A 290. een oliewindmolen opgericht 
door Jan-Ferdinand Goethals. Deze houten molen werd in 
185'5 door <:.en stenen molen vervangen, ook dienstig tot het 
malen van graan. Er kwam een stoomtuig bij in 1889. De 
molen, die in 1940 door beschieting beschadigd was. werd 
afgebroken en het bedrijf werd in een electrische maalderij 
veranderd. Tegenwoordige eigenaar : Ma u rits Goethals. 

Andere rroolens dan bovenstaande twee, hebben er op 
Bellem niet be~laan. 

Arth. VERHOUSTRAETE. 

VOORNAAMSTE BRONNEN 

A - Oud Regiem. 

Archief \al'. het Land van de \Voe~ttjn,, (Rtjksarchief te Gent) : 
vooral bundels 13 tel 16 zijn belangnik (Rekeningen en documentrn 
nopens het btheer v11n rt'l goed('ren van de heer van het L.v.d.W.) : 
ook Nr. 5 ( renteboek van 171 ~. rubriek ccheynsem). 

B. - Nieuw Regiem. 

Kadastrale plans stamboeh•n, enz .... \'an 1810-11 ; idem van 1835 

tot heden. Registers der patenten ( Aalter). 1815-1842. En vetder 
allerlei stukken uit het moderne gemeentearchief van Aalter. 

Wanneer het een andere bron geldt. werd dezr In de tekst zelf nlln-
lledutd. Arth. VERHOUSTRAETE. 
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MOLENS VAN KNESSEtARE 

Tot op het einde van het oud regiem vermelden de om
stellingen van de belastingen te Knesselare drie molens, nl. de 
Plaatsemolen, de Hoekestrootmolen en de Pietenclriesmolen. 
Eerst in de omstefling ,·an 1796, dus reeds onder het Frans 
bewind, komt er een vierde molen bij. toebehorend aan Leven 
van Hautte, langs de ~laldegemweg. 

1. De Plaatsemolen. 

De oude banmolen stond dus .. zoals dhr. Verhoustraete 
in zijn voorgaand artikel zegt. aan de huidige Kloosterstraat. 
dichtbij het klooster, links als men naar Oedelem gaat (Ka
daster van 1811, Sectie F nr. 10). Hij was één van de drie 
oude molens, die reeds in 1365 binnen het maalgebied van de 
heer van het Land van de Woestijne bestonden. In 1685 
brandde hij af en daarop brachten Joris Goethals en Joris de 
Scheerder de houten molen. die zij te Ursel. op Wulfsberge, 
bezaten, naar hier over ( L. v. d. W., nr. 5. <Cheynsem). 
Gedurende bijna gans de 18e eeuw en tot na 1811 werd de 
banmolen gebruikt door de familie Adriaensens. Hij stond op 
cijnsgrond van de heer van het Land van de Woestijne en 
kwam tenslotte aan de familie Gemaey: in 1845 behoorde hij 
aan Carolus D'haenens, molenaar te Knesselare. 

Omstreeks 1900 was de Plaatsemolen zeer vervallen ; hij 
was toen eil!lendom van de familie Martens. Tijdens een storm
nacht werd hij zwaar beschadigd en in 1909 volledig afge
broken. Nog een tijd bleef de molenberg liggen, doch thans is 
hij ook sedert jaren afgevoerd. 

2. Hoekesfraatmolen. 

In 1650 werd, op cijnsgrond van de heer van het Land 
van de Woestijne, een houten koomwindmolen opgericht in 
Hoekestraat. op de Noordelijke oever van de vaart (Kadaster 
Sectie F nr. 854). ReeJs in 1683 brandde hij af, doch werd 
op dezelfde pll!tl.ts herbouwd (L. v. d. W .• nr. 5, <Cheynsen») 

In het Landboek de Merode ( ± 1800) situeert men hem 
als volgt : 

<34. - Voorts wat zuyt oostwaerts van het ley
utuchken den Meulewal van Hoeckestraatmeulen 
>pdelende zuytwest den leybarm, noordoost d'hof-

Met hartelijke dank aan on• medeltd de Heer Alfon• Ryaerhove voor 
het beretdwtllg In Lrutkleen afataan van zijn cltch6a over de molena. 
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>stede van den cheynspachter Lottefier en voorts 
>aen alle sijden den selven Lottefier landt. 0 ge
>meten 87 roen> . 

(Archief de Grunne. stuk nr. 27). 

In de legger van het Kadaster van 1811 wordt nopens deze 
molen aangegeven : <Moulin à ~ent. pour Ie fond : de Merode 
à Bruxelles (laatste heer van het Land van de Woestijne) ; et 
pour Ie batiment : Jean Van de Kerkhove. meunier à Knes
selare.> 

Omstreeks 1865 werd 1-!oekestraatmolen afgebroken. na
dat een vijfjarig kind door d e wieken doodgeslagen was ; de 
familie Mariens had de molen het laatst gebruikt en kocht 
toen de banmolen. op het dorp (zie nr. 1). 

Ue molt-n " ;' " l 'lt'lt 'l"l"' ' ' lt · 1\", . ._, .l,,n·. i11 1"3;', 
voow)Jc (l"olo :-.1. ll un ft) . 

Aan de Hoekeslraatmolen herinnert te Knesselare nog een 
landweg. die loopt van bij de Leendreef recht naar de vaart. ter 

50 



hoogte waar eertijds de molen stond ; deze weg wordt nu nog 
algemeen de <Molenwegeb genoemd. 

3. De Ftete:ndriesmolen. 

Dhr. \; erhoustraete deelde hoger reeds de oudste ge
gevens over deze molen mee. Hij staat ook aangeduid op de 
kaarten van Sanderus ( 1641) . ln het archief van Gravin de 
Gru~ne berust er een <prijsie der kosten van het rnaeken van 
de meuleberg onder den meulen ghenaemt ter Pieten te Knes
selare. anno 1664>. 

Ue rrolen van Pletendries le Kneuelare. In 1936. 
achter~ant (Foto M. Hooft). 

Oorspronkelijk stond de houten Ptctendrtesmolen op vier 
stenen blokken en was dus een teerlingmolen ; de ruimte lus
sen deze bloleken werd later echter toegemetseld, zodat er nu 
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een onderkamer is Omtrent zijn ligging lezen wij in het land
boek de Merode ( ± 1800) : 

c26 . ..- \Nat Noordwaerts van daer (landerijen van 
>het Woestijnegoed) een woonhuis. schuere ende 
>stallin!len. mitsgaeders boomgaardeken ende hPve
>nierhoveken, met den meulewal daer den Pieten
>driesch meulen op staet, paelende Oost den herre
>wegh (naar Aardenburg). noort de Pietstraett~. zuyt 
>Josephus de Muldere met ziJn woonhuvs. streclen
>de ten Westheinde met d'erfve over den meulen
>wal bij nae te nieten jegens het uytcommen van 
>het wegelken c.ornmende van de vaert en 't \VPes
>tijnegoet naer den Pietendriesch, 0 gemeten 101 
>roen>. 

Als pachters van deze molen kennen wij : Jan Braet in 
1665 en daarna de weduwe van Chrishaan Braet ( 1667-1669) 
Matthijs Serlippens ( 1676-1683). Servaas de Poorter ( 1707-
1709). Jacques Goethals ( 1718), Jan Goethals, filius Jac
ques ( 1724-1732). Joannes Kerckaert ( 17 41 ) . Pieter-Jacob 
Hertschap ( 1777-1795). Van 1796 af waren de Gernaey's 
mulders op deze molP-n, tot hij in 1879 aan de weduwe van 
Petrus De Bruyckere kwam, die reeds bij het begin van het 
volgend jaar overleed. Petrus Taets kocht de molen in Fe
bruari 1880 en bleef er malen tot zijn dood. in 1920. Zijn 
vrouw, Eugenie Martens. bleef daarna eigenares tot in 1923. 
tot zij zelf stierf. De tegenwoordige eigenaar en molenaar is 
haar zoon. Henri T aets. Pietendriesmolen is nog altijd in volle 
werking ; het is de oudste nog bestaande windmolen van gans 
de streek. (Kadaster, Sectie C nr. 384). 

4. Een rosmolen. 

Üp het einde van de 18• eeuw was er te Knesselare een 

olie-paardemolen, toebehorend aan de familie van Ackere 

(R. A. Gent L. v. d. W., nr. 35 fol. 158 en nr. 40 fol. 2-10). 

Doch reeds veel vroeger treffen wij op het dorp een pnEude

molen aan en wel in· de cCohieren van den tienden Penning : 

Knesselare. 1571> (Stadsarchief te Gent) : 
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cProprieteyt ..- tgheweste ende wijck v1mde Caul
>sije ende ootrent de kercke ; Pieter van de Velde 
>fs. Jans de jonghe hout in proprieteyt eenen peerde
>muelenc ghcestimeert XXV ~eh. tsjaers>. 



M ole n Van dt·r Mc, •re . In 18QO (TrkcninQ M . Molleman) 
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En de eigenaar van deze paardemolen is nog wel de 
pachter van de banmolen te Knesselare (zie nr. 1). zoals wat 
verder in hetzelfde kohier blijkt : 

<Dit naervolghende sijn de fondere goedijnghen : 
>Eerst Pieter van de Velde fs. Jans de jonghe hout 
>in pachte van mijn heere van Praet (heer van het 
J>L. v. d. \V.) sijn muelene inde prochic van Knes
>Selaere voor XH P. tsjaers>. 

Andere rosmolens zijn mij te Knesselare niet bekend en 
ik weet ook niet als de paardemolen van de Velde al dan niet 
te vereenzelvigen is met deze van de familie van Ackere in 
de 18• eeuw. 

5. De Watermolen bij het einde van de Buntelarestraat. 

Ook over deze oude watermolen heeft dhr. Verhoustraete 
reeds gehandeld. Wij kunnen daar enkel aan toevoegen dat 
de molen op Knesselare moet gestaan hebben en wel op de 
percelen D 430-31-32 (Kadaster van 1811). die eertijds wel 
één enkel perceel zullen uitgemaakt hebben. Dit blijkt duide
lijk uit volgende tekst : 

<Pieter de Meyer ..- vervallen hofstede ..- N.W. 
>de zelve. Z.O. ande Buntelarestrate an de Water
>meulen. ZW. an de Leye ; 
>Hoors Mons. de Wale ..-vervallen hofstede .- N. 
>de Buntelarestrate. Z. Guille de Zutter. W. de 
>Leye ... (enz. op Aalter)>. 
(R. A. te Gent, Fonds Oudburg, bundel nr. 847. 
<Copie authenticq van den staet ende declaratie van 
de grootte ende prijsic van landen. afgesteken tot de 
nieuwe vaert van Ghenl naer Brugge ... 1614-1615> ). 

6. Molen Van der Moere. 

In 179ó bouwde Lieven van 1-lautte een houten koom
windmolen op een berm. hij de Maldegemweg ( Kada!<ter, 
Sectie A 772). Kort nadien werd de molen echter aangekocht 
door Francies Peynaert, die ook getracht heeft te Knesselare 
een steenbakkerij op te richten, langs de Urselweg. Gedurende 
de winter van 1892 brandde deze molen 's nachts af: van 
uren ver werd de brand waargenomen. Oudere mensen van 
Knesselare spreken soms nog over <Molen Van der Moere>. 
Immers. Petrus Van der Moere, afkomstig van Sint-Joris-ten
Distel. was er de laatste eigenuur en geLruiker van ; htj ver
ongelukte op de molen. bij het vastmaken van de wieke•~. kort 
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vóór de brandramp. In de volksmond heet het. dat deze brand 
lwaad:wtllig aangestoken werd door een andere mulder, om 
concurrentie uit te schakelen. 

7. Molen Van den Kerckhove. 

Deze houten koomwindmolen werd gebouwd in de 
Kloosterstraat. tussen 1796 en 1811, door Judocus Bemardus 
Adriaenssens. een zoon van de mulder op de Plaatsemolen. 
Hij stond in de tegenwoordige hof van Hector Stock (Kadaster 
Sectie F 271 ) . In bouwtrant vertoonde hij veel overeenkomst 
met Hoekestraatmolen. In 1902 werd hij afgebroken en men 
verkocht de beste gedeelten, waarmede daarna in Moerkerke 
een molen werd opgericht of hersteld. 

Na J. B. Adriaenssens, tot bij de afbraak. dus bijna een 
eeuw lang, waren de Van den Kerckhove's eigenaars en mul
ders van deze molen. 

8. W alermolen Gryp. 

Omstreeks het midden der 19e eeuw richtte een zekere 

Gryp een watermolen op, in de Hellestraat. dichtbij het Maria

kapelleke. aan de grens van Sint-Joris-ten-Distel ( Kädaster, 
Sectie F 554). Doch, aangezien het water der Zwartegatbeek 
gt!en al te slerke en regelmatige stroming bezit. kende zijn in
richting geen grote bloei en verdween weer, na een t\vintigtäl 
jaren. Omtrent deze waternaalen te Knesselare is er een nota 

te vinden in een register dei beraadslagingen van het Schepen 
college. 

9. Molen De Some1. 

Deze moo1e, witgekalkte stenen windmolen. gebouwd 

naar Hollands model bevindt ziçh in de t-1olenstraat. tussen. 

het begin van de Aalterweg en het oude Kmis. langs de buan 

naar Hoekestraat : Kadaster, Sectie F 3Q8. 

In 1845 werd deze molen. met toestemming van lwt Ge
meentebestuur. door Karel De Somer opgericht. Altijd is hij 
in handen van dezelfde familie gehleven. Charles-Louis De 
Somer. zoon van Karel. bleef er. evenals zijn vader. mulder 
tot aan zijn dood : hij werd daarna opgevolgd door zijn eigen 
zoon Victor. Sedert het overlijden van Victor De Sonwr. in 
1927. was zijn broer Emiel er molenaar, tot htj zelf stierf. in 
het najaar van 19•14. 
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Reeds jaren maalde men machinaal in de molen. tot hij 
in 1948 eindelijk onttakeld werd . zodat thans nog alleen de 
kuip recht staat. Begin 1951 werd gans de hoeve. land en 

. molen inbegtepen. door de \Veduwe Oe Somer publiek ver

kocht. 
l\1olen Oe Somet had destijds de eerste ijzeren roede in de 

wieken. van uren in 't ronde. Zij werd in 1880 te Ruddervoorde 
\'Cr\'aardigd. Tot in 1892 draaide de molen met een houten 
en een ijzeren roede ; toen kwam er een tweede ijzeren roede 
in de wieken . te Knesselare zelf gemankt. 

1- i,.lo•ro 1\Jroo •)'<'O > I<' Kn• ··•o·l.on•. In I'();" 

(1-'"J u M. lloort). 

l() . fvfden MaC!yens. 

Dichtbil de « Tromslot ie,, aan de Ursclweg. zien wij nog 
n zel'r j.!rutc . stenen windmo len. H11 werd er opgebouwd 

tijden s de wint r von 18'i8-1 é\')l). dnor Romanus Maeyens . 
· hepene van Knesselare. d1e er zelf maalde (Kadaster, Sectie 
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B 236). Na de dood van Romanus l\1aeyens, in 1897. bleef 
Mevr. Maeyens eigenares en vervolgens. bij erfenis, kwam de 
molen aan Mevr. Victor Van de Velde. geboren Marie-Jean
nette Maeyens. Deze overleed op 7 Augustus 1937 ; sindsdien 
is de molen eigendom van haar zoon, dhr. Ingenieur Gerard 

Van de Velde. 

Reeds een twintigtal jaren geleden. werd er een maal
machine geplaatst in de molen Maeyens ; naderhand vielen 
de wielen voor goed stil. Het gevaar voor verdwijnen werd 
groter en groter. het gebouw verviel meer en meer, vooral aan 

de achterkant. Eindelijk, in 1939. werden kap en wieken af
genomen. zodat thans nog alleen de logge, stenen kuip over

blijft. waarin verder electrisch gemaald wordt. 

Mulders op de molen Maeyens : Romanus Maeyens. 
1859-1897; Mevr. Romanus Maeyens, 1897-1905; Theofiel 

Devreese, 1905-1912; de familie I-limschoot, 1912-1!)16: 
Alois Van de Riviere, 1916-1920; Alfons De Roo. 1920-

1933; \Veduwe Alfons De Roo. 1933 tot heden. 

11. Molen Dcvreese. 

In het jaar 1867 werd in de huidige Molenstraat nog een 
stenen windmolen met houten gaanderij opgericht door Lowie 

Van Poucke. afkomstig van Sint-Joris-ten-Distel. Deze eersle 
eigenaar en mulder verkocht de molen later aan Aideric Van 
Lantschoot. die hem gebruikte tot in 1912. Een van de kin
deren van Aideric Van Lantsc:hoot stortte binnen in de molen 
van boven naar beneden en bleef op slag dood. In 1912 kwam 

deze molen door verkoop in handen van Theoficl Devreese. 
geboortig van Ruiselede en tevoren. sinds 1905. pachter Yan 
mol.en Maeyens (zie hoger). Sedert 1912 was Theofiel De
vreese eigenaar en gebruiker van de molen. met medehulp 
van zijn zonen. 

Reeds jaren maalde de molen Oeweese machinaal. toen 
hij tijdens de winter 193ó-1937 bouwvallig geworden was en 
door een zware Febntaristorm nog meer gehavend werd. HiJ 

begon gevdar op te leveren ; kap en raderwerk waren ver
sleten. Op Zaterdag 17 Juli 1937 werden kap, wieken en 
gaanderij afgebroken, zodat ook hier enkel nog de toegedekte 
kuip overblijft. (Kadaster, Sectie F 382). 

De molen Devreese werd op meesterlijke wijze op het 
doek gebracht. in zijn voormalige toestand. door kunstschilder 
Verbaere. 
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In de doer van molen Devreese ligt er een oude grafsteen 
met zeer uitgesleten en vergaan opschrift : hij werd eertijds 

:! 
I 
: I 

M0len Dcvrcese le Kncs~elarc. In 1936 

(Foto M. Hooft) . 

gebruikt voor het stamren van koolzaadolie. W aarschijnlijk is 
die zerk niet van Kne~se l a re afkomst ig . N a veel moeite blijkt 
slechts het volaende noa leesbaar : 

Seru itu re 
vande I E I ~ 13 . 
rila Jann e Verscho . 
wed van illis l . 
167 1 nde was audt over 
de 78 laer n. 

R. I. P. 

Alfons RYSERHOVE. 
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SPROKKELING. 

STAAT VAN GOED VAN PIETFR CLÉ 

Pieter Clé was stokhouder van Maldegem en Middelburg. 
Hij was gehuwd met Magdalena De Zutter. dochter van 
Filips De Zutter die burgemeester was van het ambacht van 
Maldegem. Die Magdalena zou later hertrouwen met Josef 
Soetaert. bahuw van J'vlaldegem. 

Pieter Clé woonde op de markt te Maldegem in het huis 
waar nu de cGrand Café> is. Hij stierf den 18en October 
1724 en hij het ten grote nalatenschap achter. Over zijn on
roerende goederen zullen wij niet spreken. Het weze alleen ge
zegd dat hij een grootgrondbezitter was en dat hij zelfs het 
domein van Papinglo in pacht hield. Hij was een van de 
rijkste burgers van Maldegem en het is wel de moeite waard 
eens op te sommen wat er zo al in zijn woning aanwezig was. 
Hier volgt dus zijn inboedel : brandhout (fasseel. spanders. 
enz.). 1 ruin peerd. een slechte siege. een cortwagen. 4 was
kuipen. een eeken balk in de schure. twee leeren. drij kieken
rennen. mes en stroo. diltpersen en andere rommel. fruitbomen. 
volle vette. seule en saet van wortels. ciaversact en haver. In 
Je !achting een nieuwe gloriette en. aan het huis aangebouwd. 
een nieuw comptoir waar een fusie! en twee pistolen aan de 
muur hingen. ln de kelder : 7 tonnen. 3 alve bierstellingen en 
enige kuipen. 3 ijdele tonnen. een groote en een kleine boter
kuipe. vier sturtvoeten. Op de zolder : 1 ledicant. 21 lijn
waete perssen. 2 wercke saergien. een graenvat. twee koperen 
ketels met het slaen. Op de kamer van de dienstmaerte : een 
ledicant met zijn behangsel. 2 bedden. 2 hoofdpullens. een 
maltrasse. 2 stroozakken: 4 sargien. 6 kussens. een delenhoutten 
kasse. een wiege met de slapinge voor een kind en twee stoe
len. Op de kamer boven de platte camer : een ledicant met 
een tapijle behangsel : een bedde met de hooftpullen. een 
stroozak. een maltrasse. 2 sargien, twee oorcussens en een 
schauwkleed. 8 tapijte stoelen met een zetelstoeL een inghe
leyde casse. een tafel. een spieghel en een cruxifix. een hol
landsche kamerstoeL prondelinghe op de schauwe en een cof
fer. 2 scheirdoeken. een dozijne manshemden. 17 andere 
manshemden. 4 justeyne camesolen. elf justeyne slaepmutsen, 
18 lijnwaete slaepmutsen, 4 spenaele ondereaussens ende eenen 
borst\ap. 3 paar mansmanchetten, '30 cravatten. een hoedt 
met een silveren galon en twee zomermutsen, twee paer Cflus-
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sens en een justeyne ghevoerde camesole. een nachtrobe en 
een lijnwaeten vc::ste met een sikeren cantjen. Op het solder
ken boven de eelplaetsc : lwee coeffers, een hjwaet kiste. een 
sluytmande en c·en klein koefferken. Op de kamer boven de 
salette : een lap grauw hjwaet, 6 graenzakhn. 1 basatse. een 

. lap gebleekt hjwaet, 3 paer beddelaekens. 1 wiege, 2 slechte 
schutsels. eenige manden, 300 bouteillen bestaende in pinten. 
potten en derdedeelen. een ledicant met een blauw sayen be
hang3el. een sboozak. bedde, 2 hoofdpullems. 2 cussens, een 
sargie, 8 roode leeme zaelstoelen, een schauwkleet, tafel met 
tafelkleed en een wiege. Op de salette : ledicant met be
hangsel van groen gewaeten stoHe. een stroozak, een bedde, 
hoofdpullen, matrasse, 2 hoofdeussens en een sargie. Een 
spiegel, een ingheleyde tafel met de toile. twee tafellakens en 
twee gelapiseerde tafelkens, 12 roode leren zaelstoelen, 6 cof
fiebacken. 6 chucolatitassen met hun schotelkens. drie spoel-· 
backen, een theebusse. een theetrecker en een melkcanneken 
al van japans goed. 144 pond engeis tin. 12 pond haemerlin. 
42 pond ceurtin. Kintskorf met kindergoed en een lap hjwaet. 
een lap justeyne. 2 cattoene gordijnen met fabolaen. een note
laer~ kasse in de platte kamer, twaelf matte stoelen, een inge
leid~ tafel met de toile cirée. een spiegel. twee tafels. het 
stelsel van de kasse. het pastelaio en het glas op de schauwe, 
het schauwlleet. een blaashalck en een busteL Een casken. 6 
slechte lessenaers. 2 tafels en prondelinghe in h~t groot comp
toir. Een tafel met een lessenaer, lwee meelstaanden, een schil
derije. een tafel en andere prondelijnghe in de saele en in het 
dein comptoir. Een grijzen barcaenen mantel. Een hollandsch 
cabinet. 8 mattesloelen, 2 tafels en een schenkbak in de eet
plaetse. Een sp1eghel. een tapijle taefeldeet met de toile. 2 
gordijnen. het schauwkleet. een menagierken. een theeblat, een 
staende coffoir. een blaesblac en een buste!. 6 hammelakens, 
12 andere hammelakens. 24 serveeten en een hammelahn met 
kleine roosekens, 5 dozijnen serveeten, 32 serveeten, 3 hamme
lakens, 12 slechte seC\·ceten. 14 handdwaelen, 18 darnaste 
serveeten, 2 hammelakens, 19 fluwijnen, 46 handdoeken, 8 
paar slaaplakens van 2 breeden, 4,5 paar slaaplakens van an
deralve breedte, pastelain en gheleyer in de eetplaetse. Een 
ketel, twee marmieten, 2 slaghketels, drie casserollen, een 
taertepanne met haar deksel. drie koperen coffoiren, 2 eier
pannekens met haar deksels in de keuken.Een fruytpanne, 3 
lauwers met haar deksels. drtj ha.ngpannen, 2 vtschspaenen, 
een koperen sljper. 5 metaelen candelaers met de keirssnuyter 
en het bacxken, een cofftekanne, een chucolattpot, een mor-
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tier met den stamper. twee thééketels en een coffoir, een 
koperen melccanne, een metalen lampe en een metalen rasper. 
Een deel geleielWerk en glazen. 4 gheleyerdecannen, 2 eoei
bakken en f.en lanteime. een deel iseiWerk bestaende in tan
ghen, roosters. schuppen. branders en meer andere. Een isere 
latte, een dobbelen iseren brandel en twee enekei branders. 
Een bieeken trommel. 6 matte stoelen, een garde-mangée, een 
thinnenback. een capblock en ander prondelinghe. 3 iseren 
potten. een deel aerdewerck, een cocker met 6 messen met 
ivoorne hechten, een hollantsch tafelken, een schauwkleet en 
een doofpot. Een f'ilver salue ( 27 onsen. 8 engelsehen). 2 si I
veren pooierdozen. 1 silveren peperbusse, t silveJen mostftert
pot, 2 silveren candelaers, 1 silveren keirssnuyter en het pan
neken daer toe dienende, 1 silveren spelleback, 2 silveren zout
vaten, 1 silvereen soupiepeL 8 silveren lepels en 8 silveren 
vorken, 7 silveren lepelkens. 1 silveren slothaak ende cloter
spaen, het silveren beslagh aen een trekpot tn het lepelken met 
den appel van eenen stock. 1 silveren gheveste. 1 orlogie en 
1 silveren lepellen. 

D. VERSTRAETE. 

SPROKKELING. 

REMEDIE TEGEN DE PEST 

teghen de peste. 

De keyserlijcke Majcsleyt heeft geschreven aen den paus 
om Raedt teghen de peste, ende de vader den paus heeft 
weder geschreven aen den keyser anttwoorde dat men over 
hem draeghen soude dese heylighe namen Jesus, maria, Anna. 
St. Anthonius, St. Niclays, St. Bemardus, St. sebastian, St. 
Adriaen en men sal lese1~ ter eere van deser eenen pater 
noster ende ave rnaria sdaechs ende men sal lesen ter eeren 
van onse hefve vrauwe xxj Roesen hoeykens binnen acht 
daghen lijdts die dit doet en sal van de peste niet sterfen, 
noch noot hebben, dit is ghegheven gheweest in veel steden 
daer de pest begonst te Rygneeren maer de hant Godts hielt 
op ende Cesseerde die dit ghebodt leeste ende useert, dit al 
om de liefde Godts ende maria. 1635. 

Aantekening in een Ferieboek van het Graafschap Ever
gem van 1667, Rijksarchief te Gent, fonds Evergem nr. 672, 
voorlaatste folio v0

• A. D. V. 
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DE FRANSEN IN \VAARSCHOOT 

Onder het Oostenrijks bewind kende het volk een be
trekkelijke rust. waardoor landbouw en weverij heropbloeiden. 
Oe bevolking steeg te W a11rschoot van 1200 in 1680 tot 5596 
in 1800. o~ inval van de Fransen ( 1745) en de besmette
lijke ziekte ( 1778-1780) brachten enige beroering. De 7iekte 
eiste 354 sterfgevallen, tegen 182 geboorten. Onde1 de slacht
offers wordt onderpasloot Lieven de Reu vermeld. ( 1 ). 

Jozef ll vernieuwde administratie en ererticnstgebruilen, 
schafte broeder~chappen. schouwende kloosters en kennissen 
af. Het volk hield nog geweldig aan de traditie en er ont
stond een beweging voor onafhankelijkheid. Aan de ene kant 
trouwe aanhangers van de natuurlijke vorsten, die Waarschoot 
een markt en een steenweg schonken. Aan de andere kant 
revolutionnairen. waaronder onderpastoor Roelandts, die de 
gemeente moest verlaten om anti-keizersgezindheid. 

Ook W aan;chool had een vrijwilligerskorps. door Bemard 
Bouckaert gedrild : en daarna door schoolmeester Catteeuw, 
die sinds 1785 aangeduid was om de kinderen te onder
wijzen ( 2 ). Eerst boerenwacht, was dit korps officieel door de 
gemeente erkend en uitgerust met 52 geweren, sabel en pa
troontas. Oe oefeningen gebeurden op de boomgaard van de 
pastorij. Pastoor Pauwels ontving Generaal vander Meersch 
en was met de Waarschoters te Gent bij de plechti:ge eed
afle~ging. Wat hem moeilijkheden berokkende vanwege de 
keizersgezinden. Oe vrijwilligers trokken geestdriftig naar Bra
bant tot bewaren <Van Je aldaer ghesupposeerde Ligne ende 
tot het beletten de inrukkinge der keyserlycke ende koning
lyke troupcm. (2). Pastoor Pauwels nam zijn stok en verge
zelde zijn volk tot a11n de Keizerpoort te Gent. Gelukkig voor 
hem, kwamen al de Waarschoters ongedeerd terug. Ze had
den geen strijd Rezien alhoewel het gerucht de ronde deed. 

(I) Rttharehief Gent : W o1anrhool I 08. 
(2) Rttharehief Ge-nt : Wr.auehoot 107 : f1cmeentc"'kentnf1. 
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dat al de voluntairen van Waarschoot omgekomen waren. Dit 
gerucht werd door de Keizersen uitgebuit om het de pastoor 
lastig te maken. ( 3 ). 

Het bestuur. onder leiding van de Staten van Vlaanderen 
te Gent. bestond uit : baljuw Francies T emmennan. burge
meester Karel-Frans Bouchier en de schepenen J. Bt. De 
Backer. Judocus de Reu. Henri Censen. Martin Sierens ; ter
wijl Pieter-Anthone Wittenhove het ambt bekleedde van 
griffier. Na de dood van Bouchier werd Judocus de Sutter 
aangesteld als burgemeester. Al deze mensen meenden het 
goed met de notie. Maar de patriotten. die onderling zeer ver
deeld waren. moesten met de opstandigheid in het hart. terug 
onder de Oostenrijkse vlag (7 Maart 1791 ). Franciscus Tem
merman had zich bij de boeren hatelijk gemaakt door de op
eising van paarden ; hij was zelfs de zee overgestoken om in 
Engeland paarden te verkopen voor het patriottenleger. Daarom 
werd hij afgesteld. Floris Dusong. bij de aanvang der om
wenteling naar Rijsel uitgeweken. kwam na de intocht van de 
keizerlijke troepen in Waarschoot terug. hervatte het ambt van 
griffier en \'esbgde zich op het Kloostergoed. 

7 Maart. 1791 had te Waarschoot een dankmis plaats 
met <Te Deum> en salvo's van kanonnetjes. Een zegewagen 
met zes paarden bespannen en omringd van ruiters. hield stil 
op het dorpfplein. Een arend op schild. door maagdekens ge
houden. werd aan een staak van 70 voet gehesen onder 
vreugdegeroep. Vomal griffier Dusong mocht vivats in ont
vangst nemen. 's Avond~ was het algemene verlichting met 
vetpotjes ( •). Oostenrijk herstelde zijn gezag door een spoe
dige amnestie en trad heel voorzichtig op, want in Frankrijk 
waren vreselijke dingen gebeurd. Verschillende geestelijken, 
ginder weggevlucht en liefderiJk opgenomen in de pastorij. bij 
koster Bouckaert, de Wwe Bouckaert, J. Bt. De Backer. 
meester Catteeuw. hadden griezelige verhalen welke achteraf 
bleken waar te zijn ( 3 ). 

De Fransen hadden een nieuw geluk ontdekt : <Vrijheid 
gelijkheid. broederlijkheid>. Wie dat groot geluk niet bevroed
de of begeerde verdiende maar de dood I 

Maar Frankrijk had geen S. Franciscus. doch wel een 
Robespierre. Koning, adel. geestelijkheid stonden het ideaal 

( 3) Ker~archtef Waarschoot : aanle~enin11en Vanderpoortcn. 
( 4) Gazelle van Gent. 9-3·1791. 
( 5) Ker~archtef \V aarschool : aanle~cnmgen Vanderpoortt'n. 
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in de we~ : ze moesten dan maar verdwijnen ! Het nieuw ge
luk. ten koste van bloed en tranen verkregen. moest aan an
dere volkeren medegedeeld worden. De gewapende uittocht 
begon. Langs Kortrijk vielen de Fransen ons land binnen. Vele 
mensen waren opgetogen om de nieuwe boodschap in de 
stervende middeleeuwse levensopvatting. Nu begon de goede 
tijd. in 1790 reeds verwacht maar niet gekomen... doch 8 
November 1792 aangekondigd in het manifest van generaal 
Oumouriez. 

Alle macht kwam voortaan uit het volk. De massa stelde 
5 December 1792 de eigen provisionele representanten aan. 
die op hun beurt de municipale raad samen stelden. Dit ging 
gepaard met algemene feestvreugde en het planten van een 
voorlopige droge vrijheidsboom (XI Dec.). Oe 23 herbergiers 
schonken elk 15 stopen bier op kosten van de gemeentekas. 
Olieslager Braeekman moest de arend. door hem gerecht. zelf 
neerhalen. ( 6 ). 

Wie waren de gekozenen van het volk. de souvert:ine 
macht in de vrije parochie van Waarschoot 7 

P. E. Pauwels. pastoor; Floris Dusong, griffier; (bij toe
juiching zegt het verslag) ; Bernard de Vlieghere, baljuw : 
koster A F. Bouckaert ; J. B. Lottefier. mulder ; Olieslager 
Jan Braeek mar. ; Jozef T emmerman, bakker : Pieter vander 
Sluys, landsman ; Albert Maenhaut, practisijn ; Lieven de 
Keysere ; J. Bt. De Backere. landsman ; Henri Censen, ren
tenier. ( 7 }. 

Deze liJst \'an gekozenen wijst niet op revolutionnaire 
aktie, want de representanten zijn gezapige burgers van goe
den huize. Pasloor Pauwels is voorzitter en Duso~g secretaris. 
Welke rol de pastoor onder zijn schapen hier speelt is niet 
duidelijk. Ytijheidsheld of eenvoudig rustbewaarder 7 Denke
lijk heeft hij de kerk in het midden der parochie willen hou
den. De rusl en het welzijn van het volk waren bij hem 
ernst. 

De municipale raad Lestand uit : Bemard de Vlieghere, 
baljuw ; Anastasius Bouckaert, amman ; Comelius Huysman, 
Jan Buysse, Jozef Tcmmennan, Henri Censcn, Bemard Oob
belaerc, Judocus Macnhout. griffier Dusong. Dit bestuur ver
tegenwoordi~de 5140 zielen. waaronder 364 t t.:ommuniekanten 
en 1519 kinderen. Het ht>eft weinig op zijn actief. De ver-

( 6) Gemeentrrelrnlnll : 17 p. 7 1. I') d. De planttn11 vnn rle vrttboom, 
.Iroll" ta~ en JacobiJnertmuts ~oatt" I p . .'<Is. 7 d. 

(7) R. A.G. Wauuchoot 108. 
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gaderingen werden gehouden ten huize van de Wwe Em
manuel Comelis. In April waren de Fransen verdreven. Oe 
representanten !chonken geld om plunderingen te voor
komen ( 8

). 

~s volk, dat toch een nuchter volk is, was ontgoocheld. 
De Fransen brachten de verlangde vrijheid niet, integendeel. 
:Oostenrijk wist dat de avonturenpolitiek in Franbijk niet dood 
was en bereidde zich onverpoosd tot de oorlog voor, terwijl 
het ondertussen ons volk niet lastig viel. Alles kreeg de oude 
plooi en een zoveelste eed van trouw bezegelde de vriend
schap. 

*** 
Waarschoot had een hemelse breedte van 1581 bunder 

170 roeden Gentse maat., waarvan 1209 b. 125 r. in de om
mestelling vielen. Er waren 609 gemeten 78 roeden bos. 
Waarschoot had 5 molens : de windmolen van Lottefier, de 
snuifmolen "'an FI. Poppe, de oliemolen van Jan Braeckman, 
de graanmolen van Lieven tv1artens, de blompelderij van Jan 
Buysse. In het dorp was de brouwerij Bouckaert. Beneven de 
gewone stielmannen had Waarschoot boeren en koehoud ers. 
Oe telling 1794 maakte kond, dat er te Waarschoot zijn : 102 
karren, 5 ossen, 579 koeien, 304 kalveren, 444 schapen, 146 
paarden (in 1566 maar 30, in 1788 zijn er 137). Het vol
gend jaar telde men 120 paarden, 24 veulens, 207 kalveren, 
57 vaarzen, 599 koeien, 6 stieren, 3 ossen, 625 varkens, 18 
hameien 185 schapen, 120 lammeren. 

De 9ogsl ! 794 besloeg : 

Tarwe : 39 b. 1 gemet.. 270 roeden : 
Rogge : 218 6. 105 roeden: 
Haver : 49 6. 1 gemet. 192 roeden. 

De mensen bezaten 145 geweren, 44 sabels. 2 degeru:. 2 
bajonetten, 2 degenstokken. !14 pistolen, 6 kanonnetjes. Oe 
wapens werden ingeleverd 15 Juli 1794 (i). 

Oe Fransen kwamen terug. Uit West-Vlaanderen trokken 
lange slierten vluchtelingen door Waarschoot Oe schrik was 
in het volk. Pastoor Pauwels. ex-president der voorlopige re
presentanten in 1792 voelde zich niet veilig. Had hij bij de 
Fransen geen goede reputatie gelaten 7 Werkten de vluchte
lingenrelazen op de zenuwen 7 23 Juni, te elf uur 's avonds. 

(8) R. A.G. Woarsrhool. modern nrrhlef 8. 
( 9) R. A. G. W nnrschoot. modern 4 en 5. 
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voerde de knecht van Christoffel Neyt uit Artsdonl de pas
toor en de onderpastoors naar Sint-Gillis (Wàas) de ge
boorteplaats van Pauwels. De paters Alexis Cantjn . en An
tonius de Did:ele namen de zielezorg over. Onderpastoor 
Vander Poorten kwam on S. Pietersdag het terrein verkennen ; 
maar toen hij vernam dat de kanonnen opgesteld waren te 
Keere. op het kerkhof en te Beke-brug, maakte hij rechtsom
keer. Duizenden mensen namen de wijk naar Holland toe. 
5 Juli 1794. na enkele dagen van spanning en achteruittrek
kende Oostenrijkers, traden de Fransen te 5 uur 's morgen!! 
tuchtvol het dorp binnen. Wanneer onderpastoor Vander 
Poorten zulks vernam uit de mond van Karel Bouckaert, kwam 
hij op 9 Juli teru~ tot grote voldoening van de bevolking ; vtjf 
dagen later gevolgd door pastoor Pauwels en onderpastoor 
Amelot. Ze vonden de pastorij onbeschadigd. ( 10 J. 

In den beginne hadden de Fransen de handen vol met 
opeisingen voor de doortrekkende legers. In enkele weken tijds 
leverde Waarschoot 283 zakken tarwe, 327 zakken rogge, 36 
zakken haver. 11.210 pond hooi, 412 kwintalen stro, zodat 
voor een bevolking van meer dan 5000 zielen, 137 paarden en 
500 koeien overbleef 132 V2 zakken tarwe, 1667 V2 zakken 
rogge, 405 zakken haver, 9175 pond hooi en 104 kwintalen 
stro. Daarenboven moest Waarschoot alle weken op de markt 
te Gent aanbieden : 5 zakken tarwe, 4 zakken rogge, 2 zakken 
gerst, 2 zakken haver, 40 steen boter. 500 eieren, 2 koebeesten. 
Aangifte van kerk- en broederschapsbezit, van lijnwaad <Bra
silias>, hout, enz. volgde de éne de andere. Wie droeg de 
last van li;stennanleg. van rechtvaardige verdeling "~o~an de 1ast 
onder de bevolking 7 

27 SeptelT'ber 1794 waren municipaal met driekleurige 
armband : · Judocus Waldack. Domien Bral. J. Bt. Lottefier, 
Judocus Maltheeuws. Pieter-A Wttenhove, Bernard Dobbe
laere. Henri Censen. 

Dieven en baanstropers maakten de banen onveilig. De 
boerenwachl werd weder ingericht ( 9 Mei 1795) met 10-12 
man elke wijk. met ronde van JO u. 's avonds tot 4 uur 's 
morgens. Aóngezien de Fransen 12 geweren weigerden, moes
ten de wachters zich behelpen met vorken en stoHen. De 
nood was groot geworden en de prijsstijging algemeen, doordat 
het lej;!er veei verslond. Waarschoot kende ook een aanval op 
de Frans«! graanhansporten. 28 Juli 1795 ten huize van Pieter 

( I 0) Kerhrchtef Waarachoot unte~cnln11en Vandcrpoorten. 
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Verloock, herbergier. De schuldigen. arme lui, werden ver
volgd en streng gestraft. na huiszoeking door het plaatseliJk 
bestuur. 22 November herhaalde meester Catteeuw dit stout 
stukj~ op een wagen gerst. 8 Juli 1795 was het bestuur nog 
steeds op oude leest met baljuw en amman. Eenmaal België 
aan Frankrijk gehecht. begon de bestuurshervorming. Voor
taan was het land ingedeeld in departementen, arrondisse
menten en kantons. Leenrechten verdwenen met adel en 
wapen. 3 ventose IV ( 22 Februari 1796) heeft Waarschoot 
een kantonbestuur . .1. B. Geerts was <commissaire du direc
toire> in vervanging van Pierre-Bemard de Vlieghere, die de 
funktie had waargenomen van 20 November tot 19 Februari 
en nu de eerste vrederechter was te W aarschoot. hij de oud
secretaris van het kanton Sleidinge. De kantonnale municipalen 
waren : Jud. Frans Waldack, président, Frans Debeir, J. B. 
de Backer, C. de Smet, J. B. Lottefier. Een zekere Pierre 
Vonnezele werd politiecommissaris en Jaak Standaert bos
wachter in de aangeslagen kloostergoederen. Maar De Backer. 
De Beir, De Smet en Lottefier, alhoewel regelmatig gekozen, 
bedankten voor de eer. In hun plaats kwamen de chirurgijn 
Malherbe. Pïerre de Schauwere, Ghisleen Bouckuert en 
Lieven de KevEere. Deze mensen zullen W aarschoot, het 
kanton-op-zich-zelf. besturen en de eed afleggen van konings
haat en repubiieksgetrouw. Aangezien secretaris Dusoog 7iek 
was nam Nic.-Joz. Parcz van Kaprijke het ambt van griffier 
waar tot hij bevorderd werd in Evergem. ( 11

) 

Het eerste werk was de oprichting van de Burgerlijke 
Stand. Reeds van in het begin van de XVllde eeuw was de 
Kerk begonnen regelmatig de geboorten, huwelijken en sterf
gevallen aan te tekenen. Nu werd Ghislain Bouckaert <officier 
public de l'état civil> en Dusoog natuurlijk de schrijver. Ze 
gingen bij mijnheer Pastoor om de boeken, maar .... deze was 
niet thuis. Het volk stond immers wantrouwig tegenover deze 
nieuwigheid. Doch de Fransen wilden alleen een volksoptel
ling met woonst en beroep, om gemakkelijk de inkwartiering te 
regelen. Al de huizen kregen een nummer. 

Het tweede werk was rte vastlegging van het Notariaal. 
I vendémaire V ( 22 September 9ö) legden J. Bt. Geerts, 
commissaire du directoire en Albert Maenhaut als notaris 
de eed af onder de vrijheidsboom op de markt. 2 venlósc V 
krijgt Waarschoot toelating om 2 scholen te openen. ~ feester 

(I I) R. A.G. Ven.ameld uit nrs 4, 5, 6. Modem Waarschoot 
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Catteeuw legde voor het directoire een examen af. mocht 
pensionnaat-school houden en het ambt van notaris uitoefe
nen. Hij stond nochtans niet goed aangeschreven bij de bur
gervaders om zijn geheime weerstand. Frans-Guill. Poppe, 
bediende-koster-schoolmeester bracht het tot vrederechter 
( 15 Mei 1 ï97). Over een zekere Lateur, schoolmeester, kun
nen we geen bijzonderheden verschaffen. 

I tloréal V ( 20 April 1797) was het mandaat van de 
municipalen vervallen. De c:assemblée prim&ire> of de volks
vergadering koos als heren van het Directoire : Josse-Frans 
W aldack. Christoffel Neyt. Martin Sierens, Pierre-Anthoine 
Wttenhove. Ghisiain Bouckaert. We vonden ene lijst van 
<civiques> of kiezers. Ze geeft een kijk op de goe-gemeente 
in deze tijd : 

J. B. Bouckaert (vader) kuiper; Felix De Rijcke, bakker; 
Jaak de Sutter. bakker; Domien Bral. oud-burgemeester; 
Pieter van Hamme. herbergier ; Pieter Verloock, herbergier ; 
Joos Temmerman. bakker: Pieter Versluys, landbouwer: Jan 
Braeckman. kleermaker ; Picter De Pauw fs. Joris Josse 
Bourguignon, winkelier; Lieven van Leeuwen, landhouwer; 
Georges en Amoul De Reu, landbouwers ; Dominique Bral. 
landbouwer ; J. B. Lottefier, ex-kantonheer; Pieter Van Dur
men. landbouwer; Jan Vcrmeers, landbouwer; Pieter Wal
dack, jonkman ; Pieter-Lieven Bemaert, jonkman ; Jan De 
Smet, jonkman ; Bemard T emmerman, herbergier ; Jan-Bt. 
De Smet, beenhouwer ; Pieter De Gheeter, landbouwer ; 
Mathieu de Pau, landbouwer ; Lieven Martins, landbouwer. 

Daardoor kennen we de c:bijzonderen> van de gemeente. 
Of ze eigenlijk Fransgezinrt waren kan moeilijk uit hun han
delingen afgeleid worden. Mijn inziens waren ze het c:kliekje> 
zoals nu nog op ieder dorp bestaat en onrechtstreeks zijn zeg 
heeft in de gemeentezaken. De boeren zijn meest vertegen
woordigd. De wevers zijn uitgesloten. Het was immers een 
regiern van gelijkheid 1 ... 

Het directoire moest ten derde zorgen voor de Feesten. 

Wat men afschaft als bij~elovi(! en verouderd. wordt In 
een nieuw kleedje. onder ronkende ttlels, terug voorge
schoteld. 

I . .......- Het feest vnn de aanheC'htin~ bij Frankrijk. 

( 25 bmm. VI. rzevierd met driekleurige vlog en ge
kostumeerde boogschu Uers). 
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2. .- Het feest van het ondeiWijs. 

3 . .- Het feest van de ouderlingen. 

4 . .- Het feest van de jeugd. 

5. .- Oe verjaring van de koningsmoord. 

6 . .- De herdenking van de dood van generaal Hoche. 

7 . .- Het feest van de vruchtbaarheid of van de ge-
bouwde heden. 

Al deze feesten werden gehouden met de minste ko~ten 
en een minimum van geestdrift. rond de vriJheidsboom : en 
elke decade of tiendedag wat anders. Wie dan werkte liep 
proces-verbaal op en wie op Zondag rustte was ook straf
haar. (u) 

Ze moesten ten vierde zorgen voor Belastingsinning. Dit 
was voorwam geen aangenaam kaiWeitje. Al de oude inkom
sten waren afgeschaft. De nieuwe liepen over gronden. paten
ten, deuren en vensters, enz. 153 neringdoeners betaalden 
patentrecht. Fnmkrijk vroeg zijn deel vooraf en de rest bleef 
te Waarschoot, waar de municipalen steeds klaagden over 
geldgebr.ek en de helastingbetalers zegden dat ze levend 
gevild werden. 

Ze moesten ten vijfde kampen tegen de veepest, welke 
grote veiWoestingen in de stallen teweeg bracht en aldus 
enorm verlies aan de nationale rijkdom en de ravitaillt>ring 
(Jaar V). Het weze hier ter !oops aangehaald dat Waar
schoot over geen paardenfokkerij beschikte en de paarden 
meest in Cadzand aangekocht werden. 

Ze moesten ten zesde de Gendormen onderhouden. 
Waar die zeven manschappen onderbrengen 7 Waarschoot 
had geen geschikt lokaal. Dan maar beproeven de maréchaus
sées in het Recolettenkloster in Eeklo te leggen. Maar dat 
ging niet. Oe zeven mannen kregen met vrouw en gezin 
onderdak bij de burgers en ten koste van Waarschoot 

Ze hadden ten zevende de lijsten der opeisingen bij te 
houden en van Je inkwartieringen, waarvoor <bons, met de 
vleet, maar geen geld. 4 frimaire V (24 Nov. 96) beliep het 
tegoed voor opeising 55.100 pond. 

Ze hadden ten achtste de Franse taal als officiële taal. 
Heel de briefwisseling met het departement is r rans (soms 
wel met haar op) maar de verslagen over vergaderingen van 

{12) R.A.G. lnl'~nlarts Vand<'nhaulte nr. 888. 
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het Directoire en de mededelingen aan het volk bleven te 
Waarschoot Vlaams. \Vat in andere gemeenten niet 'altijd 
het geval was. lgnaas-Aiex Catteeuw was gemeentelijk onded. 
wijzer geworden met huis en hof (de oude pastorij) en on
derwees in de Franse en Nederlandse taal. Maar de gemf'el\r 
levaderen vergaten hem te betalen, zodat Catteuw zich ver· 
plicht zag de deurwaarder Frans Dupont naar het gemeente.:. 
huis te zenden om beslag te leggen op de gemeentegelden 
( 15 germinal VII). Maria-Theresia Ohviers; geboortig uit 
Veume, ontvin~ 19 October 1798 de toelating een meisjes
school te openen met gemengd taalstelsel : doch meest naaien, 
borduren en spellewerk. Pieter Criel had een Vlaamse school 
op Staakte-Vijver en was aanvaard mits inachtneming van 
de Franse wetgevin~ en het bijwonen van de natuurlijke 
décadaire feesten. Jeanne 'J..f ambach, de weduwe van kleer
maker Thienpondt. ó3 jaar. had de vergunning een kleuter
school open te houden. ( 13

) 

Ze moesten te negende de wetten tegen de R. K. Gods
dienst doen uitvoeren. En dit was het delicate punt, omdat 
de kantonheren onbetwist gelovende mensen waren en als 
municipaal fungeerden bij de toepassing van de anti-kerkse 
wetgeving. 

Het hegon met openbaar vo .. nleL.en van de wet van 7 
vend IV lPn aanhore van vier mensen. Lijsten van kerkgoede
ren, klou<.lergoederen. bezit van kapelrijen, enz. werden aan
gelegd. Of: Republiek had celrl nodig. Wie over klinkende 
munt t<.·.,•·hikte (assignaten .vareu ..,, aardeloos) en een breed 
geweten haJ. was op één dag groot-eigenaar en bleef het 
later. door de toegeving van de R. K. Kerk. Door het ver
kopen van de kerkelijke goederen ont~tonden nieuwe rijken, 
naast de opkopers van eetwaren. die gouden zaakjes maakten. 

Wie nationaal goed, L. v. de kerk. wou gebruiken, moest 
de eed van trouw afle~RCn aan de republiek. Aldus kon de 
pastoor, die de eed weigerde, zijn zending niet meer uitoefenen 
in de kerk. zelfs de meubelen niet gebruiken, want alles was 
stttatseigendom. 

7 Oct• .hpr 1797 maakt het kantonbestuur van W nar 
schoot Rchmtk van art. tó S IJl van het besluit van 7 vend. 
IV om het behoud van de kerk te vrar;:en voor de uiloefening 
van de katholieke godsdienst. Maar de priesten weiReren de 

( 13) R. A.G. R<'v.ut .. r. tanton \V~t11ndaoot ee.'i. 
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voorgeschreven t:ed af te leggeu, krijgen verbod geesteÏijke 
klederen te dragen. De eredienst wordt geschorst en pasloor 
Pauwels wijkt uit naar Kt-mzeke waar hij drie jaar verblijft. 
19 October beslissen de kantonheren beslag te leggen op de 
pastorij om er de school in te brengen en de Tempel van de 
Wet. Doch de bevolking is daarmee niet gevleid. Benden ge
lovigen hidden r<md de kerk en op het kerkhof. de gendarmen 
verstrooien de biddt-nden met geweld. Waarschoot moet 10 

gendarmen huisvesten voor 9 dagen. Daarmee waren de vrou
wen niet gepaaid. 40 dames overrompelen de raadszaal en 
eisen een zondngmis. De heren geven de raad een verzeek
schrift naar Parijs te sturen, maar de vrouwen ruimen geen 
baan. Zij vragen herstelling van de priesters in hun ambt. 
omdat het volk zijn geloof trouw bleef. Dit was de taal van 
het gezond verstand. maar Parijs schonk er geen aandacht aan. 
15 thermidor VI kreeg Waarschoot twee beëdigde priesters ( 1 ~) 

Ondertussen las men in het portaal van de herbergen : 
<lçi on s'honore du titre de citoyen>. Daar zullen de boeren 
en wevers wel fier op geweest zijn, vooral wanneer Geerts. de 
oud-baljuw van Sleidinge te Parijs ging verbroederen met de 
vijanden van zijn volk. 7 thermidor VI ( 25 Juli '98) had 
de plaatselijke politie huiszoeking gedaan naar verstopte gees
telijken en natuurlijk iets verdachts ontdekt. Maar 8 Sep
tember. te vijf uur in de morgen, klopte de bereden gendar
merie aan het huis van Bemard Dobbelaere. Pater Alexius 
sprong uit een achtervenstel weg in een eng straatje. maar liep 
een man op het lijf. die hem aan de politie overmaakte. De 
pater werd tussen de paarden gesteld. Toen juffrouw Dobbe
lacre zijn schoenen bracht kon hij onopgemerkt de H. H. Vaten 
aan de vrouw overhandigen. Hij werd met onderpastoor 
Amelot. ook in het huis gevat. gevankelijk naar Gent overge
bracht. Een grote menigte volgde de geestelijken tot op het 
Eeksken en jammerde luid om het verlies aan steun en troost 
in deze jammerlijke tijden. Onderpastoor Amelot. die aan 
bloedspuwing leed. werd geïnterneerd in het huis van de voor
malige Cellebroeders. waar hij reeds 23 Nov. 1798 overleed. 
in de ouderdom van 40 jaar. Zijn nagedachtenis blt;ve in eer. 

Op het lijstje van de gendarmen stonden drie namen : 
Pauwek V anderpoorten. Amelot. De oude pastoor was Yer
dwenen en de gendannen hadden twee personen gevat : aldus 
kon onderpastoor Dhooge, die Vanderpoorten vervangen had. 

( 14) R. A. G. W anrschoot. kuntonreglsll'r 888. 
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onopgemerkt het huis verlaten. E. H. Dhooge dook onder en 
kon de W earschoters te nacht en te ontij bijstaan. Hij had 
een trouw helper in E. H. Willem De Smet, subregent in het 
college van Leuven, die bij zijn vader Karel op de Oostmoer 
verborgen leefde en menig nacht in de bossen dootbracht. Een 
klopjacht. 2 Fehruari bracht niets op. Zelfs de beëdi1-1de 
priesters zullen hun broeders niet verraden (u). 

Eindelijk woog nog een tiende verplichting op de schou
ders van de kAntonheren te Waarschoot : De Conscriptie. 
( 3 October 1798). 

Frankrijk vroeg niet alleen ons geloof. onze taal. ons 
geld... nu nog ons bloed. De jongens. tussen 20 en 25 jaar. 
moesten loten. Wie een ongunstig nummer trok. werd in het 
Franse leger ingelijfd om te strijden en te sneuvelen op de 
slagvelden van Europa voor een staat. die hun persoonlijkheid 
met de voeten trad. Nu was de maat vol. Onmiddellijk ver
schenen plakbrieven in allerhande dorpen om de jongens uit 
te nodigen zich aan te sluiten bij de katholieke weerstand. 
Een algemene opstand was voorbereid te Emmerich, te Lon
den en te Rozendaal. door uitwijkelingen georganiseerd. Enge
land, Oostenrijk en Oranje beloofden steun. maar hielden hun 
woord niet uit onmacht. 

Het gewapend ve!7et, t 2 October te Overmeire te vroeg 
begonnen. mislukte. Oe opstand was het bepaald uur voor
uitgelopen zonder leiding. 19 October werd het \1aams hoofd 
overmeesterd tot grote bekommernis van de Fransen ; mt~ar 21 
October hadden de Engelsen een vergeefse landing gewaagd 
te Vlissingen. 2~ October drong een bende <brigands, door 
uit Doomzele. geleid door meester Jan van Lent tot Sleidinge, 
vernielde op het gemeentehuis en in het huis van de Commis
saire du directoire de papieren van de burgerstand, hakte de 
vrijheidsboom neer en toog tussen negen en tien uur naar 
Waarschoot De meni~Zle was wel 600 man sterk .....- zegt het 
verslag --- deels gewapend. deels ongewapend. De opstande-

(I 5) Ker~arrhtef W aar~choot : uit rte annteh•nlngen V nnderpoortt'n. 
7 Nov. I 798 vroe11 de ndmtnlstrahr vnn het Schr.ldedepartemtnl naar 
de Iloederen van de vluchttllinRt!fl te Waanchoot. Ht't besluur wiJst 
"r op dot Vf·lc heden van W nflrschoot naar Nederland seiZOPnarh"td 
I!DIIn verrtchtcn om hoo11 loon. Wat pastoor Pauwels aengll'lt : 
<I ..t• citoyen Pnuwel, P.X-mlnhtre de culte qul paruit ~I re fuglllf de
puls qu'tl a ~t(, déporté pnr nrr~ll\ ; mals celut-lil n'a aucun pouce 
de terrc dnns la r.ommune ~t aon m,.ublt,.r u élé d,t.manu/o depuh 
bt,.n d~ temps. - R. A.G. Mod.-rn Wnanchoot 6. 
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lingen lieten zich het huis van Commissaris Oe Vlieghere en 
W aldack aanwijzen, vernielden papieren en deden zich te 
goed aan ate en drank. De vrijheidsboom, symbool van ver
drukking, werd omgehakt. Op het gemeentehuis werd alles 
vernield. Men vond daar de kerksleutels, opende de sacristij
deur en <verrichtte buitensporigheden onder het masker van 
heiligheid en fanatisme ,_.._. zegt het verslag. Üp het kerkhof 
brak men de muur weg, door de Raad vóór de Calvarieberg 
gesteld. Bij de municipalen, die natuurlijk de vlucht genomen 
hadden, werd de kelder bezocht ; bij secretaris Dusong werd 
alles kort en klein geslagen en de bende zwaaide af naar 
Eeklo, waar ze de gendarmen verjoeg, het stadhuis overrom
pelde en de municipale documenten verbrandde. Te 2 uur 
namiddag was alles rustig ; maar de bewijzen van leveringen 
en achterstallige wedden en de burgerstand van het vorig jaar 
waren vernietigd. Doch 's avonds begonnen de klokken te 
luiden bij tussenpozen van 10 u. tot 4 u. 's morgens. Te 8 u. 
herbegon het klokgetamp. Zestig gewapende wachten. uit 
Gent (of Brugge) overgekomen maanden de 3000 oproer
makers met stokken, bajonnetten en verroeste geweren tot ver
dediging. aan rustig huiswaarts te keren. Oe <brigandu wei
gerden te gehoorzamen en de brigade schoot in de hoop. Twee 
slachtoffers vielen : rte hovenier Guill. Boone en de tienjarige 
André De Pau, die toevallig in het dorp was om olie te 
halen. Het onschuldig slachtoffer werd 's avonds in stilte be
graven. Bij de losbranding van de vuurroeren stoof de menigte 
uiteen en te 10 u. was alles rustig. Om 15 u. trok de ge-· 
wapende macht terug, na wel behandeld te zijn geweest door 
de terugkerende municipalen. Maar twee uur later was een 
nieuwe bende van 200 man opgedaagd, die het vel eiste van 
de kantonheren. Met haast riepen deze de hulp in van de 
Fransen te Eeklo en te Kaprijke. Wanneer de opstandelingen 
de komst van kanonnen vernamen. trokken ze af en alles bleef 
rustig (1'). 

Tot daar het officieel relaas. We kunnen geen ander ver
slag tegenstellen. Toch valt uit het verhaal der gebeurtenissen 
te besluiten dat de oproertgen geen \V aarschoters waren. want 
een inwoner van de gemeente moest de woonst niet aangeduid 
wordrn van de regerende heren. Het klokgelui kwam van de 
parochianen Pieter Verloock en Jan Joele. Oe haat der bende 
koelde zich op de municipalen, die de Fran~ wetten op gods-

( 16) Officieel verslag In R. A.G. kantonr<'glsler nr. 888. 
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dienst en conscriptie uitvoerden. Het getal 3000 zal ook wel 
overdreven zijn als men beseft dat Assenede. Sas van Gent. 
Watervliet. Ertvelde, Bouchoute, Bassevelde tegelijk opereer
den. Het is opvallend dat de strijders in menig distrikt de 
kreet <Leve de Keizer I> gebruikten en vooral de administratie 
trachten te dwarsbomen. 8 November vroeg het bestuur van 
Eeklo nog een onderzoek te Waarschoot in te stellen naar 
verdwenen papieren. Ondertussen bieven de kerken open en 
werd de conscriptiewet niet toegepast. tot... de verbauwereerd
heid voorbij was. De priesters waren de opstokers I Een 
razende jacht begon tegen de weerlozen, die hun geweten 
hadden revolgd. 

Het strekt Waarschoot tot eer, dat Dhooge, Oe Smet, 
Ledeganek en \Velvaart. niet overladen werden met scheld
woorden en ook niet verklikt. Terwijl de onbeëd,gde priesters 
door de Fransen als grof wild opgejaagd werden, bleven de 
priesters, die het Frans regiem erkenden in volle vrijheid de 
eredienst uitoefenen. J. Bt. Thiebaut van Bergen en pater 
Durnortier verhieven op de pastorij en legden de onderge
doken priesters geen steen in de weg. Een klein getal paro
chianen nam vrede met de bestaande toestand. maar de meer
derheid bleef Dhooge en gezellen trouw. 

Oe Paus heeft over de eedaflegging zijn oordeel geveld. 
Niet aan ons daarover te twisten. 

Niet alleen de Fransen, maar ook de bazen te Waar
schoot waren \erbitterd om de opgelopen vernedering. Ztj 
namen beslissingen. welke hun niet meer tot eer §trekken. 

24 Brumaire VIl wordt de vrijheidsboom op het plein 
herplant onder de kreet : <Vive la République 1, omdat de 
doortrekkende Fransen geen weerwraak zouden nemen om de 
schande, de vrijboom aangedaan. Oe erediensttekens waren 
reeds door de Gentenaar Delahaye van kerk en beenderhuisje 
verwijderd mits 200 p. Nu verdwijnen de laatste sporen. De
zelfde dall moet de klok het ontllelden... in 51 stukken ge
slagen, welgeteld. Dit eisten Waldack. Malherbe, Goethals 
en Dusong. De brokken worden door de gendarmerie van 
Eeklo naar Gent gevoerd. 

13 December '98 is ieder Waarschater verwittigd dat htj 
door de maréchaussees ingerekend wordt, wanneer ze hem 
ontmoeten zonder kokarde of wanneer hij leugenachtige of 
alarmerende geruchten verspreidt. 
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9 Nivóse zijn de volgende kapelletjes door de platselijke 
overheid veroordeeld om te verdwijnen : 

1. - Het gemetst kapelleken op de Verkensmarkt : 

2. - Het kapelleken op de erve van Jacob Meiresonne ; 

3. _, vóór het hof van de Weduwe Bral ; 

4. - op de Dam vóór J. Bt. Lottefier ; 

5. - op de hoek van het kerkhof ; 

6. ,.__, aan de hofstede Oom. Bral te Voorde. 

Aangezien geloefsuiting moest plaats ruimen voor civisme 
werd een tempel der wet of < T emple de la loi> geopend in 
de pastorij en niet in de kerk zoals elders. 

Hier had elke decade de voorlezing der wetteksten met 

uitleg plaats. de afkondiging der plaatselijke reglementen. voor

drachten over kunstme~t. feestvieringen, enz. Oe schoolkin

deren moesten met de meesters aanwezig zijn. Of de Waar

schoters veel bezoek aan hun tempel brachten. durven we 

betwijfelen. Het verslag van 20 ventóse VII ( 10 Maart '99) 

meldt de aanwezigheid van de funktionnarissen en enige bur

gers. ook de meesters met de kinderen. met uitzondering van 

de officiële school : de meester kwam alleen en een vrije 

onderwijzer, die ziek was. kreeg verontschuldiging. 

We ~even. in vertaling. het reglement op de Tempel 

der wet : 

Art. 38 van het arrNé Depart. de I'Escaut. t 9 pluv. V 

gelezen : 

Art. 1. ,......... Geen burger(es) kan de Tempel dt>r Wet be

treden zonder eerbied voor de bestaande Overheid ; 

Art. 2. ,......... Alle burgers zijn verplicht tot stilte en ingetogen

heid zonder gerucht te maken. wanneer men het wets

bulletijn voorleest. decadifeesten houdt. in een plaats 

bestemd voor de burgerlijke plechtigheden ; 

Art. 3. - Alwie roekeloos buitensporigheden zou uitrichten 

tegen de wetten of het huidig reglement. zal gestraft 

worden naar luid van art. 605 van het strafwetboek. 
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Art. 4 . .- Geen enkel openbaar ambtenaar zal de Tempel 

betreden zonder voorgeschreven kleedij. 

Getekend 

De Vliegher. Dusong, Waldack, Goethals.Wttenhove, 

f'.1alherbe. Bouckaert ( 17
). 

De Fransen namen de verdachten van opstand gevangen. 
Te Gent op de V rijdagmarkt werden 35 mensen onthoofd. in 
het Spaans kasteel 17 voor de kop geschoten, 17'5 naar Namen 
gevoerd waarvan er 144 ontsnapten. Uit Waarschoot zijn ge
vankelijk naar P<lrijs gevoerd : meester Catteeuw, olieslager 
Braeckman, kuiper Jan Buyse en de zoon van de Weduwe 
De Bie. ( 18

). ?.:ij ontsnapten, wanneer het Directoire 'iel. 
Waarschoot telde daarenboven 25 personen. die onderhoord 
werden tegen 10 van Sleidinge en 45 van Evergem. De leider 
Jan van Lent was ondergedoken. (I'). 

(17) R.A.G. kantonregister Waarschoot 888. 

( 18) De Potter en Brouckaert. W aarschool. blz. 62 nota. 

( 19) R. A. G. - Départ. de l'Escaut 309ter. - De volgende Waar
schoters werden onrlerhoorJ : 
Marten Hoon<·, verJacht v.m de driekleur versch~urd te hebben en 
deelgenomen aan plunderingea te Eeklo en Waarsr~oot. 
Pieler-/on Meirc ; /an-Pron~ Heyde ; de ::oon uon Zeger Debbuul ; 
Karel de Pauw : was meegelopen naar Kaprijke. maar had zich ver
zet tegen d-J plunderinl! van hE·t vredegerecht. o"_ &cker, Üo:;len
rijks déserteur : Karel Van Vooren ; Theresio Wille, om hulp aan 
aan de kloH<nluiders. Ptelcr Meiresonne. 
/. Fr. Gijselinek werd 3 bmmalre aangehouden aan de Brugse poort 
te Gent zonder paspoort : dus bril!and. Htj had een tnapzak mee. 
Aan zijn haar kleefde bloed. Dit bloed bleek van André De Pauw 
te ;,.ijn. die hiî had helpen kisten. Was viJf dagen later op vrije 
voeten. 
/oris Oe Paur.:J verklaarde 1 brumalre ~edwongen t<: zijn mee Ie 
lopen met een bende bnanstrcf><'rs, dit• uit Sleidlnl!e kwam. llij had 
niet meq;edaar. aan schelmstukken en ~;ewelddaden, maar was ze 
ontvlucht. Joris wns maar een eenvoudig stokdrager 
Pieler Verheecke, :t:oon van Joos ero Therl!sla Teerltncic was beschul
digd het enregbtrernent geplunderd te hebben te Eeklo : maar hij 
was bezill met hout r~<pen in de bossen. ~wam eventje~ ~Ijken te 
Waarschoot en Eeklo w wa.1 reeds tt• 5 ure thuts. 
Lk!uen Ülj~e:rtncft. kloefkapper heeft het gemeentehuls te Waarschoot 
niet (;leplunderd noch olP. rnassd opgehitst tegen de 11endarmen. 
fan Rt. Pourre;;, tlmmNman te Oostmoer. wa! met 1/eweld mN'IIe
sleurd naar Eeklo door <tnsurl!entl'n of briRanda.. 
/gnollus V Prlvoye, meeater-kr.telaar, h.,~ft de opstandelingen be
dreilld. Zttr. zoon Pt .. ler heeft de klok 11elu1d en trok mee naar 
Eelc!o. /on-BI. fJe Greue had nlell 11edaon. /on /oeb, 56 jaar oud. 
wa~ beacl,uldtQrl van klolclulden. ophlhlnR en plundering. 
De wever Lwt•en TaciJ moeat uitleg geven over de plundertnll van 
het enreQIIIrrrr:ent te Ee~lo. 
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De conscriptiewet werd in alle strengheid toegepast en 
Waarschoot leverde 27 rekruten, waarvan er 7 deserteerden 
eer de groep te Gent was. De zaken van de Republiek gingen 
slecht. Waldack. Censen en Wttenhove namen ontslag. 
Frankrijk kwam de militaire tegenslag te boven, maar de poli
tieke inzinking niet. 1 October 1799 sluit het register van het 
Directoire te W aarschoot. De staatsgreep van 9 November 
luidt het Conmlaat in en de verdwijning van het Directoire. 
Napoleon zal voortaan dictator zijn in Parijs en Dusong te 
Waarschoot ( 20

) 

A. CASSIMAN. 

Wte Domien Pot Is, hoofdman van de brtgands te \Vaarschoot. 
Eeklo, Kapntke, Phthpplne en Watervhet. Is mij nif"t gf"bleken. 
Anne-Marie Vandeve/de, Wwe Ptett>r Bekaert. 82 jaar had stokken 
door haar venster geworpen om de brtgands te wapenen. Cammis
sarts De Vliegher vroeg een veroordeling, doch z~ werd vrijge
sproken XI frtm. VIl. 
De fijnste bekentenis Is deze van de Lloldutders te Ertvelde. op 
heterdaad betrapt. Ze hoorden al het rumoer en luidden voor de 
vrede I I I 
De heel <Leve de ketzen klonk ook In het Noorden van Oost
Vlaanderen. Al deze verdachten werden vrij gelaten. Het directoire 
te Waarschoot toonde zich verhonden met hun vol~ en minimalt
seerde de bekentenissen en onbedachte verklikkingen. 

(20) Hierover In een volgende biJdrage. 
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DE ONTGINNIJ:'\G 

VAN EEN DEEL VAN HET MALDEGEMVELD 

HET W AARSCHOOTVELDEKEN 

Voor de confiscatie door het Frans Bewind behoorde de 
kern van het Móldegemveld ofwel aan de heer van Maldegem 
en enkele particulieren. ofwel aan een der vier volgende 
geesteliJke stichten : aan de proosdij van Papinglo, een sticht 
van de St. Baafsabdij. aan de abdij van de Duinen, aan de 
abdij van Drongen of aan de priorij van Waarschoot 

Een inventaris van het jaar lil ( 179'2) bevestigt dat de 
priorij van Wa&rschoot vijvers bezat in het Maldegemveld 
van <immemoriale tijden>. e ). 

Over de oorsprong van eigendom dezer vijvers vonden wij 
geen melding in de charters dezer priorij. Mr. Cassiman, die 
zich jaren bezig hield met opzoekingen over dit sticht, ver
moedt dat dezt: gronden aan de priorij werden geschonken 
door de echtgenote van de stichter Sirnon Utenheve. Deze 
vrouw behoorde tot de familie Busers (Margriet Busers), die 
aanzienlijke goederen bezat in de streek van Bassevelde en 
Maldegem reeds tijdens de twaalfde, dertiende en veertiende 
eeuw. 

Deze gronden eerst vijvers, later velden, worden nu het 
< W aarschootveldekem genoemd en zijn gelegen op de wijk 
Kleit te Maldegem. 

Twee versch tilende kaarten. bewaard in het Rijksarchief 
te Gent. geven onl! een duidelijk beeld van die bezittingen voor 
en na de onl(linning. ( 3

). 

(I) Gent - R. A. Klootter van Waarschoot nr. :56. 

(2) Gent - R. A. Kaarten nr. 1864 en Gent - R. A. Klooster van 
Waarachoot nr. 8. 



De eerste kaart (voor de ontginning) (a) is opgemaakt 
<ten versoecke van den Eerw. Heer Prior Prelaat van 't 
Clooster van Waerschoob door Jacobus Claeys. <geswuren 
landmeter van den raede van Vlaanderen. tot Waerschoot 
residerende>. Üp die kaart zien wij dat dit got>d <van def
frente vyvers alsnu velden> gelegen wa~ op Maldegem, tu~sen 
Papelo, Kleit. Ursel en Knesselare aan de noordkant van de 
<Brugsche straete>. De juiste grenzen van het Waarschoot
veldeken waren : ten Zuiden, de Brugstraat (een zeer oude 
weg. verbinding tussen Gent en Brugge, die reeds in 't begin 

der vijftiende eeuw niet meer gebruikt werd) ; ten Oosten de 
Aardenburgse Harinckweg en de gronden die toebehoren aan 
de abdij van Drongen ; ten Noorden <het goet ten Burckele. 
genaemt de Striemen;~-. dat toebehoorde aan de abdij van de 
Duinen en ten \Vesten de gronden van enkele particulieren. 
Binnen deze grenzen dus lag het \Vaarschootveldeken. Gans 
die bezitting bestond uit drie vijvers : 1) <De Luysecracker>. 
(groot 15 gemeten 277 roeden); 2) <den groenen vijver> en 
3) den Geogele>. Deze twee laatste vijvers waren samen 57 
gemeten en 26 roen groot. Volgens dezelfde kaart bezat de 
priorij van Waarschoot in het Maldegemveld tussen het goed 
van de abdii van Drongen. dat ten Oosten lag van den aar
denburgse Harinckweg, <Den Wilmakervijver>. die 5 ge
meten 218 roen groot was en tussen het goed van de Heer van 
Maldegem <Dtn Zoutvijver>, die slechts 2 gemeten 36 roeden 
bevatte en ten Noorden van de Hulseloostraat. de huidige 
Crakeelweg, lag. Al deze vijvers waren echter op het ogenblik 
dat deze kaart werd opgemaakt ( 1761) reeds veld. 

Üp de kaart van 1761, waarop het nieuwe veld. dat op 
de vijvers werd veroverd. staat afgebeeld. is de ligging der 
vijf vijvers goed afgebakend : <roode getippelde Linien wysen 
de gescheet linien aan van de proprieteyt van al dese vyvers. 
nu velden>. 

Voor 1768 vonden wij geen enkel document, dat ons 
spreekt van verpachting dezer vijvers of velden. 

Het <Handboeck van alle goederen, soo Hofsteden, Lan
den, Bosschen, Meerschen. Heyen, Vyvers ende Velden mits
gaders Huysen ende groote Renten competerende het Clooster 
van W aerschoot, vernieuwd door den Seer eerweerdigen Heer 
Ludovicus Wauters. prelaat van 't selve Clooster in 't jaer 

(3) Gent - R. A. Kaarten nr. 1864. 
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1768:. ( 6
) geeft ons onder <Maldegem:. : <80 gemeten en 

257 roeden Veldt, vroeger vyvers genaemt De Luysecracker, 
den groenen Vyver. den Wilmakervyver en den zoutvyver:. 
werden van 1768 af verpacht. Die 80 gemeten en 257 roe
den is de juiste oppervlakte van de vijf vijvers samen. Van 
t 768 af geeft dit handboek ons de namen der pachters en de 
verschuldigde jaarlijkse pachtsom. De pachters. ons door dit 
handboek bekend gemaakt. zijn : 

1. /oannes Verschelde. die dit veld pachtte van 1768 af 
tot t 772 voor t pond 3 sch. 4 d. per paar. Hij betaalde echter 
deze som slechts voor de jaren 1768, 1769 en 1770. 

2. /oseph De Potter nam deze vijvers in pacht <voor 6 
jaeren:. van 1773 af tot 1778, doch de pachtsom daalde tot 
13sch. 4d. per jaar. Voor de jaren 1770 en 1771 werd. ~een 
pachtsom in de ontvangsten der priorij geboekt. Oe grond was 
hoogstwaarschijnlijk van 1770 af door de vorige pachter ver· 
laten en zo zien wij dan ook de pachtsom voor de volgende 
pachter verminderd. Van deze tweede verpachting vinden 
wij vijf pachtsommen geboekt : Voor de jaren 1774. 1775 en 
1776 zal De Potter zelf betalen. voor 1777 betaalt Jan Frans 
van den Berghe voor De Potter en voor 1778 zal Jan Frans 
van den Berghe betalen, die ook de derde pachter zal zijn. 

3. Deze /an Frans mn den Berghe heeft deze vijvers in 
pacht genomen <voor 6 jaeren> van 1779 af tot 1783 voor 
dezelfde pachtsom van 13 sch. 4 d. Hij betaalde twee jaar 
pacht voor 1779 en 1780 en in l 788 betaalde hij noll voor 
vijf jaar t.t.z. van 1781 af tot l 785. Oe pacht verviel telkens 
op <Kersavont>. 

De tweede kaart ( ~) doet ons het on tg inningsplan van 
de priorij kennen. Naar het voorbeeld van Prins de Lobkowitz 
bisschop van Gent, die in 1780 Papinglo in 100 stukken 
meetkundig indeelde ( 1 ), liet de prelaat van Waarschoot in 
l 785 deze onontgonnen velden verdelen in 47 stukken. Deze 
tweede kaart werd opgemaakt .:by den gesworen lantmeter 
Joannes Laurentius Geemaert, residerende binnen de stede. 
Keure en V ryhede van E.ecloo, ten versoecke van den eerweer-

(4) Gent- R. A. Klooat"r van Waanchoot nr. 38. 

(5) Gent - R. A. Klooater van Waarachoot nr. 8. 
(6) Gent - R. A. Kaarten nr 603 (origineel) - Coplfen nn. 2065 

- 1086 - 1615. 
Brugge - R. A. Kaarten Collectie Meatdagh nr. 231:5. 
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digen heer Ludovicus \Vauters. prelaet van het Clooster van 
W aerschoot binnen de Stadt Gendt desen 1 er 7re 1785. > 

Op deze tweede kaart wordt alleen de ontginning aan
geduid van het ergenlijk \Vaarschootveldeken t.t.z. van -rOe 

Luysecracker». <den Groenem en <den Gecgele> vijvers. Van 
<de WilmakerviJven en <de Zoutvijver> wordt niet gesproken. 
Volgens deze tweede kaart was de grootte van het Waarschoot
veldeken na de nieuwe indeling in 47 stukken, zonder dreven 
of straten 69 gEmeten en 243 % roeden en met de rlreYen en 
straten er btj ( 6 gemeten 192 1,4 roeden meer) komt men te,: 
7(.i gemeten 136 roeden. 

Een stuk van 1787 ( 7 ), dat handelt over deze vijvers 
spreekt van <begin van cultiveerem. Het boven vermeld hand
boek ( 8 ) zegt ons dat Jr. Joseph De Potter van 1 7B6 af tot 
1789 deze bezittingen pachtte voor dezelfde pachtsom van 
13 sh. 4 d. Deze pachter heeft waarschijnlijk deze gronden 
tot een begin van cultuur gebracht. De pacht verviel ook op 
<Kersavont>. 

Door de confiscatie onder het Frans ~ewind werden deze 
bezittingen aan de priorij van Waarschoot ontnomen. 

In een document echter, .-de rolle, opgesteld en gesloten 

door den agent. municipael voor Maldegem. van 27 floréal 
zesde jaer der Republique ( 1797-1798) ( 9 ) wordt een op
brengst van 51 fr. aangetekend, die voortkwam van de landen. 
bossen en vijvers ( 82 gem.) die de gesupprimeerde abdij van 
Waarschoot te Maldegem bezat. 'J\! aar men spreekt van lan
den en bossen, is er ontginning geweest. 

Ook de huidige kadastrale kaart toont ons de karakteris
tieke meetkundige indeling van 1785. Dat bewijst dat er wel 
degelijke ontginning is geweest, althans voor het aanleggen 
van dreven en grachten. 

Er kan van 1785 af niel meer gezegd worden dat ~eze 
ontgonnen velden verlaten werden, in ~ien zin dat ze tot hun 
vorige staat lemgkeerden ; want tot op onze dagen zijn in het 
Waarschootvel deken de dreven (de Torredreef. die dit veld 
doorsnijdt van Noord naar Zuid en de drie andere dreven. die 
van Oost naar West lopen) en ook de meetkundige indeling 
van 1785 der stukken land terug te vinden. Op dit ogenblik 
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worden er van de 47 stukken 45 gebmikt als bebouwd land 
en slechts 2 stukken zijn bossen nl. de nummers 18 en 22. 

f let ontginningsplan is dus verwezentlijkt. Een blik op 
de huidige toestand van die streek volstaat. Bij nauwkeurig 
onderzoek op het huidig terrein is het zelfs mogelijk de ligging 
der vroegere vij\·ers temg te vinden. De grond ligt daar mer
kelijk lager en is ook veel vochtiger. 

SPROKKELING. 

G. DE SMET. 

onderpastoor, 

Kleit-Maldegem 

SCHADE VEROORZAAKT 

TUDENS DE GEL1ZENTROEBELEN TE EVERGEM 

Attestatie. 

Voor Bailiu ende Secpenen vander hee1lichede van 
Everghem. compareerden jn persoone. Pieter plasschaert fs. 
Jacobs. Lievin curtals, \Villem van Reesseghem ende Lau
reins bale. Jnsetenen der zelver prochic van Everghem, de 
welcke verzocht Lij. ende van weghen Jan goethals fs. zeghers. 
ooc Inzetene der zelver prochie. o(m)me ghetuyghenis~e der 
W aerheyt te ghevene, verdaerden ende attesteerden bij desen 
voor warachtich. hemlieden wel kennelic zijnde, hoe dat de 
voomomde Jan goethals sichtent den Jaere XV c drien 
tachtentich, groot verlies ende scade gheleden heeft. namelic 
binnen den zeiven JaerP- bij brande verloren heeft ziJn huy
singhen ende schuere, metten meerderen deel van de vmch
ten bij hem ten ?elven ouqhste opghedaen. Voorts dat de zelve 
goethals tJaer vierentachtentich midsgaeders de belege
ringhe van de stede van Ghendt. zijne vlucht ghenomen 
heeft binnen der zelver stede alwaer hij alle zijn beesten heeft 
moeten abandonneren, ende hem afhandigh ghemaect zijn 
gheweest bij den crijghsvolcke van zijne Majesleyt. Btj den 
weleken de zelve goethals int jaer vtjfentachtentich gheenen 
middel qhehad! heeft, omme eenigh labeur te doen, en de 
vmchten te winnen, ende hem heeft moeten behelpen bij 
middele van goede vrienden, ommc een nieuwe schuere te 
Rechten, zonder dat htj jnt sclve Jaer eenigh labeur ofte cul-
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tuere van Lande heeft connen doen bij faulte van middele. 
Verciaeren de voomomde comparanten voorts, alzoo 

de voomomde goethals den oughste Jnt Jaer zessentachten
tich zekere vruchten opghedaen hadde, ende ooc van bees
ten wat voorzien was, dat hij danof bij zeker cryghsvolck be
rooft es gheweest. lnsghehjckx tJaer zeven en tachtentich. deur 
de passaigen ende repassaigen vanden Ieghere voor Sluus. 
groote ende excessive scade ende verlies ghesupporteerd 
heeft zoo van zijn bestiael als anderssins. lnder voughen dat 
hemlieden wel kennelic est, dat de voomomde goethals bin
nen de voorseyde jaeren verlies ghehadt ende ghedoocht 
heeft wel van drie ofte vier hondert ponden groote Vlaems 
ofte meer, boven de scade, verlies ende Interest bij hem 
noch ghedoocht jn zijn zaeylichede vande zomervruchten 
Anno achtentachtenhch, te wijlen dat hij jnde Stadt van 
Ghendt, ghevlucht es gheweest, omme tcrijghsvolck van 
zijne Majesteyt treekende naer t W estquartier, die de voors
e,yde prochie meer dan een half jaer lijts gheoccupeert heb
ben, ende voorts duer tcontinuele logement ende onderhoudt 
van soldaten bijnaer tselve gheheele Jaer. Altwelcke de voorn 
omde comparanten beloofden ende beloven bij desen, over 
W arachtich te certifieren ende houden sta ene, voor alle Jugen 
gheestelic ende weerlich, daert behooren ende noodt wesen 
zal. dies verzocht zijnde. Aldus verclaerst ende wettelic ver
kendt voor Bailliu ende Scepenen voomomf, den xxvien 
decembris XV c achtentachtentich. 

Rijksarchief Gent, fonds Evergem, Register van Renten. 
Ervingen en Ontervingen, 1588-1606, nr. 576, f. 34 r. 

A. DE VOS. 
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SPROKKELING. 

-
DOORTOCHT VAN KONING WILLEM I 

TE EVERGEM ( 1829) 

Wanneer Koning \Villem op 29 Mei voor de eerste maal 
op doorreis was door de pasgegr&ven < Vaert op Neusen::., het 
hedendaagse kanaal Gent-Terneuzen, ren verlenging van de 
oude Sasse Vaart, werd hij op het grondgebied van Evergem, 
thans kanaalzone Gent. te Terdonk en Langerbrugge op een 
luistenijke manier ontvangen. Wij laten hieronder de rekening 
volgen inrediend door Mr. Slock. 

<Verschoten gedaan door B. Slock tot Evergem ten ver
zoeke van het Plaat~elijk Bestuur van het zelve Evergem ter 
gelegenheid de1 feest van de eerste doorreis van Zijne Majes
teit Willem den 10100

, onzen doorluchten Koning, in het 
Kanaal van Neuzen op gend den 29 ~lei 1829. 

Alvooren betaald aan A. Migom, voor optimmeren 
en vereieren Schip fl. 4.72 

aan P. l. helsmoortel met Knegt voor idem 8.49 

aan L. De Rock. met 2 Knegten voor idem, en leve-
ring nagels, Koorden· en bindgaren 14.86 

aan I. I. Bactsle. voor daghuren met 2 Knegten en 
levering verve 13.40 

aan I. MusEche voor levering van 1.000 sperren, 
planten en uitdoen 2 t .50 

aan B. van Acket, P. J. De Neve en I. Oe Neve voor 
haelen sperren 18.05 

aan W. Bruyne schipper, voor hure van zijn schip 
\'an 25 tot 30 Mei 41.78 

aan L. De Grevc voor ketsen schip met 4 paarden 13.23 

aan van de velde. voor gebruiken van 26 stuks Katoen 
levering oragnie linten 43.06 

aan I. Vermeer!ch, D. Van hooreheke. Wed. Beer-
naert "n De Coninck. voor levering van 5 mudden 
tarwenhrood om uitaedeeld te worden aan de be-
hoeftige te langerbrug en terdonk 61.72 

aan .1. B. Buysse voor fransche boorden en aan het 
Corps de muziek 6.88 
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aan J. B. Meyvaert voor bier en voor idem 5.92 

aan P. Van den Driessche voor idem 5.92 

aan B. verstraete, fr. hemelsoet en B. De Wulf voor 
diffrente transporten met wagens en paarden 7.08 

aan Mr. Begijn voor gecouleurd papier 3.78 

aan dhr. terrijn en De Clercq, voor behangen schip 21.71 

aan J. De Baets. voor levering van 13 pond ned. 

poer, koorden, garen, nagels 21.02 

aan Pr. fermont voor kost en drank werkvolk 2.70 

aan wijnants. voor Idem en logeren behangers 26.49 

aan A. Casteels. voor kost en drank, werkvolk en 
miliciens 9.40 

aan Bd. Mortier en Pr. de Pau, voor voyagen naer 
gend, tot aanhalen van toebehoorten 1.87 

betaald te Gend en wondelgem voor bier aan het 
muziek en koeken schipperkens 5.53 

voor diffrente kleine verschoten, voyage met kar en 
paard naar gend voeren en wederhalen katoen naer 
langerbrug 2.39 

betaald aan den stuurman van het schip 1.89 

voor verschoten oragnie lint 1.82 

betaald aan pr. Dhooge voor bier aan het muziek en 
daghuer 3.00 

aan bd. Cleemput voor voyage naer Gend 0.41 

voor huure van drie vleggen 5.67 

voor diffrente verschoten van papier 1.01 

aan I. De wever voor voeren lessenaers muziek naar 
langerbrug en taire werkvolk 1. Mussche 0.90 

aan P.J. Vellerrtan, bd. en Th. Slock voor nazien 
katoen 1.18 

voor banden otr. te dien~n voor kroonen en arken 0.56 

voor spellen 0. 13 

aan den kanonier 0.95 

aan L. De Maartelaere en Leo De Buck voor dag-
huren 4.05 

aan A. De Bnets, voor schilderen en levering van 
verwe met 3 knegten t 3. t 6 

aan tvlr. Em. Van hoorebeke voor levering en schade 
van berd 30.00 
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aan diffrente persoonen voor het bezorgen en aan
halen van groen en bloemen. en dezelve maken en 
gierlanden 5.00 

aan P. B. haegheman en francies van hecke voor dif-
frente kieene verschoten 5.00 

voor depensen door het Korps de Muziek ten dage dat 
het zelve op verzoek van den weled. heer Districts 
Comissaris zich heeft begeven naar de Gemeente 
drongen. om aldaer te spelen ter gelegenheid der pas-
sagie van Z. M. den Koning 20.00 

Totaal fl. 455.74 

Aldus gedaan en opgemaakt de tegenwoordige Rekening 
beloopende ter Som van vierhondert Vijf en vijftig Gulden 
74 Cents. 

Evergem den 9 Juny 1829. 

J. Slock 

Men ziet moeite noch tijd werden gespaard om Wïllem I 
op een waarlijk koninkh;ke manier te ontvangen. 

A. DE VOS 

GemeentehJ~ Archiel Everrem - Bundrol 42 - G.,m,. .. ntere~enlnaen 
1826-1829. 
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IN MEMORIAM .... 

Het Heemkundig Genootschap betreurt het afsterven van 
een zijner trouwe leden. de Heer Gustaaf BAELDE (Kortrijk 
1899 - Eeklo 1950). 

Zijn liefde voor geschiedenis en Heemkunde had hij wel
licht te danken aan zijn oom, de Heer Emiel HUYS van 
Heule, gewezen secretaris van de Oudheidkundige Bond van 
Kortrijk. 

Alhoewel geen geboren Meetjeslander stelde hij bijzonder 
belang in de folkloristische gebruiken van de !>treek en begon 
reeds voorwerpen te verzamelen met het oog op het samen
stellen van een Heemkundig Museum. Hij had ook een bij
zondere liefhebberij om de familiekunde. 
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BOEKBESPREKING 

De Proosdij van Pupinglo te Maldegem-Kleit . .- Een bij
drage tot de ontginningsgeschiedenis van het Meetjesland door 
G. De Smel, pr. en 0. Verstraete. 

Maldegem, Van Hoestenberghe, 1951, 63 blz., geïllus
treerd met twee kaarten en twee foto's . .- Prijs : 40 fr. 

Onze beide medeleden hebben zich bij het schrijven van 
deze brochure voortreffelijk van hun taak . gekweten. 

Wie enigszins vertrouwd is met het napluizen der archi
valische bronnen, zal beseffen hoe lang met moet vorsen om 
een zulkdanig degelijk en rijk-gedocumenteerd boekje van 63 
bladzijden over de ontginningsgeschiedenis van een enkele 
hoeve samen te stellen. Inderdaad de proosdij van Papinglo. 
reeds vervallen in 1538, was van die tijd af. slechts een ont
ginningshoeve van de St.-Baafsabdij. Het is trouwens van die 
tijd af. dat de schrijvers over een uitgebreid feitenmateriaal 
beschikken. dat ons toelaat al de wederwaardigheden van de 
pachters van Papinglo en de grote ontginningen in de tweede 
helft der achttiende eeuw op de voet te volgen. . 

Wanneer wij dergelijke monografieën over de andere grote 
hoeven in de streek. het Prinsenhof te Knesselare. het Dron
gengoed te Ursel. Burkel te Maldegem, e.a. zouden in han
den krijgen. zouden wij beslist een aardige stap vooruitgegaan 
zijn, in de economische geschiedenis in het algemeen, en de 
ontginningsgeschiedenis in het bijzonder, van deze westelijke 
uithoek van het Meetjesland. 

Spijtig dat er geen grondige toponymische detailstudie 
over dit gebied ..- het vroegere Maldegemveld .- daannede 
gelijk loopt. Misschien zou het ons over menig netelig pro
bleempje der oudere en jon~ere ontginningsgeschiedenls h~en
helpen. Dit is geen verwijt aan de auteurs want dit valt buiten 
het bestek van hun werkje. Het Is alleen een aanverwant pro
bleem dat zich stelt. 
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Hoe degelijk ook dit werkje is, toch weze het mij toege
laten te wijzen op enkele taalkundige onnauwkeurigheden, die 
gemakkelijk hadden kunnen vermeden worden : blz. 11 grach
ten voor loten : blz. 13 geint voor geïnd ; blz. 26 hauw voor 
houw ; blz. 28 ouderlingen voor grijsaards, (ouderling = 
Joodse vertegenwoordiger in de Hoge Raad) ; St. Amants 
voor St. Amands ; blz. 31 mis doen, een dienst doen voor mis 
lezen, een dienst celebreren, verder op blz. 26. 30 e. a. het 
verouderd gebruik van de meervoudsvormen van munten, 
maten en gewichten, zo 2 ponden voor 2 pond, 6 meters voor 
6 meter. naast 20 voet, juist gebruikt. 

Ik herhaal echter, deze zeer kleine details doen niets af 
van de degelijkheid van het werkje, waarmee wij beide auteurs 
nog eens hartelijk feliciteren. \Vij noemen het een belang
rijke aanwinst in de prestaties van het Heemkundig Genoot
schap van het Meetjesland. 

A. DE VOS. 
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Voor.z:~lter 

DIT JAARBOEK WERD UITGEGEVEN 
DOOl< HF.T HEEMKUNDIG GENOOT
SCHAF VAN HET MEET JESLAND EN 
GEDRUKT OP DE PER5EN VAN DE 
DRUKKERU STANDAERT-VAN STEENE 
l'\IEUWSTRAAT 26. TE MALDEGEJVI. 

HET BESTUUR 

Dr. E. TIELEMAN. Eeklose weg 224, Martakerite (0. Vl.). 

S..aelarts : 

Achte! DE VOS. l:.tndek~n 13. Ever11em. 

Penningmeesier : 

Apotheker Pr. RIJCKAERT. Dorp, Zom~r11em. - Postrekerolnll 
Nr. 1493ïL 

Oe leden worden verzCicht hun lidmaatschapsgeld voor 195 I. 80 Fr. 
te stort~n op Postrekenlnll 149371. 

Nieuwe leden kunnen zich meiden bit de St.cretarls en hun lidmaatschops
lleld voor 1951 eveneens atorten op Je hierboven 11emelde postrekenlnQ. 
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