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EEN VOORHI TORI CH GRAFVELD 

TE AAL TER-GOSTERGEM 

Bij het ontzavelen van een zijner velden, in 1951, 

vond de heer Smessaert, te Aalter-Üostergem, een aarden 

pot gevuld met verbrande beenderresten. Enkele dagen 

later werd een tweede urne gevonden. Daar beide potten 

gebroken waren, werden ze niet bewaard op uitzondering 

an een klein chaaltje, en werd geen verdere aandacht aan 

de vond t geschonken. In Maart 1952 werd echter een 

derde graf ontdekt, en daar de urne bijna ongeschonden 

was, werd ze bewaard en kwamen een aantal belangstel

lenden deze vondst bewonderen. 

Door een onzer studenten v rwittigd, kwam n we in 
h t begin d r maand April 1952 bij d h er m sa rt 
aanb li n, op het og nblik dat r jui t een vijfde graf werd 

ontd kt. W w rd n door d h r me sa rl m t bijzon
d r vri nd lijkh id onthaald n v rkr g n d to laling 
om all g vond n urn n l, mog n b tud r n. H t bi k 
jamm r g no g ni l mog lijk y l mali h opgra ing n l 
ond rn m n, daar d akk r waard grav n g vond n wor
d n 1 hL n arg 1 ng d om landigh d n onlzav ld 

wordt. h r a 'rl b loofd hL r on I v rwil-



tigen telkens een nieuw graf zou ontdekt worden en zelfs 

in de mate van h et mogelijke de urn e in d e bodem te laten 

om ons de gelegenheid te geven telkens h et graf sys tema

tisch te onderzoeken en de structuur er van na te gaan. Dit 

is dan ook gebeurd en dank zij de dien twilligheid van 

de heer Smessaert konden w e in de loop van 1952 een 

aantal graven sys tematisch opgraven. Tijdens dit jaar steeg 

h et aantal teruggevonden graven tot 17. In d e eerste maan

den van 1953 werden nieuwe vondsten gedaan, zodat op 

dit ogenblik (Mei 1953) er reeds 19 graven zijn ontdekt. 

W e zijn er overigens va n overtuigd da t naarmate de ont

zavelin gswerken zull en voortgeze l worden , er nog meerdere 

vondsten uil de bodem zu llen lwmcn . P as w a nneer gans 

het veld za l onlza veld zijn , za l het mo gel ijk zijn een voll e

dig b eeld op le hangen va n d eze oudh eidkundige vondst en 

er een systema ti sch e studi e over te publi ceren. Om echter 

te voldoen aa n een verzo el< va n de b e · tuursl ed n van het 

H eer:nkundig G enootscha p van het IVI eetj · la nd. will en w e 

nu reed s ee n bondi ge s l1 e l geven van dit grafveld. 

Hoe zien deze graven er uil 7 H et zijn a ll e zgn. r -

ma tiegraven. d . w . z. dat de lijken ni e t ,......, zoa l dit· than 

gebeu rt ........ begraven w erden , doch ers l op een houl· lap I 

w erden verbrand. D aarna werden de v rbra nd b nel r

res ten verzame ld. M es ta l ' erd en deze beend r ·n d an , 

dikwijl s verm engd met d eel tj es hout skool a fkom li g a n 

de brandstapel, in ee n aarden pol. een zgn. urn , bijg z t 

6 



en werd deze urne in een klein kuiltje in de bodem be

graven. Al de tot nog toe gevonden graven zijn eenvoudige 

vlakgraven. l\ len heeft dus te Aalter - zoals dit elders wel 

soms gebeurde - geen heuveltje boven het graf opgewor-. 

pen, noch dit laatste omringd door een kringgrep, door 

een paalkrans of door een steenluans. Geen enkel van 

deze gebruiken werd tot nog toe te Aalter bestatigd. Het 

gebeurde wel eens dat de urne te klein bleek om alle lijk

resten te bevatten, zodat enkele beenderresten en wat houts

kool ook rond de urne in het kuiltje werden begraven. In 

sommige gevallen - wellicht wanneer het graven van zeer 

arme mensen betrof - werden de verbrande beenderen 

in een zakje verzameld (dat natuurlijk sedertdien in de 

bodem verteerd is) en zonder urne aan de aarde toever

trouwd. Er werd één dergelijk beenderbrandgraf terugge

vonden ; in een ander geval vond men boven de beender

blok een klein omgekeerd bekertje dat aan de dode in zijn 

graf als bijgave was medegegeven. De mensen uit de 

voorhistorische tijd dachten immers dat de dode in het 

hiernamaals nog zekere voorwerpen zou kunnen gebruiken, 

en daarom werden dan enkele bijgaven in het graf samen 

met de urne begraven. De aard van deze bijgaven hangt na

tuurlijk samen met de rijkdom van de afgestorvene : in 

zekere rijke graven vindt men niet alleen aarden vaatwerk. 

doch ook wapens, juwelen, enz. De toenmalige inwoners 

van Aalter moeten wel zeer arm zijn geweest, daar slechts 

in enkele graven bijgaven werden teruggevonden, en wel 

uitsluitend kleine bekertjes in gebakken aarde, die samen 

met de beenderresten in de urne werden geplaatst. 

De ontleding van de beenderresten werd toevertrouwd 

aan onze collega F. Twiesselmann, van het Koninldijk 

Instituut der Natuurwelenschappen Ie Brussel. en gaf be

langwekkende resultaten. Tot nog toe kennen we alleen 

de uilslag van het onderzoek der lH'enderresten uil graven 

3 tot I 3. In 2 J.!evallen echter was er te weinig bewaard, 

zodat sleehls 9 graven konden worden onderzocht. Het 

blijkt dat deze mPnsen over l1el ulg1•m('l'fl zeer jong slier

ven. Op df' (J uevall1·n zijn er 4 kindeq.(mven (waarvan de 

rcspcclicvc·lijke ouderelom uescl•nl wordt op ongeveer 2 jaar, 

4 jaar, I 2 jaar c·n JO- I 5 jaar) ; er wan·n vier volwassenen 
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waarvan de ouderdom schomm elt tussen 20 en 30 jaar. 

Slechts één persoon h eeft de ouderdom van ongeveer 

. 40 jaar bereikt 1 H et onderzoek gaf nog andere b elang

wekkende resultaten daar h et bleek da t in 3 graven , en wel 

in drie kindergraven , er een w einig voedsel in h et graf 

w erd gedepon eerd : in een gra f vond men een paar botjes 

van een vogel, in een a nder enkele visgra ten en in h et 

d erde een b eentje va n een onbepaald dier. Dit i natuur

lijk een belangwekkende b evinding di e ons h eel wat leert 

over het geloof va n onze voorouders omtrent h et hierna

maals . 

W a t de urn en zelf b etreft , zijn er geen twee di e op 

elkaar gelijl<en . D e hierbij gevoegde tekenin gen geven een 

gedachte va n de grot e ver cheidenh eid in vorm va n deze 

urn en . D e ene hebben ee n mooi gegladde w and ; a ndere 

zijn veel ruwer ; sommi ge zijn vers ierd met inkervin gen 

of vin gerindrukken, enz. H et is de s tudi e va n deze urn n 

di e het mo gelijk maal<t het gra fveld l da teren . W willen 

hier niet verder op ingaa n. doch w e kunnen nu reed aa n 

duiden da t d e oudste urn en va n omstree ks d e lil e uw 

vóór onze jaartelling dagtekenen ; er b es taan hter tal 

va n aa nwijzingen dat h t gra f eld gedurende r chili nde 

eeuwen in gebruik is gew ee t, zodat h t b est mogelijk i 

da t de jong te gra ven opklimmen lot de laa ts te uw n 

voor C hr., dus jui t tot vóór d •ro ering van onz g -

w es ten door de Romein en. 

D e oudste urnen b ehoren lot de zgn. « urnen ld n

cultuur », di e in onze gewesten ing o rd w erd t n g vol g 

8 



qn olk rhuizingen op h t inde van d bronstijd en in 

het begin an d ijzertijd. Dit is uiterst belangrijk, omdat 

tot nog toe de m est wes telijke poren van deze cultuur 

te Tem e v erden ontdekt. H et grafveld van Aalter levert 

het bewij dat de drag rs van deze cultuur zich veel meer 

westv aart hebben begeven dan tot nog toe aanvaard werd. 

We houden ons oor hier uitvoeriger op terug te komen 

in het eind er lag dat we zullen publiceren nadat de op

zoekingen te Aalter zullen voltooid zijn. 

* * 'Ä' 

Om te eindigen willen w e, aan de hand van deze 

vondsten, de aandacht vestigen van al d ezen die belang 

koesteren oor het verste verleden van ons land, op het 

grote belang van oudheidkundige ontdekkingen . D eze scha-
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mele urnen , di op zi hzelf ni t d min te han d I waarde 
hebben, zijn uiterst ko tbar do urnent n voo r wie ze met 

aandacht wil he tuder n . Doch men v rgete hierbij niet 

dat wann r onb voegd n derg lijk grav n z lf will n 
< opgrav n >, z me tal e n aantal g g vens ni t opmer

ken die aldu hop loos verlor n gaan. urne i sle ht 
e n d I van h t gra f. n a ll n i mand di p iaa l i 

g vormd, i in taal a ll nulli g waarn ming n l do n 

di van b •lang zijn voor d ludi v n d lru luur van 
d grav n (d z Lru tuur I rl on v nv I. zoni L nog 
m r. ov r onz voorg hi d ni , d n d • urn n z lf) . ok 
h t w l n happ lijk ond rzo I< vo.n d inhoud n d 
urn n mo •l a n vakm n •n word n lo v rlrouwd. M n 
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begrijpt natuurlijk dat slechts een bevoegde anthropoloog 

bij machte is Ie bepalen of de verbrande beenderresten 

deze zijn van een kind of van een volwassene, van een 

man of van een vrouw, enz. I Ik neem dan ook graag de 

gelegenheid Ie baat om hulde te brengen aan de heer Smes

saerl, die al deze zaken goed heeft begrepen, en het onder

zoek van de graven die in zijn veld worden gedaan, heeft 

toevertrouwd aan de Universiteit te Gent en aan het Insti

tuut voor Natuurwetenschappen Ie Brussel. Wat nu de 

voorwerpen zelf betreft, willen we er op wijzen dat de 

urnen niet verspreid mogen worden, zelfs niet nadat ze 

wetenschappelijk onderzocht zijn. De wetenschap immers 

maakt steeds vooruitgang, en het is waarschijnlijk dat onze 

opvolgers, binnen vijftig jaar, door een nieuw onderzoek 

van de urnen en van hun inhoud, er nog tal van nieuwe 

gegevens, die ons thans ontsnappen, zullen weten uit te 

halen. Daarom is iedere neiging lot « verzameling » uit de 

boze : wanneer één urne door een liefhebber voor zijn 

privé-verzameling wordt aangekocht, een tweede bij iemand 

anders terecht komt, en een derde nog elders verzeild ge

raakt, is opnieuw een kostbaar document over de geschie

denis van onze streek verloren. De ene urne wordt immers 

gebroken, de tweede verdwijnt op de ene of andere zolder, 

de derde wordt opnieuw verkocht zonder dat men er de 

juiste vindplaats nog van kent. en het cultuurpatrimonium 

van het Vlaamse volk. ééns te meer, lijdt een onherstelbaar 

verlies. Dit alles heeft de heer Smessaerl zeer goed inge

zien ; hij gaf ons de stellige verzel.;ering dat hij de urnen 

niet zou verspreiden, en er voor zou zorgen dat ze voor 

de welenschap niet zouden verloren gaan. Zijn voorbeeld 

verdient navolging r 
Ik wil dit kort artikeltje dan ook beëindigen met een 

oproep lol eenieder die belang stelt in de oudheidkunde en 

de geschiedenis : wanneer een oudheidlmndige vondst 

wordt gedaan, kan men Lest dt' welenschap dit'nen door 

onmiddellij).; de bevoegde diensten - en voor Vlaanderen 

zal wel de Universiteit te Gent de meest aangewezen zijn -

te verwitligen. Zo dient men Lest én de wetenschap én 

gans ons volk. 

Prof. Dr S. J. DE LAET. 
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DE tvlll'\DERBROEDERS IN HET 
MEETJESLAND 

(vóór 1797) 

VOOR\VOORD 

Zijn de Minderbroeders zich te Eeldo komen vestigen 

in 1649, zeker is het dat zij vóór die tijd reeds te Eeklo en 

in het l\leetjesland dienst deden, en dus geen onbekenden 

waren. De parochies van het Meetjesland, waar de Paters 

hun priesterlijke bediening uitoefenden, lagen deels onder 

het gebied van het klooster van Brugge, deels onder dit 

van Gent. 

Zoals we lezen in de stadsrekeningen van de stad 

Eeklo, werden aan de Paters-Recollecten, in 1402, 1424 en 

1446 bijzondere aalmoezen geschonken, en preekten zij in 

de streek in 1453. 

De Minderbroeders kwamen van uit Gent reeds vanaf 

1456 als (( terminarii » (terminarissen), om, op bepaalde 

dagen, vooral op l10og- en feestdagen, de plaatselijke gees

telijkheid door biechthoren en predikatie te helpen. 

Het stadsbesluur gelastte zich dan ook in het onder

houd van de Paters Ie voorzien. Alzo logeerden twee Min

derbroeders, in 1565 c•n I 566 op stadskosten in het gasthof 

((De Zwaene J>, op de Markt. hij Niklaas Hullehussche. 

Deze Niklaas onlvina claarvoor de wrn van 19 pond en 

4 schellinJ,!('n. (I) 

JntussC'n kwam dc· htt('rij ook !11'1 Meetj(•sland bcsnwt-

(1) E.d. NELEMANS. (( Stmlsmlwninocm ~. bil. 5, 2<)2, 
2{)3, )()'), 404, 472. 
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ten. Eeklo was in 1600 een centrum van Calvinistische 

propaganda voor de omgeving geworden. In 1561 reeds 

riep de « wel » van Eeklo de Minderbroeders, Augustijnen 

en Karmelieten ler hulp om door hun predikatie het ware 

geloof bij het volk te beschermen. 

Het verwondert ons geenszins dal de Paters dan ook 

een bijzonder mikpunt waren van de haat der geuzen. 

Van 1634 lot 1639 moest pastoor Jan Gheuns zijn 

parochie verlaten en de stad ontvluchten omwille van de 

retorsiewetten. P. Petrus Schebbe, Recollect, werd, op ver

zoek van Mgr De Quikers (2), bisschop van Brugge, de

servitor van Eeklo. P. Petrus vertrok van uit Brugge naar 

Eeklo, samen met broeder Ermes Engler. Hij verrichtte zijn 

priesterlijke bediening, niet alleen in de stad, maar ook in 

de naburige gemeenten. Door zijn onderrichtingen ver

sterkte hij het katholiek geloof bij de inwoners van het 

Meetjesland. Alzo preekte hij le Adegem, Oostwinkel. 

\Vaarsclwot, enz. 

Bij het einde van zijn deservilorschap, in Februari 

1639, verlrol.: P. Pelrus Schebbe naar Aardenburg om voor 

katholieken en prolestanten le preken. Door de Hollandse 

kelters werd hij aangehouden. Gedurende drie jaar door

stond hij een hard gevangenschap. Plots kwam hij vrij, 

l<eerde naar zijn klooster le Brugge terug, en stierf er korte 

lijd nadien. (3) 

Alhoewel de oorlog lussen Spanje en de Hollandse 

Republiek nog voortduurde, hvamen ]\ Jinderbroeders uil 

Brugge nog de Vasten preken - en diL was toen één ser

moen elke dag - lc Watervliel, op de uiterste grens van 

de lwce vijandelijl<e gebieden. (4) 

Eindelijk mochten de l'vlinderbroeders een vusl kloos-

(2) Volgens P. Ph. NAESSEN « Seruatius Quinekers ». 
(3) P. Ph. NAESSEN. « Franciscxumsclre Vlaamleren », 

bil. 401-402. 
(4) Archief van hel ldoosler van Eeklo, « Notilie11 van den 

Ontfanck raeckende de Paters Recollecten ». 
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ter stichten te Eeklo zelf in 1640. De C'erste Owrste was 

P. Fredericus Suys. (5) 

Stond de kloosterkerk - nu de kerk van 0. L. Vrouw

ten-doorn - in 1666 reeds gebouwd en droeg men er de 

eerste H. t-.lis op. 25 Oktober. het klooster zelf zal spoedig

uit de grond rijzen. dank zij de edelmoedige tussenkomst 

van de inwoners van het t-.'leetjesland. Alzo in de maand 

Juli 1665 werd het zuidelijk gedeelte, langs de gracht of 

< wallen » voltooid door de mensen van Eeklo en van 

Adegem. Aan het oostelijk gedeelte arbeidden, in 1666, 

de parochianen van Lemheke. En in 1667 werd het weste

lijk gedeelte gereed gemaakt door de inwoners van Waar

sclwot, geholpen door dezen van Adegem en Oostwinkel. 

Al deze goede mensen hielpen mee zonder enige vergoeding 

te willen ontvangen. (6) 

Te Oostwinkel, in de hof van E. H. pastoor, stelde 

men een steenoven op die meer dan 120.000 stenen bevatte. 

1. Giften van inwoners van het Meetjesland aan de Paters. 

De heer Jan Van Hevel. uit A(legem, schonk een nieuw 

kruis, toen het oude kruis, vóór het klooster geplaatst, 

in duigen viel. Het nieuwe werd op 23 Mei 1697 geplant. 

Joanna d'Haenens, uil Lemheke, Derde Ordelinge, 

schonk, op 1 Augustus, drie nieuwe alben. 

Op 2 Augustus 1736 werden drie niPuwe alhen g'Pmaakt 

met de aalmoezen nagelaten door de overledene Elisa

beth van Hevele, Derde Ordelinge, uil Adegem. 

Suzanna-Theresia van Hevele en Joanna-l'vlaria van 

Hevele, uit Adegem, schonken, op 18 Maart 1743, een 

allerbeste velum met gouddraad gemaakt. En op 28 De

cember van het zelfde jaar, (.!aven deze twee Derde Or

delingen tien kosthare corporolen en acht palJassen. 

D(' tijdelijk(· !.eer van Lemf,('lw lwtaalde een mooie som 

('j) Over cl(• stichting van IH'I klooslf'f dPr MindPrhrOf•ders 
Ie E(•klo, zif' lwl hof'k van J>. Ani. VERSCIIUERE : 
({ De l\1ind(lrlm)('dr>rs Ie Eeklo :., Meclu·len, I <)4<). 

(ó) « Ul•(Jislrum Corw(ltllrts t:('clnnimli :. fol 0 ó r". 
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geld om het rode pluviale en al de gewaden voor de 

grote feestdagen te herstellen. 

2. Geestelijken van het Meetjesland en de Paters. 

Adegem en Waarschoot. Ter gelegenheid van de schen

king van een Reliek van het H. Kruis, door de Minder

broeders aan de parochie van Eeklo, droegen de pastoor 

van Adegem en de onderpastoor van Eeklo, het koste

lijk schrijn van de Paterskerk naar de parochiekerk. 

waar de pastoor van Waarschoot de plechtige Mis zong, 

op 24 September 1748 (R. C. E. bi. 47 v 0
.) 

Adegem en Oostwinkel. Van 15 lot 17 Mei 1768 hiel

den de Paters een driedaagse viering ter gelegenheid 

van de zaligverklaring van Mattheus van Agrigenti. De 

plechtige Missen werden gezongen door de Deken van 

Eeklo, Jacobus Blomme, door Pastoor Fiers van Ade

gem en door Pastoor Rentere van Oosfwinkel. 

3. Begraven in de Paterskerk. 

Vrienden van de Minderbroeders mochten in de kloos

terkerk begraven worden. Alzo vroegen veel inwoners 

van Eeklo zelf een laatste rustplaats in de kerk. 

Van de omliggende parochies vinden we maar één die 

naar Eeklo werd overgPvoerd. en wel uit LemlJeke. 

De heer Martinus Hamvel. lwer van AveschooL kreeg 

eerst in de kerk van Lembeke zijn plechtige lijkdiPnsl. 

Aanstonds daarna werd zijn lichaam naar de klooster

kerk der Paters Ie Eeklo overf."(ehracht en aldanr lwgraven 

op 6 F ehruari 170 I. 

4. Studenten in het colleue der Mimlerl>roeders. 

14 

De Latijnse School. door de MinderbroeciNs begorHwn 

en bestuurd, dateer! van 10 Juni 1748. Vijf studenten 

hadden zich voorgestPirt. \ Vanneer lwt college zijn 

!wePele jaar begon, in Oktolwr 1749, lelde hPI reeds 18 
leerlingen. verdePlel over 4 [dassen. Onder die 18 stu

denten waren er 8 uil Eeldo zelf. en de overigen kwamen 

uit Aclegem. Maldegem, \Vaarscf,ool, Gen I, enz. Toen 



was P. Emmanuel de Pape o.f.m. de eerste « meester» 

of professor. en daarna. nog in 1748-1749, P. Adriaan 

Van den Berghe. 

5. Het klooster opge/1even door de Franse omwentelaars. 

Üp 5 Februari 1797 werden de Paters uit hun klooster 

gezet door Ou Bosch. Commissaris van het « Directoire 

Exécutif ». vergezeld door Karel Beelaert, voorzitter van 

de municipalen raad van Eeklo. \Vat er van de meube

len van klooster en kerk is geworden weten we niet 

De twee beelden : St Franciskus en St Antonius, in 

1793 voor de kloosterkerk vervaardigd door Feys uit 

Brugge, tegen de prijs van 18 pond grootte, kwamen 

later terecht te \Vaarscfwot, waar ze, in 1809, door 

pastoor Pauwels, in de parochiekerk. aan de pilaarboog 

van het hoogaltaar, werden gPplaatst. 

I. \VERKZAAMHEDEN DER PATERS IN 
HET MEETJESLAND 

PREDIKATIES 

Toen het klooster van de Minderbroeders een regel

matig convent was geworden. werd aan hetzelfde een 

«termijn> toegewezen, d.w.z. een deel van de omliggende 

landstreek. waar zij zouden mogen om aalmoezen rond

gaan om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarvoor 

zouden zij eveneens preken en biecht horen. op bepaalde 

dagen, als ze door de parochiepriesters daartoe wNden 

uitgenodigd. In het MPf•ljesland hevatte dit «termijn» 

- huiten de stad Eeklo - achttien parochies of « slaties ». 

Vooral met de arolp fpestdaaf'n hadden de Paters 

het druk. In een hrief van P. Lf'onarrlus Van den Berahe, 

f.!<mliaan Ie Eeklo in 1757, IPzpn we dat met Pasen neaen, 

met KNslmis tien van zijn Palc·rs op "slaliP » waren. 

De f.!ewoon tl' hf•sl ond ooi< dal, wan nc>er voor f'Pn of 

andf•n• parociJit· op cle I Ioogcln!! Zl·lf !!C"t·n Palf'r IH"schik

haar was. lu·l f,.f•slst•rmot•n op dt· vol~:wncl(• dal! wl'fd gt•

l•oudt·n. 
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De 18 «staties» die het klooster van Eeklo bezat 

kwamen voort deels van het klooster van Brugge, deels 

van het klooster van Gent. Beide conventen hadden deze 

« staties » aan het jonge klooster van Eeklo afgestaan. 

BRUGGE 

Adegem 

Eeklo 

Kaprijke 

Lembeke 

Maldegem 

Oudeman (St-Niklaas) 

Sint-Jan-in-Eremo 

Sint-Laureins 

Sinte-Margriet 

Watervliet 

Bassevefde 

Boekhout 

Knesselare 

Oosteeklo 

Oostwinkel 

Ursel 

GENT 

Ronse Ie 

Waarschool 

Zomergem 

Hier geven we nu, in alfabetische orde, de parochies, 

waar de Paters dienst deden en wanneer ze er kwamen : 

ADEGEl'vi 

Opgetekend in 1731. 

Palmzondag : om de twee jaar : Passie-sNmoen. 

Pasen : om de twee jaar of hetzelfde jaar waarin de Passie 

gepreekt wordt, sermoen over de Verrijzenis ons Heren. 

Pinksteren : om de twee jaar ; sermoen over de H. Geest, 

het jaar waarin ni<'l gppreekt wordt over de Passie. 
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8sle Septembf'r, Feest van Je 11. Dionysius, martelaar : om 

de twee jaar over de Kerkwijding, hetzelfde jaar waarin 

over de Passie geprf'ekt wordt. 

Allerheiligen : om de twee jaar. over de feestdag, hetzelfde 

jaar waarin over de Passie gepreekt wordt. 

Kerstmis : om de twee jaar over het Kerstfeest, het jaar 

waarin niet over de Passie gepreekt wordt. 

RASSEVELDE 

Passie=onrlag : sermoen over het Lijden ons Heren «voor 

de schaele ». 

Pasen : I ste en 2de Paasdag, één sermoen. De 3de dag 

gaat de Pater gewoonlijk naar Oosteeklo. 

Zonelag vóór St ]an Baptist : over het gebed. Eén biecht

vader. 

Zondag na de ontfwo{ding van St ]an Bapt. : over de Kerk

wijding. Eén biechtvader. 

Over Rassevelde leest men «Op 1/4 van een blad 

papier. aen de bladz. 346 (oorspronkelijk Register) gehecht 

het volgende in het Vlaemsch : 

<t. RPgulative nopende de Statien ende Proecaria van de 

<t. Eerw. Paters R<'collect<'n van Eecloo. soo als de selve 

<t. moc·ten volbracht wordPn. hinnen de Parochie van Basse

<t. vPide. onder hc•l Ambaclll van Bouchaul<'. 

<t. I" f fel Salerdaghs voor Palm Sonclagh. naer middagh 

IPn 5 uren. in den BiechslcH'I ; op Palrnsondugl1 nal·r

cfpn middag!.. de slatie prc·diken. 

({ 2" Op Coc·dc·n VrydagJ.. IH·I 's avonis lol Bassc·velde. 

om lwl SatPrclagh smorgens vroPgl, in den Biecllsloc·l 

lc· wesf'n. 

I( )" ( )p rlc·n PPrslc•n PaPsclagll, n<H'r micldagl,, de VNrys-

sc·ni.~~~· I<· pn·dil«·n. 

({ 1" ( )p clc· ondfc·n jac•rc•n Srtlc•rclaghs voor SinxPn, IHH'r 

rniclclagll. lt-n ) urc·n. in clc·n Bic•cllslcwl. Op clPn lsiPn 

Sinxc·nclaal.. n<wr clt·n rniclcLagl., prc·clikc·n. 
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« 5° Op de oneffen jaeren, daeghs voor H. Sacraments

dagh, ten 3 uren, in den biechstoel. alsook op H. Sa

cramentsdagh, tot den noene, in den biechstoel. 

« 6° Op den Ommeganck. wesende het Sondaghs voor 

S. Jan Baptiste, het Saterdaghs 's avonis tot Basse

velde, ende het Sondaghs, in de Hooghmisse, pre

diken. 

« 7° Op de selve maniere moet het geschieden op de 

Kerckwydinghe. wesende den Sondagh naer St Jans 

Onthoofdynghe, want op die 2 keeren en isser geen 

groot last van biechte te hooren. 

« 8° Op de oneffen jaeren. daeghs naer de Geboorte Ons 

Heeren Jesu Christi. ten 3 uren, in den biechstoel ; 

op den Feestdagh van de Geboorte, naer Middagh 

prediken. 

« 9° Alle jaeren salder eenen Pater biechtvader commen, 

den 2den Sondagh. naer den Feestdag van de H. Ma

get en Martelaeresse, Agatha, tensy als den selven 

Feestdagh comt op eenen Sondagh. alsdan is het 

Sondaghs daernaer op de Octave : den weleken tot 

Bassevelde moet wesen. het Vrydagh savonts. om 

het Saterdaghs smorgens in den biechtstoel te wesen. 

Pro qua Statione habemus colleetam granorum. 

« 10° Voorders wort er versocht dat Pater Gardiaen eenen 

biechtvader sal moghen senden, dies tydelyck aen

socht synde, als wanneer datter grooten overlast sa! 

wesen van biechten, hetgene soude connen ghebeu

ren, op den eersten Sondagh van October, wesende 

de Instellynghe van den H. Roosen Crans. Op den 

Feestdagh van den Soeten Naeme Jesus ofte Jubi

leëm ; hetwelck wy alsdan aen de parochiaenen sul

len recommandeeren van door milde nelmoesen te 

willen vergelden. 

Bassevelde, den 8 Decemlwr 1757. 

Signaturn ernt. 

F. J. vanden \Veerden, Pnslor in Bassevelde. » 
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Z.E. P. Provinciaal had er bijgevoegd : 

« Den onderschreven P. Provindal der Paters Min

« derbroeders Recollecten der Provincie van S. Joseph, in 

« het Graefschap van Vlaenderen. consenteert dat de bo

« venstaende Statien van de Paters Recollecten binnen 

« Eecloo, godvruchteh·ck en neesterlyck sullen bedient wor

« den. 

« Gegheven binnen Brugghe, in ons convent der Pa

« Iers l'vlinderbroeders Recollecten, desen 12 December 1757. 

Signaturn erat, 

Fr. Jacobus van Maelsaecke, 

Minister Provincial. » 

Het jaar daarna werden al die « staties » afgeschaft, 

uitgezonderd de 4 oude « stalies », want er onder stond in 

het Iatijn : 

« Haec amplius non subsistunt et in illa Parochia non 

«. sunt amplius nisi 4 Stationes. hic positae, scilicet : Dom. 

«. Palmarum. Passio ; Dom Resurrectionis : 1 a et 2a die ; 

«.Dominica ante Festurn S. Joannis de Üratione, et in 

« Dedicatione. 

«.Op de verso van het voornoemd 1/4 blad. staet het 

volgende: 

«. fnfrascripti ex commissione R. A.P. lVIinistri Pro

«. vincialis. pacificavimus difficultatem cum R. A. D. pas

« lore in Bassevelde, ita ut Terminarius seu eo miltendus 

«. Religiosus pacifice inservire posset et debeat quatuor 

«. anliquis Stalionibus in Regislro Convenlus expressis, eo 

«modo, quo in hoc Regulamenlo Conventurn fuit, el ut 

«. Superior aliique omnes de hac difficultate non loquanlur, 

« nisi dum neeesse fuerit simpliciter dicendo : RR. Patres 

« clepulate cum Domino Pastore paci/ice inter se convene

« runt cul utriusque parles satisfaclionern el de nil alius 

«sein·. 

« Aclum in Conwnlu EPcloniano. llac 21 Marlii 1760. 

Sit.~n : Fr. Elc·clus cl<' Grnw, 

Ex Provincinlis 

Fr. Vitalis cl,. Backi'T, Prof. I )iffinilor.:. 
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Moeilijk/wden tussen E. 11. Pastoor van Bassevelde en de 

Paters over de biechtpenningen. 

«Anno 1759 Dominica Palmarum. orturn fuil quod

« dam jurgium inter Dominum J.J. Van der \Veerden. 

« Pastarem de Bassevelde, causa Pecuniarum offerendarurn 

« tempore Paschalis, vulgo Biechtpennynghen, cui illa com

« peterent Patre suslinenle, quod confessarius, Pastore, 

« quod sibi quia autem nimis audacter suam senlentiam 

« defendisset Pater. ila fuil exascerbatus Pastor proefatus 

« ut non solurn recursum sumpserit ad Illustrissimum Gan

« densem (non obstanle quod clebuisset judicasse rem su

« perioribus immedialis Patris). sed fore per annum im

« pedierit Staliones nostras in sua Ecclesia. T amen de 

« Concilio R. A.P. Jacobi van Maelsaecke. tune ministri 

« Provincialis, misi singulis Stalionilms Religiosum para

« turn praestare obsequia ordinaria. quem semper remisit 

« Pastor, licet semper negavit se impedire Stationes noslras. 

« Donec tandem ordinaveril R. A. P. Provincialis quod 

« millerem Notarium publicum qui pelen·! praesenlihus 

« testihus uterum praefarus Paslor impediret nostros PatrPs 

« ordinarias facerP Staliones an non. Cui respondit Pastor 

« nunquam impedivisse el se nunquam imposlerum impe

« diturum, T amen postea praeedebat ui aniP. Donec lan

« dem, ex Commissiont• R. A.P. lYlin. Provincialis. Paslo

« n·m praefatum acc<•sserinl R. A.P. Electus de GravP. PX 

« Provincialis, el V. A. P. Vitalis de Hacker. Oiffinilor 

« Provinciae; qui proposuil ah ipsis Palrilms aliquibus 

« proposilionibus. acquievil illis, ahdicalis omnibus Sta

« lionihus aniPa Praecariis. sed A 0 1757, pro fixis admissis. 

« solum relinquias nos servirc 4 Stalionihus anliquis. non 

« solurn praelendebant praediclo R.P. P. Commissarii, his 

« a praenominalo Pastor<' manu propria subscriplis pacific<' 

« fecimus: Primam StalionC'm, I )ominicn Pnlmmum. Anno 

« 1760, dum fuil praeclicala Pnssio. » (7) 

(7) « RC'oislrwn ... » Fol. '30° r" ('( v", fol. 60 r" el v". fol. 

61 T
0

• 
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BOEKIIOUTE 

Kerstmis : de Pater preekt éénmaal. maar verblijft daar 

3 dage11. 

KAPRIJKE 

Üp de Feestdag uan de 11. Naam van ]ezus. De pastoor 

trachtte hier op deze dag een statie in te voeren. Doch 

daar beslaat geen vaste statie of termijn op die dag. 

Palm::ondag : sermoen over de Passie. 

Pasen : I ste dag, sermoen over de Verrijzenis. De Pater 

blijft niet tot de 2de Paasdag. 

Beloken Pasen : de pastoor beweerde dat deze dag een 

statie is, maar dit is niet "\vaar. Gewoonlijk gaat er 

een Pater naartoe. 

Pinksteren : 1 ste en 3de dag : sermoen over het gebed, door 

de Pater die de 2de dag naar St Jan-in-Eremo gaat. 

0. L. Vrouw-ten-fiernelopneming : sermoen en één biecht

vader. 

Allerheiligen : één dag, en sermoen door de Pater die op 

Allerzielen naar St Jan-in-Ercmo gaal. 

K~rstmis : sermoen op de I ste dag, door de Pater die op 

2de Kerstdag naar St Jan-in-Eremo gaat preken. 

Kî\ESSEI_ARE 

Palmzonclug : over de Passie. 

3de dau uan Pinksteren : over de 11. Anna. 

Op Sinte Anna /eest : alsook de Zonda~ in de Oktaaf. 

twee biechtvaders gevraagd. 

l.EMBEKE 

In dt·z<· paro< llif' ll<'hlwn de Pall'rs ~<'<'n vaslc Iermijn 

of si al i<·, doch wmliH'<'r dt• pas I oor !ioms <•en I' uier vraa~l. 

mul! hel lll'm nil'! g<·makk<-1 ijk J.!<'\V<'if..!t·rd word<·n. \V ani 

cJ,. oml•alinu van aalmoezen is Z<'cr f..(oed. 

V a nuf NoVI'mht·r HJ75 lol 1723 Wl'rd, op verzoek vnn 
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het l'vlagistraat van de gemeente Lembeke, door een Pater 

uit Eeklo de vroegmis aldaar gecelebreerd op Zon- en Hei

ligdagen. 

Ook vanaf 23 September 1785 ging een Pater de 

H. Mis lezen op het kasteel te Lembeke, toen eigendom 

van de heer Schamp, nu toebehorend aan de adellijke 

familie d'Alcantara. 

MAlDEGEM 

Palmzondag : om de 2 jaar, afwisselend met de Karmelie

ten van Brussel, Passiesermoen. 1734. 

Pasen : hetzelfde jaar van het Passiesermoen, preekt de 

Pater hier over de Verrijzenis. 

Pinksteren : I ste dag, sermoen over de H. Geest, het jaar 

waarin niet over de Passie of Verrijzenis gepreekt 

wordt. 

Allerheiligen : sermoen over de feestdag, het jaar waarin 

over de Passie gepreekt wordt. 

H. Barbam : gelegenheidssermoen, en twee biechtvaders 

gevraagd. 

Kerstmis : sermoen in 't jaar waarin niet gepreekt wordt 

over de Passie. 

OOSTEEKLO 

0. L. Vrouw Liciitmis : sermoen en één biechtvader. 

1 ste Zondag van de Vasten : over de Smarten van 0. L. 
Vrouw. Twee biechtvaders. 

Passiezorulaf) : sermoen over het lijden ons Heren « voor 

de schaele ». 

3de Paasdau : sermoen door de Pater, die op I sic en 2de 

Paasdag Ie Bassevelde heeft dienst gedaan. 

Zondag na St /<tn Baptist : sermoen over hel gebed. Eén 

biechtvader. 

8ste Zondag na Pinksteren : over de Smarten van 0. L. 
Vrouw. 
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Laatste Zondag van September : sermoen over de 7 Smar

ten van 0. L. Vrouw. 

Eerste Zondag van de Advent : over de Smarten van 0. 
L. Vrouw. Eén biechtvader. 

RONSELE 

Feest van de Besnijdenis ons Heren : sermoen over de 

H. Naam Jezus. Twee biechtvaders. 

Eerste Zondag van de Vasten : over de Smarten van 0. L. 
Vrouw. Twee biechtvaders. 

Passiezondag : over het Lijden van ons Heer. 

11 Mei, H. Gangul{us : Patroon van de kerk. Sermoen en 

één biechtvader. 

25 ]uli, H. ]acobus, Apostel : sermoen over de Broeder

schap der Zeven Smarten van 0. L. Vrouw. Eén 

biechtvader. 

Eerste Zondag van SeptemlJer : sermoen over het feest van 

de Kerkwijding en één biechtvader. 

SINT-JAN-IN-EREMO 

Passiezondag : sermoen over het Lijden van ons Heer. 

2de Pcwsdag : sermoen, door de Pater die 's anderdaags 

naar Kaprijke gaat. 

2de Pinksterendag : sermoen door de Pater die gewoonlijk 

naar Kaprijke gaal dienst doen. 

St ]an Baptist : sermoen en twee biechtvaders. 

Op Zondag en op de feestdarwn oncler de oktaaf : één 

bieclttvader maar zonder Sl'rmoen. 

Zonelau na de ontlwo{dirtf) van St ]an B. : sNnwen over 

de Kerkwijdinrz. 

Allerzielen : sermoen. 

Kerstmis : sermoen. 
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SINT-LAUREINS 

3e Februari, IJ. Blasius : sermoen en twee biedit vaders 

gevraagd. 

Zonelag onder de oktaaf: geen sermoen, wel één biecht

vader. 

Palmzondag : om de twee jaar sermoen over het lijden 

ons Heren. ( 1733.) 

Pasen : om de twee jaar over de Verrijzenis, hetzelfde jaar. 

Pinksteren : om de twee jaar, sermoen over de H. Geest, 

hetzelfde jaar waarin over het Lijden gepreekt wordt. 

11. Laurenlius, Patroon : sermoen en twee biechtvaders. 

Allerheiligen : om de twee jaar over de feestdag en wel 

in het jaar waarin over het Lijden gepreekt wordt. 

Kerstmis : om de twee jaar over de feestdag, het jaar waar

in niet over het Lijden gepreekt wordt. ( 1734.) 

SJNTE-J\IARGRIET 

Palmzondag : over het Lijden. 

3de Zonelau na Pasen : over de Verrijzenis. door de Pater 

die reeds gepreekt heeft Ie Oudeman en te St-Jan-in

Eremo. 

2de Zondag tw Pinksteren : sprmoen, gewoonlijk door de 

Pater die te Oudemnn heeft gepreekt. 

Sinle fvlflrgriet, Patrones : sermoen over de lleilige j\ larte

lares. Eén biechtvader. 

1 sle Zondag vwt Septem!Jer : sermoen over de Kerkwijding. 

Allerzielen : sermoen door de Pater die Ie OudenHUl heeft 

dil'nsl gpdaun. 

2de Kerstdag : sermoen over 1\.crslmis, door de Pater die 

van Oudeman komt. 

l lRSEI. 

Zondflg van de 11. Drievulc/igiH'id : de pastoor vraagt een 

slatie aan voor de Broederschap vnn de H. I )rientl

digheid. 
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\\'.-\:\RSCHOOT 

2e Februari, 0. L. Vrouw Lichtmis :sermoen en één biecht

vader. 

Pinksteren : sermoen. 

0. L. \'rouw-ten-J-leme[opneming : sennoen en één biecht

vader. 

9 Oktober, H. Ghislenus : op Zondag na het feest of op de 

feestdag zelf. als deze op een Zondag valt : sermoen 

over de patroonheilige. 

Allerlwiligen en Allerzielen : één sermoen. 

\VATERL\.l\'0-0UDEMAN (St-Niklaas) 

Passie=.ondag : over het Lijden ons Heren. 

Pasen : over de Verrijzenis. Üp 2de Paasdag gaat de pre

dikant naar St Jan-in-Eremo en de 3de Paasdag naar 

Sin te ~ largriet. 

Pinksteren : sermoen, en op 2de Pinksterendag gaat de 

Pater naar Sinte Margriet. 

3de Zonelag van September : Feest van de Kerkwijding. 

Sermoen en één biechtvader. 

Allerheiligen : eerste dag over het feest. De Pater gaat op 

Allerzielen naar Ste Margriet. 

Sint-Niklaas, 6 December : Patroon van de kerk Sermoen. 

Kerstmis : sermoen, door de Palcr die op 2de Kerstdag 

gaal preken te Sinte Margriet. 

WATERVLIET 

2rfe Zondag van fvlaarl : sermoen over het Allerl•eili!,!sle 

Sukramenl. Eén lJiccl.t vuder. 

fJa{mzondao : ov!'r l.d I -ijden van ons I leer. 
fJasen : ovc·r de Verrijzenis. 

PinksiPrem : ovf•r de I f. Ceesl. 

IJ. Sakmml'frtsdafl : sf•rmof•n ovt·r 1•1'1 I f. Sakranwnl, en 

één hiedllvader. 
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Zondag na het /eest van St Pieler en St Pauwel : sermoen 

over het H. Sakrament. Eén biechtvader. 

Allerheiligen en Allerzielen : sermoen. 

Tweede Zondag van December : sermoen over het H. Sa

krament, en één biechtvader. 

Kerstmis : lste en 2de dag, doch slechts één sermoen. 

ZOMERGEM 

Palmzondag : hier verblijven de Paters 3 dagen. 's Vrij

dags vertrekken ze om biecht te horen, en op Zondag 

zelf over het Lijden te preken. 

Pasen : één sermoen over de Verrijzenis, maar ze verblij

ven daar 3 dagen. 

Allerheiligen en Allerzielen : één sermoen. 

Kerstmis : één sermoen, maar de Paters verblijven gewoon

lijk 3 dagen om de pastoor te helpen. 

In al deze parochies mochten de Paters dan rondgaan 

om aalmoezen te bedelen. 

JJ. LEESMEESTERS 
IN DE \VIJSBEGEERTE EN DE 

GODGELEERDHEID 

Te Eeklo worden de eerste jaargangen van ]\ loraal 

Theologie gegeven in 

1672: P. Antonius LEGIER. 

1681 : P. Samuel OU LIEU. 
1684 : P. Honomtus VAN DER BEKE. 

In 1696 wordt voor 't eerst de \VijsLegeertc gedoceerd : 

1696-1698: P. Albertus GILLEROELS. 

1696-1698: P. Alphunsus VAN CAESTER. 

1730-1732 : P. Electus DE GR.A VE. 

1730-1733: P. Franciscus BRYS. 

1732-1736: P. Henricus DE CLERCQ. 

1733-1735: P. Felix VAN OUTRlVE. 
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1735-1736 : P. Agathangelus PLASSCHAERT. 
17-tl-1742: P. l\lauritius VAN WAESBERGHE. 
17-tl-1742: P. Raphael Al\IERLINCK. 

1750-1751: P. Judocus VAN CROMBRUGGHE. 
1750-1754 : P. Valentinus DE BOCK. 
1751-1753: P. Bonaventura GEORGE. 
1753-1754: P. Fulgentius COCQUYT. 
1754-1756 : P. Bertrandus PYCKE. 
1754-1757 : P. Ubaldus HAMERS. 
1756-1762: P. Joachim DIRICXSSENS. 
1757-1759: P. Vincentius PICA VET. 
1759-1760 : P. Theodorus REVEL. 
1760-1763 : P. Aloysius MINNE 
1762-1763: P. Medardus LAUWERS. 
1763-1765: P. Florus VAN DRIESSCHE. 
1763-1766 : P. Cornelius VERHELST 

In 1763 wordt de leergang van de Moraal Theologie 
bijgevoegd. 

Th. 1763-1768: P. Humilis DE COESTER. 
w. 1765-1766: P. Dionysius VUYLSTEKE. 

1766-1768: P. Mauritius DE MORTIER. 
1766-1769: P. Cyprianus DE SU1TER. 

Th. 1768-1775: P. Mauritius I )E MORTIER. 
w. 1768-1771 : P. Rohertus VAN GELUWE. 

1769-1772: P. Bruno JANSSENS. 
1771-1772: P. Baldewinus CAESENS. 

In 1772 houden de leertJungen van de Wijsbe!,!ecrle 
op. De Moraal Tl.eologic wordt voorl!,!egevcn lol aan de 
opheffing van het klooster. 

1775-1783 : P. Cypriunus !JE Sl TITER. 

1783-1796: P. Vinccnlius PICA VET. (1) 

(1) P.A. fiEYSSE, « TaiJUlae Capitulares ). 
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111. GARDIAANS VAN HET GEWEZEN 
KLOOSTER TE EEKLO 

1656- SUYS, P. Fredericus. Eerste overste van Eeklo. 
1657-1659: HERWAERDER, P. Theodorus. Overste. 
1659-1660: GONTHIER, P. Joannes. Overste. Viel te 

leper op 26 September 1666 als slachtoffer van 
zijn naastenliefde bij het verzorgen van de 
pestlijders. 

1660-1661: RABAULT, P. Egidius. Overste. 
1661-1662: SUYS, P. Fredericus. Overste. 
1662-1663: WOUTERS, P. Sebastianus. Overste. 
1663-1664: GHEYSENS, P. Raymondus. Overste. 
1664-1665 : VAN THIENEN, P. Cyrillus. Eerste gar-

diaan. 
1665-1668: GHEYSENS, P. Raymondus. Gardiaan. 
1668-1669: SUYS, P. Fredericus. 
1669-1671: WILLEBRECHT, P. Nicasius. 

1671-1672: LAMOTIE. P. Matthaeus. \Vordt Gardiaan 
te Graveline. 

1672-1672: NAVEGHEER. P. Josephus. 
1672-1675 : LEGIER. P. Antonius. 
1675-1677: VAN DE VOORDE, P. f\larianus. 
1677-1678: BAELENS, P. Justinianus. 
1678-1681: CARLIER. P. Gerardus. 
1681-1683: DE ROO, P. Cornelius. 
1683-1684: CLAEYS, P. Edmunclus. Zendeling in Zee-

land. (8) 

1684-1687: DE POORTERE. P. Eugenius. 

1687-1689: GHEYSENS, P. Rnymondus. 

1689-1692: DESCAlYIPS, P. Cyprianus. 

1692-1695: BARTHOLOMEEUSSEN. P. lgnatius. 

1695-1698: LE COCQ. P. Bernnrdinus. 

(8) P. Ani. VERSCHUEREN. « Miuclc>rbroeders te Eek
lo », bil. 56-57. 
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1608-1701: CROl\IBEEN. P. Elias. 

1701-1702: LEGIER. P. Antonius. 

1702-170-t : LETINS. P. Constantinus. 
1704-170-t : S;\ IIDT. P. Pad ficus. In 1704 wordt P. Pad-

ficus Overste der Zendelingen in Hulst. 
1704-1705 : DE LANDTSHEERE. P. Auguslinus. 

1705-1707: VAN DER HAMMEYE. P. Alphonsus. 

1707-1708: l'YITER\VULGHE. P. Dionysius. 

1708-1710: \VAVRANS. P. Columbinus. 

I7IO-I7II: VERHOEVEN. P. Theodorus. 

1711-1713: GILLEROELS. P. Albertus. 
1713-1716: Sl\IOENS, P. Adrianus. Gewezen biechtva-

der der F randskanessen te Velzeke. 
1716-1718: VA:'\ (DEN) HAUTE. P. Balduinus. 

1718-1720: VA:'\ DEN BOGAERDE. P. Engelbertus. 

1720-1721: DE BRUYNE. P. Rochus. 

1721-1724 : DA\ll\ IAN. P. F ranciscus. (o) 

1724-1726: \ VILLEMS. P. Josephus. 

1726-1727 : V A:\: DE SAJ\'DE. P. Alphonsus. 

1727-1720: VAN DER HAMMEYE. P. Emmanuel. 

1720-1730 : MULI JE. P. Godefridus. (I o) 

1730-1733: RAPSAET. P. Anlonius. (1 I) 

1733-1735: TACK. P. Maximilianus. (12) 

173'5-1738: VAN LAEREN. (VAN LAERE). P. Pri-
milivus. 

1738-17-11: \VI.J:'\1EERSCII, P. EnaPIIwrlus. (13) 

(0) Overlf'f'd te N<'vf'Jt.. waar hij gf'c•slc-lijkf' lwsluurdc•r 
was van de· Zusiers P('n ill'n I Î<'IH'n, op 25 Old ol)('r I 72(). 

(10) t:. Lc·dor Emc·rilus :~>. 

(IJ) Cc·c·sll·lijkc· IH'sluurclc•r cfc·r Zuslc·rs Pc•nil<'nlic•twn Ie• 
( )udc·naaHII'. 

(12) t:. l.c•dor Emc·rilus :1>, 

(13) /.c•r•smc•c·s(c·r in clr• WÎjs/>q:.(c•r•rlr• r·n in de• j:!och,tf'Jc•Ncl
lwirl. rlir· flij in clr· af,r/ij vun I .oo (Vr•lfrr)(') uanlc·c·rclc•. 
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1741-1744: OU BOlS. P. Joseplms. 
1744-1745: DE BACKER. P. Vïtalis. (14) 

1745-1748: VAN WAESBERGHE. P. Mauritius. (15) 

1748-1751 :VAN HOECKE. P. Antonius. 
1751-1754 : SPEELMAN, P. Christianus. 

1754-1756 : MAGHERMAN. P. Benediktus. 

1756-1759 : VAN DEN BERGHE. P. Leonardus. 
1759-1762 : NEERINCK, P. Paulinus. 

1762-1765 : GOOSSENS. P. Stephanus. 
1765-1768: BAUWENS, P. Florus. 

1768-1769 : LIETAER. P. Eugenius. 
1769-1772: BACKX. P. Hieronymus. (16) 

1772-1775 : STEVENS, P. Macharius. 
1775-1775 : OV AER, P. Bertinus. Enkel 3 maanden. 

1775-1778: SIMOENS, P. Franciscus. 

1778-1780: DE NECKER. P. Chrysologus. (17) 

1780-1783: RAPARUER. P. Valerianus. (18) 

1783-1789: LAU\VERS. P. Medardus. (19) 

1789-1790 : VERDICKT. P. Norbf'rtus. (20) 

1790-1793 : VAN DOORNE. P. lldephonsus . 
• 

1793-1796 : VAN ELSLANDE. P. Romanus. 

1796- VAN DOORNE. P. Ild<'phonsus. Laatst<' gar
diaan van lwt voorn1nlig l.doosl<'r der l\linder
hroeders tl:' Eeldo. 

(14) « L<'ctor Emeritus». 
(15) «Lector Emeritus». 
(16) Geboren te Lokeren (Waas) op 12 December 1720. 

(17) Beroemd predikant die in d<' voornnamsle hrk<'n van 
Vlaanderen pn·<'kle. 

(18) Overl<'den Ie Nevele, wanr hij geestelijl.;e h<'sluurder 
was van de Zusters P(•nilenliencn. 3 Juli 1787. 

(19) Wordt zend<'ling in de Koewacht, wnar hij overlijdt 
op JO September 17Q4. 

(20) Door de l.dooslergeme<'nle g<·lwzen. « Re(lislrum ... ), 
fol. 52 r 0

• 
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IV. VICARISSEN VAN HET ALOUDE 
KLOOSTER TE EEKLO 

1665-1669: STALPAERT. P. Adrianus. 
1669-1672: VAN DEN KERKHOVE. P. Norbertus. 
1672-1674 : VAl\' AULTER. P. Christianus. 
1674-1678: l\IONDET. P. Joannes. 
1678-1680: NOLET. P. Franciscus. (NOLLET.) 
1680-1683: 1\IALASYS. P. Marcellus. (MALESIS.) 
1683-1684: FRE~IAUT. P. Benignus. 
1684-1686: DEVENINS. P. Bernardus. 
1686-1687: CRUYCKE. P. Rolandus. (CRUUCKE.) 
1687-1689: CRUYPLANDT. P. Benedictus. 
168<1-1692: TANGHE. P. Urbanus. 
1692-1695: VAN DAELE. P. Laurentius. (VAN DALE). 
1695-1696: DE HONDT. P. Bernardinus. 
1696-1698: BROECKAERT. P. Bertrandus. 
1698-1699: BAERT. P. Florentinus. (21) 

1699-1701 : DE KEYSER. P. Anacletus. 
1701-1704: DAMMAN. P. Franciscus. 
1704-1705 : VAN DER HAMEYE. P. Alphonsus. 
1705-1707: DE CAESMAECKER. P. Emmanuel. (22) 

1707-1708: DRAEGHER. P. Rernardinus. (23) 

1708-1711: VAN DER HAMEYE. P. Emmanuel. 
1711-1713: ZANTVOORDE. P. Greg-orius. 
1713-1714: VAN COPPENOLLE. P. Daviel. (VAN 

COPERNOLJ .E.) (24) 

(21) Geestelijke bestuurdN der Zusters PenHentienen Ie 
Velzeke en Geraardsberg-en. 

(22) Gewezf•n missionaris f'n hiPclllvadN der Zusters Peni
tentienen te Ticlt. 

(23) J.eeSm<'f'Ster in de• wijsfH'f.(!'!'rff' f'n f.(odgeleNd!Jf'ieJ. 
.: Lector Juhilatus ). 

(24) BPstuurrlf'T van d1· Zust1•rs Annuncimlf'n Ie Nieuw
poort en van d1~ ÄmH· Klrm·n I<· I('Jl<'f. 
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1714-1716: ELSLANDER. P. Marianus. 
1716-1718: VAN DER HAMEYE. P. Emmanuel. 
1718-1720: DE SCHEPPER. P. Balduinus. (25) 

1720-1721 : ROMBOUT. P. Georgius. 
1721-1723: VAN DER HEYDE. P. Clemens. (26) 

1723-1726: SPEELMAN, P. Mansuetus. (27) 

1726-1727: HERRY. P. Laurentius. (28) 

1727-1729: CHARLES. P. Balthusar. 
1729-1730: DUBOIS. P. Josephus. 
1730-1733: VAN LAEREN. P. Primitivus. 
1733-1735 : DE POTTER. P. Polycarpus. 
1735-1736: VAN OUTRIVE. P. Felix. 
1736-1738: SEGHERS. P. Godefridus. 
1738-1744: VAN HAl'viME. P. Emmanuel. 
1744-1748: 01-IOOGHE. P. Justinus. 
1748-1751: SPEELMAN. P. Christiunus. 
I 751-1753 : LIT A ER. P. Eugmius. 
1753-1754 : VAN HEJJE. P. Reynerius. 
1754-1756: GOETHALS. P. Amhrosius. 
1756-1757: NEERINCK. P. Paulinus. 
1757-1759: STEVEN. P. Andreas. 

1759-1765 : DE KINDER. P. J~umoldus. 

1765-1769: HEYNDRICX. P. Piutus. 
1769-1771 : VAN DER PLANCKE. P. Pacificus. 
1771-1772: LAMBRECHT. P. Balthasur. 
1772-1774 : DE JAGI-IER. P. Victorinus. 

• 

(25) Leesmeester in wijslwgeerle en godgeleerdheid. Le
raarde in de ahdij vnn l.oo (Veurne) waar hij overle<·d 
op 30 September I 731. 

(26) Gewezen hesluurder vnn d<· Zusters Annoncind<·n lP 
Gent. 

(28) Geestelijl\e hestuurder van de Clnrissen-Urhnnislen 
Ie leper. 

(28) Overste der Zendelingt·n vnn Klinge, Kot•wncht en 
Overslag. 
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1774-1777: DE MEULENAERE. P. Ambrosius. 

1777-1781 : VAN OUDENDYCKE. P. Oonatus. 

1781-17()() : PIETERS. P. Victorinus. 

1790-1792: JODOGNE. P. Franciscus. 

1792-1795: VAN BRUSSEL. P. Bernardinus. 

1795-1796 : VAN DOORNE. P. Ildephonsus. 

1796- BRLTNEEL. P. Joannes Capistranus. Laatste 
vicaris. 

• 
V. Mll'\DERBROEDERS TE EEKLO 

OVERLEDEN 

(1711-1795) 

1711 : P. Jan Capistranus MOENS (Christophorus). 
o Aalst, 17 Juli 1682. t 20 November. 

1717 : P. Humilis :'vlEERSMAN (l'vlichael). 

o Roeselare, I September 1650. i' 7 Oktober. 

1720 : P. ~ lartinus DE VETTERE (l'vlartinus). 
o Kortrijk, I 0 Augustus 1658. i' IS Maart. 

1720: P. Franciscus DELLAERT (Petrus). 
o Gent. 24 December 1670. t 17 Juni. 

1722: P. Ghisbertus BRUYNINCK. 
o Rozendaal (Neder!.), 30 Januari 1669. t 23 Fe
bruari. 

1726: P. Anselmus DERVAES (Nikolaas). 
o Genl. 9 April 16'51. i' 26 Maart 1726. 

1720: P. Ambrosius JACQUEMEN (Franciscus). 
o Geraards~wrgen, 21 Maart I óH9. i' 21 April. 

1720: P. llc·nricus GANSMAN. 
o Cc·nl. 27 SI'J>Ic·mhc·r 1701. 'J' 2R Auguslus. 

1729: P. Emmanuc·l VAN 11001 .ANT (Jan-1\larlinus). 
o CPnl, 11 Novc·ml)(·r H><>R. 'I' 21 NowmiH'r. 

1711: P. l.c·anclc·r J)E 1\JElJJ.ENAFRE (J>nulus). '!' R 
Maarl. 
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1741: P. Martinus VAN MOORLEGHEM. 
o Ronse, 25 Januari 1691. t 13 Maart. 

1741 : P. Patritius ARCHER (Patritius). 
o Middelburg, 26 Januari 1702. t 23 November. 

1742: Fr. Honorius EECKELAERT (Jan Bapt.). 
o Lokeren (Waas). 5 Maart 1719. t 8 Februari. 

N. B. - Zoon van Petrus en Isabella Bressynck ; 
een aanzienlijke Vlaamse familie, die in haar wapen 
droeg : 3 gouden eikels op groen veld. 

Hij was student in de godgeleerdheid. 

1753 : P. Theodorus GOOSSENS (Theodorus). 
o Sint-Niklaas-Waas, 23 Maart 1700. t 15 Maart. 

1754 : P. Norbertus D'HONDT. 
o Vossenare (of Varsenare). 20 Januari 1690. t 4 

Maart. 

1754 : P. Fulgentius COCQUYT (Judocus). 
o Merendree, 5 Oktober 1720. t 12 Maart. 

1756 : P. Benediktus MAGHERMAN. 
o Steenhuize, 12 Februari 1695. t 1 Septembn 

1756: P. Egidius VAN LAERE (Franciscus). 
o St-Pauwels-Waas, 3 Mei 1704. i' 5 Decembt'r. 

1758 : P. Paschasius DE COCK. 
o GPnt, 6 Augustus 1608. i' Q SeptembN. 

1764 : P. Rumoldus DE KINDER (Joannes). 
'o NinovP. 22 Dect'mbN 1718. t 7 NovPmbt'r. 

1771 : P. Augustinus DE \VAELE (Petrus-lgnatius). 
o Kortrijk 2 Januari 1703. ']' 2 Februnri. 

1773: P. Franciscus VAN DE VELDE (PPtrus). 
o Gent, 7 April 1713. '!' 17 F<'hruari. 

1773: P. Drogo TACQUET (Petrus-Jacobus). 
o Poperinge 18 Juli 1712. t 7 April. 

1775: P. Elias SOETENS (Josephus). 

)4 

o St-Niklaas (Waas). 11 Oktolwr 1704. '!' 12 April. 

N. B. - Koninklijk(' anlrnol'ZPniN dpr trO<'JWn k 

Aksel gt'knmpeerd. 



1777 : P. Emmanuel VAN ROO (Benediktus-Emmanuel). 
o Oost-Nieuwkerke. 25 December 1729. t 30 Ok
tober. 

1778: P. Juvenalis ANDILLIS (Josephus-Franciscus). 
o St-Niklaas (\Vaas). 16 Juni 1721. t 8 Januari. 

1780 : P. Gabriel VUYLSTEKE (Joannes-Josephus). 
o leper. 27 l\lei 1744. t 27 Maart. 

1782: P. Celestinus VAN DER SLUYSE (Dominicus). 
o Gent, 27 Januari 1726. t 17 September. 

1784 : P. Eustachius BRUNEEL (Willem-Constantinus). 
o Tielt. I November 1732. t 4 Juni. 

1789 : P. Felicissimus DAMMAERT (Petrus-Augustinus). 
o leper. 27 December 1751. t 3 Oktober. 

1790: P. Vincentius PICAVET (Jacobus-Franciscus). 
o Veurne. 13 September 1730. t 28 Mei. 

1791 : P. Arnoldus SERV AES (David). (29) 

o Idegem, 16 Augustus 1719. t 11 December. 

1793 : P. Agathangelus NEYT (Petrus-Joannes). 
o OostwinkeL 25 April 1715. t 21 Augustus. 

1793 : P. Nicolaus DE RUDDERE (Bonifacius). 
o Oostende. 30 Juni 1719. t 28 November. 

1794: P. Philippus VERDIKT (Philippus). 
o Tielrode, 13 Februari 1734. '}' 25 April. 

1794 : P. Mauritius DUMORTIER (Joarmes Rapt.). 
o Rollej:l'em, 25 Mei 1737. '}' 22 November. 

N. B. - I .ecfor in de j:l'odj:l'eleerdheid in de abdij 
van Neer-Waaslen. 

1795 : P. Stanislaos DE GEETERE (Joannes-Andreas). 
o Ooslwinkel, 24 Oktober 1718. t 4 Februari. 

(29) Koninklijkf' aalmoc•zc·nic>r. Op 17 Maart 1744 verde
cliudc· hij zijn uocluc·lc·c·rdC' slc·llinUc·n : c: De Actibus 
l1umanis el cle Conscienlia "· 



VI. NAMEN VAN DE MINDERBROEDERS 
uit hun klooster van Eeklo verdreven in t 799. 

Toen op 5 Februari 1797, 's morgens, Du Bosch, 

Commissaris van het « Direcloire Exécutif » van Gent, en 

Karel Beelaert, voorzitter van de municipale Raad van 

Eeklo, vergezeld door een tiental Franse huzaren, de paters 

en broeders uit hun klooster verdreven. telde de commu

nauteit 22 ldoosterlingen. 

Ziehier hun namen, voor zoveel we ze konden achter

halen, en hun verder wedervaren. 

VAN DOORNE. P. Jldephonsus, gardiaan. Geboren te 

Nevele, 18 September 1742 en gedoopt onder de naam 

\\/illem. In het noviciaat Ie Oudenaarde werd hij ge

JdePd op 29 April 1763 pn piPchtig geprofest, 't vol

gend jaar, op 30 April. Te Brugge priester gewijd op 

14 Maart 1767. Vicaris en novicPnmeester te Gent 

benoemd. was hij gardiaan te EPklo van 1790 tot 1795. 

Voor de tweede maal te Eeldo herkozen. bPieefde hij de 

kerkvervolging in 1797. Hij bleef te Eeklo en overleed 

daar op 30 November 1827 en werd daar op 2 De

cember begmven. 

BRUNEEL. P. Joannes Capistranus. vicaris. Te Tielt ge

horen op 4 Fehruari 1738. Zoon van Franciscus en 

Maria De Mei. Te Oudenaarde gekleed op 21 Ok

tober 1757 en daar gpprofpsl het volgend jaar. 23 Ok

tober. Tijdens de jacht op de priesters dook hij 

onder bij trouwe vrienden te EPklo. Na het Concor

daat werd hij onderpastoor te Eeklo. en ging wonen 

in zijn oud klooster, waar hij stierf 26 Februari 1817. 

CANEYN. P. Alexius. Gehoren Ie Sint-Pieters-Kapelle 

op 26 fpbruari 1750 en gedoopt Jacohus-Franciscus. 

Zoon van Jacobus en van Jozefn De \Vynler. Hij tmd 

in het- noviciaat Ie leper op 14 Oktolwr 1771. manr 

werd tijdens zijn proPfjaar naar Oudenaarde wrplaalsl, 

waar hij zijn geloften aflegelp op 20 Oktober van het 

volgend jaar. Hij werd Ie Brugge priesiN gewijd op 

25 Fehrunri 1774. 



Buiten zijn klooster te Eeklo gezel, reeds in 1796, ging 

hij bij de boen'n schuilen. Verkleed als lmecht kon 

hij tot Brugg·e g·eraken. Te \ Vaarschoot dook hij onder 

bij dhr Bernarel Dobbelaere. Op 8 September 1798, 

juist op kermiszondag. kwamen de gendarmen aan

kloppen. P. Alexius kon nog juist uit een venster sprin

gen. Hij trachtte te vluchten langs een smal straatje, 

toen hij op een kerel botste die hem aanhield en hem 

aan de gendarmen overleverde. Naar Gent overge

bracht en dan verbannen naar het eiland Ré. Op 

20 Februari 1800 werd P. Alexius in vrijheid gesteld. 

De bisschop benoemde hem tot pastoor van Koewacht, 

waar hij 3 0lei 1820 overleed. 

ROEGIERS. P. Rogerius. Geboortig van Zeveneken op 

4 September 17 44 en J udocus gedoopt. Zoon van Karel 

en van Elisabeth Van Hecke. In het noviciaat te Ou

denaarde gekleed op 19 Oktober en het volgend jaar, 

20 Oktober, geprofest. Uit zijn klooster verdreven en 

veroordeeld tot verbanning, ging hij schuil te Eeklo 

en soms in de omtrek. Nadat de gendarmen te ver

geefs gezocht hadden te Eeklo, ontdekten ze hem te 

Gent op 25 Februari 1799. Eerst in het Rasphuis te 

Gent opgesloten, later in het oud klooster der Alexia

nen, werd hij op 5 Februari 1800 vrijgelaten. In 1805 

benoemde de bisschop hem tot onderpastoor Ie Kal

ken, waar hij stierf op 23 December 1823. 

VINCKHEERE. P. Sirnon (Petrus-Beiii'diktus) werd te 

Nazareth (0.-VI.) op 10 Muart 174-t geboren. I lij was 

zoon van Michuel en vun Kathurina f)'Hondl. Te 

Oudenaarde in l•el klooster g-dreden op 26 Oktober 

1772 en het volg-end jam duur g-eprofest. Na zijn pries

terwijding zonden de oversten IH·m nuur Eeklo als 

biechtvader en predikanl. Door de kerf<vPrvolaers uil 

zijn kloosl<·r V('rjaaud. v<·riJI(•(•f [Jij nou t•niJ.!<• jaren 

in de stud. Na IHOI gin(.! l•ij IJij zijn furnilie \Vanen te 

Nazur('th, waar l1ij overleed op 3 M<·i 1819. 

VISPOEL. P. Ef1·ctus (Joannes-BI'n('diktus). Gehorl'n Ie 

Gent op 20 Muur! 1746. Zijn noviciuut f>egon hij Ie 
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Oudenaarde op 20 April 1765 en legde er zijn geloften 

af. het volgend jaar, 21 April. Uit zijn klooster te 

Eeklo verdreven dook hij onder. Na het Concordaat 

aanvaardde hij de parochie van Liefferinge, waar hij 

op 13 September 1814 overleed. 

FEMERIJCK, P. Calixtus (Vincentius-Bertinus), geboren 

te Poperinge en gedoopt in St-Bertinuskerk op 7 Mei 

1744. Zoon van Michael en van Maria Mylleville. In 

het noviciaat te Oudenaarde getreden op 13 Oktober 

1762, legde hij het volgend jaar, 16 Oktober, zijn ge

loften af. De ganse tijd van de kerkvervolging 

bleef hij te Eeklo ondergedoken en oefende in het 

geheim zijn priesterlijke bediening uit en vermomde 

zich nu eens als mulder dan eens als landbouwers

knecht. Na de Godsdienstvrede werd hij onderpastoor 

te Eeklo, en bewoonde het oude klooster. Hij stierf 

daar op 29 November 1804. 

DE PUY, P. Daniel (Bernardus-Joannes). Geboren te 

Eeklo op 12 Juli 17 45. Zoon van Martinus en van 

Rosa-Martina Van Acker. Te leper gekleed op 13 Ok

tober 1766 legde hij daar zijn geloften af, het volgend 

jaar, 14 Oktober. Te Brugge werd hij priester gewijd 

9 Maart 1770. Hij werd tol de deportatie veroordeeld. 

Maar van zijn verder lot is ons niets bekend. 

HALLINE VILLEFORT. P. Eugenius (Antonius). Ge

boren te Gent op 14 Augustus 1770. Zoon van Jaco

bus en van Katharina Betsbrugge. Te leper in het 

noviciaat getreden op 18 September 1790 en vermits 

hij, volgens het dekreet van keizer Jozef ll, de vereiste 

ouderdom (25 jaar) niet had, deed hij op I 0 l\ lei 1795 

in het klooster te Gent zijn plechtige professie. 

Gedurende de jacht op onbeëdigde priesters vond hij 

een veilige schuilplaats bij trouwe vrienden. Te Eeklo 

zelf verrichtte hij heimelijk zijn priesterlijke bl'dicning. 

Gedurende de dag hield hij zich schuil. maar 's avonds 

en 's nachts trok hij rond, gekleed in een Wt'rkmans

pak. Na de Godsdienstvrede benoemde de bisschop 

hem achtereenvolgens tot onderpastoor te Eeklo, te 
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Brugge op St-Gillisparochie en te Kalken. Hij werd 

pastoor te Aardenburg en daarna te Oedelem. 

Intussen was het College te Tielt heropend. Hij vroeg 

zijn ontslag als pastoor en werd principaal aan het 

College. l\ let enige andere teruggekomen paters tracht

te hij het kloosterleven te hervatten. Doch door koning 

\Villem werd in 1825 het College wederom gesloten. 

P. Eugenius werd nu kapelaan op het groot Begijnhof 

te Gent en later Rector van het Begijnhof te Dender

monde. Hier verbleef hij 10 jaar en overleed er op 26 
Mei 1837. 

BOLLE. P. Dionysius (Bernardus-Valerianus). Geboren 

te Sinte-Kathelijne-Kapelle op 16 December I 736. Hij 

was zoon van Petrus en van Anna-Theresia Schereel. 

Te leper trad hij in het noviciaat op 11 Mei I 764 en 

legde daar zijn geloften af, het volgend jaar, I 2 Mei. 

Na zijn priesterwijding werd hij Lector in de wijs

begeerte en later in de godgeleerdheid te Eeklo. Hier 

verraste hem de vervolging en werd ook uit zijn kloos

ter gedreven. Verder vinden we niets meer over zijn 

later leven. 

HUSSON, P. Aurelius (Jan Bapt.). Geboren te Oude

naarde op 22 Januari 1750. Te Oudenaarde gekleed 

op 5 Augustus I 769 en het volgend jaar 6 Augustus 

geprofest. Te Brugge werd hij priester gewijd op 25 Fe

bruari 1774. Uit zijn klooster gedreven legde hij de 

« eed ,. af. Daarom mocht hij in de kerk van Eeklo 

dienst doen, samen met pastoor Godderis. Later her

riep hij openbaar die eed en herstelde zijn zwakheid. 

Hij stierf te Eeklo in Maart 1802. 

VAN BRUAENE, P. Bonaventuru (Joannes). Te Wingene 

geboren op 7 November 1762. Zoon van Emmanuel en 

van Maria-Anna Spriet. Te Oudenaarde trad hij in 

het klooster op 1 t; Oktoh(•r 171;3, en werd, omdat I lij 
de vereiste ouderdom niet had, U('profest op 8 Novem

ber 171;7. Hij leude d1· eed af, muur herriep hem lutcr 

in het OJwnhaar. 

Na het Concordaat werd ldj Ie Boekhoutc onderpus-
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toor benoemd en een weJmg later in dezelfde hoeda

nigheid Ie Eeklo. Op 11 December 1807 werd hij 

pastoor Ie Bellem. De enige klok van Bellem werd, 

volgens huur opschrift, onder zijn pastoorschap ge

goten. 

P. Bonaventura was een geleerd man en bezat een 

kostbare boekenverzameling. Op 2 September 1827 

viel hij, terwijl hij een sermoen gaf onder de hoogmis, 

in bezwijming. 's Numiddags overleed hij. 

VAN DICKELE. P. Cecilius (Philippus-Jacobus-Anto

nius). Te Oudenaarde geboren op 26 November 1750. 

Hij was zoon van lVlichael en van Maria-Francisca 

D'Oiieslagere. 

Te leper trad hij in het noviciaat op 4 Oktober 1771. 

Tijdens zijn proefjaar werd hij naar Oudenaarde ge

zonden, waar hij geloften uilsprak 5 Oktober 1772. 

Met zijn medebroeders uit zijn klooster van Eeklo 

verdreven, legde hij ook de eed aan de Republiek af. 

Later herriep hij in het openbaar deze eed. Hij bleef 

te Eeklo zijn priesterlijke bediening uitoefenen. Hij 

stierf daar op IS Oktober 1815. (30) 

DE BURGER. P. Germanus (Jan-Philippus). Geboren 

te Mannheim (Hertogdom Baden) op 3 l\lei 1746. Te 

Oudenaarde trad hij in het klooster op 17 April en 

daar, het volgend jaar, legde hij zijn geloften af. 

17 April. Hij bewoonde Eeklo toen de Fransen de 

palers uil het klooster verdreven. I-lij ook legde de eed 

af. Verder is over hem niets meer Ie vinden. 

VAN DAMME. P. Ildefonds. Hij weigerde de eed af te 

leggen en leefde dun ondergedoken in het huis van 

Jan Buysse Ie \Vaarschool. Nu het herslel van de 

Godsdienstvrede kwam hij terug naar Eeklo, waar hij 

in 1827 overleed. (31) 

(30) P.A. VERSCHUERE « ~MinclerlJroeders Ie Eeklo » 
bi. 99 geeft 1817. 

(31) P.A. VERSCHUERE. « MinderlJroeders Ie Eeklo», 
bi. 99. 
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VII. lVliNDERBROEDERS GEBOREN IN 

« HET MEET JESLAND » 

vóór 1797 

Om praktisch werk te leveren in dit hoofdstuk geven 

we de naamlijst van de gemeenten van het l'vleetjesland 

in alfabetische orde. 

ADEGEM 

OVERTFELDE (van). P. Ubaldus. 

Zoon van Joannes en Petronilla Willems, werd Petrus 

van Overtfelde gedoopt op 7 Augustus 1747. Als no

vice der l\linderbroeders trad hij in het klooster te 

Oudenaarde op 12 Oktober 1772 en legde daar zijn 

geloften af 14 Oktober 1773. 

P. van Overtfelde woonde in het klooster te Brugge, 

toen de Paters in 1796 op 9 December verjaagd wer

den. Veroordeeld tot ballingschap omdat hij de eed 

van haat weigerde af le leggen, dook hij onder. Na 

korte tijd werd hij ontdekt, gevangen genomen en in 

het Rasphuis te Brugge opgesloten, begin 1799. Einde 

van de zomer werd hij eerst naar Roehefort overge

bracht en op 28 Oktober 1799 naar Oléron verbannen. 

Doch op 21 Februari 1~00 kreeg hij zijn vrijheid terug, 

keerde naar Vlaanderen weer, en vermits zijn klooster 

was afgeschaft deed hij dienst als onderpastoor le 

Lissewege. 

P. Ubaldus stierf Ie Brugge op 2 Augustus I ~06. 

ASSENEOE 

GELLEl\1ERS. P. lldefonsus. 

De kleine Jozef-Geeraard werd op I~ l\laart 1704 in 

de kerk van Assenede gedoopt. In l•cl noviciaat Ie 

leper uekleed op 11 Auuustus 1723 deed hij daar zijn 

professie op 15 Auuuslus volgend jaar. In vcrschillende 

kloosters is hij vicurius geweest en eens gardiaan te 

Nieuwpoorl. 

f lij owrlf·N1 in lu·l klooster IC' Ouderlilarde op 26 

Maart 1761. 
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RYCKAERT. P. Alexius. 

Als zoon van Petrus en Petronilla Bockstaele werd 

hij geboren op 25 Januari 1683. 

Nauwelijks 16 jaar trad hij het klooster te Kortrijk 

binnen op 24 Juli en legde er zijn geloften af op 

27 Juli van volgend jaar. Opvolgelijk werd hij tot 

vicarius en lot geestelijke bestuurder van de Zusters 

PenHentienen van Gent benoemd. Hij werd aange

steld tot gardiaan van de kloosters te Nieuwpoort en 

te Gent. 

P. Alexius stierf te Gent op 29 Maart 17 49, oud 66 jaar. 

BASSEVELDE 

HULPIAU. P. Vincentius. 

Zoon van Petrus en Judoca Hendrickx. ontving de 

kleine Albertus het H. Doopsel op 6 Maart 1747. 

Te Oudenaarde trad hij in het klooster op 18 Fe

bruari 1768 en deed daar zijn professie op 19 Februari 

van volgend jaar. 

Op 24 Januari 1797 werd hij met zijn medebroeders 

uit het klooster van Sint-Niklaas (Waas) verdreven. 

Na het Concordaat bediende hij als hulppriester de 

parochie Nieuwerkerke (Waas) tot aan zijn dood, 

13 Oktober 1819. 

LETTERE (DE). P. Philippus. 

Geboren op 5 Januari 1746. Hij werd novice te Oude

naarde op 17 September 1766 en legde er zijn geloften 

af op 18 September 1767. Te Brugge werd hij priester 

gewijd op 9 Maart 1770 en overleed te Sint-Niklaas 

(Waas) op 2 Januari 1794. 

BEUEM 

ROO (DE). P. Arsenius. 
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Petrus De Roo werd in 1651 gehorm. Hij \venl l\ lin

derbroeder te leper op 19 Juli 1ó70 en legde zijn ge

loften af het jaar daarop, 20 Juli. Hij stond gekend 

als een voorbeeld van ldoostcrlijke regeltucht en stren

ge onderhouder van de armoede. De oversten stelden 

hem dan ook aan tot novicenmeester. 

Te Gent overleed hij op 7 Juli 1693, oud 42 janr. 



EEKLO 

BEELAERT. P. Gaspar. 

Joannes-Franciscus Beelaert, geboren op 3 Februari 

1726, was zoon van Joannes en Cornelia De Nys. 

Te leper trad hij in het noviciaat op 24 April 1747. 

Hij legde er zijn plechtige geloften af op 29 April 

van volgend jaar. 

Als priester was hij werkzaam te Tielt, maar stierf 

reeds op 9 r'vlei I 757, nauwelijks 3 I jaar oud. 

BEELAERT. P. Vitalis (Martinus). 

Zoon van Egidius en Elizabeth Wille ; geboren op 

18 Februari I728. 

Novice te leper op 29 April 1752, deed aldaar zijn 

professie op 30 April van volgend jaar. 

Hij stierf te Brugge op 16 April 1783. 

BRABANDER (DE). P. Laurentius. 

Hij werd geboren op IO Juni I692 als zoon van Lau

rentius, toenmalige burgemeester van Eeklo, en van 

Elisabeth Pauwels. 

Op 1 Mei I 7 I 3 trad hij in het klooster te Oudenaarde, 

waar hij zijn geloften uilsprak volgend jaar 2 Mei. 

Op 25 Februari I737 overleed hij te Nieuwpoort, waar 

hij eertijds de geestelijke besluurder was van de Zus

ters Annonciaden. Hij was nauwelijks 43 jaar oud. 

BUYCK. P. Rufinus. 

Geboren op 14 .lui i I (J90 en gedoopt onder de naam 

van Petrus. Zijn vader, Jommes Buyck was toen bur

uemeesler van Eeklo. Zijn moeder heette Elisabeth 

Lip pens. 

Novice Ie Oudl'naarde op 12 Nowrnl)('r 1711 leude 

hij daar zijn ueloften af op 1-1 Nowrnlwr van het vol

gend jaar. 

Hij slil'rf 11· Porwrinue in lu·t kloosiN, op 15 Febru

ari 1741, oud 5-1 juar. 
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BUYCK. P. Norbertus. 

Broeder van P. Rufinus. Geboren op 31 Mei 1697 en 

gedoopt onder de naam van Judocus-Norbertus. 

18 jaar oud trad hij in het klooster Ie Oudenaarde. 

waar hij op 30 Augustus zijn plechtige geloften af

legde. 

Nauwelijks 34 jaar oud, overleed hij te Oudenaarde 

op 11 Juli 1731. 

DAVE of D'HAVEE. P. Gratianus. 

Geboren op I Maart 17 48 en gedoopt onder de naam 

Joannes; zoon van lVlartinus en Philippina Van Voo-

ren. 

Te Oudenaarde trad hij in het noviciaat waar hij het 

habijt ontving 30 Januari 1773 en het volgend jaar 

op 31 Januari geprofest. Hij was hulppater bij de 

Zusters PenHentienen te Geraardsbergen, waar hij 

stierf op 31 Maart 1796. 

DRIES SE (VAN DEN). P. Edmondus. 

Geboren op 24 April 1738 en gedoopt onder de naam 

Petrus-Joannes ; zoon van Bernardinus en Norber!ina 

De Rycke. 

Zijn noviciaat begon hij Ie Oudenaarde op 20 Sep

tember 1756, maar werd intussen naar het klooster te 

Kortrijk gezonden waar hij zijn geloften aflegde, op 

22 September 1757. 
Drie jaar later overleed hij Ie Eeklo, op 18 Oktober 

1760, oud 22 jaar. 

GHYSEGHEM (VAN). P. Appollinaris (Cornelius-Jose

plms). 
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Zoon van Hyacinthus en l\laria-Cornelia Schrey; ge

boren op 30 Januari 1748. 
Nog geen 18 jaar trad hij op 23 September 1765 het 

noviciaat van leper binnen en werd daar geprofest het 

volgend jaar. • 
In 1797 uit zijn klooster van Kortrijk verdreven bleef 

hij verborgen in de stad zelf. Na het Concordaat 1802 
oefende hij zijn priesterlijke bediening uit te Kortrijk 

en stierf daar op 9 Oktober 1824. 



KERCKHO\'E (VAN DEN). P. Vitalis. 

Tobias, zoon van Tobias Van den Kerckhove en Ka

tharina Van Kerrebroeck. wNd geboren op 21 Maart 

1690. 

Te Brugge trad hij in het noviciaat op 17 Februari 1710 

en legde op 19 Februari van het volgend jaar zijn 

plechtige geloften af. Hij werd tot Leesmeester in de 

wijsbegeerte benoemd en stierf te Gent op 9 April 

1725, nauwelijks 35 jaar oud. 

LA~IPAERT. P. Hugolinus. 

Hij werd geboren op 23 Januari 1725 en ontving in 

het H. Doopsel de naam van Frans-Vincentius. Zijn 

ouders waren Petrus en lVIaria Jacoba Martyn. 

Te leper in het noviciaat getreden op 22 September 

1747, legde hij daar zijn geloften af. op 23 September 

van volgend jaar. Benoemd tot Leesmeester in de 

wijsbegeerte, beloofde hij nog veel voor het welzijn 

van de Provincie, toen hij, nauwelijks 33 jaar oud. te 

Sint-l'\iklaas (\Vaas) overleed op 5 Februari 1758. 

t.AROS. P. Hilarius. 

Geboren op 18 Oktober 1695 en onder de naam Pa

schalis gedoopt ; zijn ouders waren Joannes en Elisa

beth De Geelere. Üp 11 Juni 1712 als novice aange

nomen Ie Oudenaarde, legde hij, nog geen 18 jaur 

oud. zijn geloften af op 12 .Juni 't volgend jaar. 

Üp 5 Maart 1750 slierf hij Ie Sint-Niklaas (Waa;,). 

PUY (DE). P. DanieL 

Geboren op 12 Juli 17-15: ontving in lwt H. Doopsel 

dP naam Bernardus-.Joannes. Zijn oudc·rs wan·n l'vlar

linus f•n Rosa-Marlina Van Achr. 

Tc· lc·pN in l1el klooslc·r gel n·cl<'n op I) Oktolwr 1766 

Wf'rd hij <·r gc•profc·sl op I -1 OktoiH'r van IH·I volgt'nd 

jaar. Op f) Maarl 1770 Wf'rcl IJij pric·siN Q'Pwijcl. 

P. I )anit·l vNI,I<·t·f in J,c·l klooslc·r lP Ec·klo. wnnn<·er 

dt· Frans<·n in 17<J7 cl(' kloosl<·rlinuc·n VNjO<'U<'n. 
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RYCKE (DE). Fr. lsidorus. 

Üp 10 December 1722 geboren en gedoopt onder de 

naam Petrus-Vincentius. Zoon van Judocus en Pe

tronilla Poppe. 

Novice te leper op 2 September 1741 werd hij daar 

geprofest op 3 September van 't volgend jaar. 

Nauwelijks subdiaken gewijd overleed hij in het kloos

ter te Sint-Niklaas (Waas), op 16 Juni 1745, 23 jaar 

oud. 

RYCKE (DE). P. Richardus. 

Joannes-Franciscus werd geboren op 23 Oktober 1746 

en was zoon van Petrus en Agnes Vermeulen. 

Gekleed te leper op 23 September 1765, legde hij daar 

zijn plechtige geloften af op 24 September van vol

gend jaar. 

Hij stierf te Eeklo op 22 November 1779. 

WAESBERGHE (VAN). P. Mauritius. 
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Zoon van Ludovicus en Maria Buyck. werd Jan-Bap

tiste geboren op 25 Juni 1707. 

Na zijne Iatijnse studiën met grote onderscheiding 

te hebben voltrokken, trad hij in het noviciaat te Kort

rijk binnen, waar hij 16 Juli 1727 het ordekleed aan

vaardde. Tijdens zijn proefjaar naar het klooster van 

Ieper gezonden. spmk hij daar zijn plechtige geloften 

uit op 19 Juli 1728. 

Met de grootste iever legde hij zich op de hogere 

wetenschappen !oe en werd aanstonds, na zijn priester

wijding, door zijn Oversfen bekwaam geoordePiel om 

zijn jongere medehro('ders Ie onderwijzen als Lees

meester in de wijsb<>geer!e en daarna in de godgeleerd

heid. Hij kreeg de titel van « Leelor Enwritus ». StrPn

ge onderhouder van de klooslNluchl. en tevens toege

vend voor anderen. werd hij achtereenvolgens benopmd 

tot gardiaan van de ldoosters lc Eeklo. Poperinge, 

Brugge en Tiel!. Hij werd dripmaal tot het hoge ambt 

van Provincie-elPfinilor gekozPn. 

P. Mauritius stierf tP Tiel! op 22 Februari 1786, na 

58 jaar kloosterlevPn. 



ERTVELDE 

ACKER (VAN). P. Gaudentius. 

Petrus Van Acker werd geboren op JO Januari 1747. 

Te Oudenaarde in het noviciaat getreden, onder de 

naam Gaudentius. nam hij het serafijns habijt aan 

op 24 April 17i3 en legde daar zijn plechtige geloften 

af op 26 April van volgend jaar. 

In 1797 uit zijn klooster van Brugge verdreven, dook 

hij onder. 1\'a het Concordaat ( 1802) vestigde hij zich 

in St-~ lichielsparochie te Brugge, waar hij overleed 

op 30 Juni 1824, oud 77 jaar. 

KAPRIJKE 

CAUSE~IAECKER (DE). P. Christophorus. 

Üp 14 Januari 1696 geboren en gedoopt onder de 

naam Christophorus. 

Novice te leper op 29 April 1720 en geprofest 30 April 

van 't volgend jaar. Hij stierf te Gent op 20 Juli 1748. 

D'HAMERE. P. Joannes. 

In de eerste helft van de 16e eeuw werd P. Jan geboren. 

Toen de vervolging van de geuzen losbrak bf'woonde 

hij het klooster van Gent en oefende er de bediening 

uit van koster. 

Üp 18 Mei 1578 hadden dP geuzpn al de kf'rksieraden 

van het klooster der MindPrhroPders van Gent op een 

hoop gestapeld om ze aan de meestbiedenden te ver

kopen, toen vier dagen daarna alles in vuur en vlam 

opjJing. Aanstonds legden de g'f'UZf'n alle schuld op 

P. D'Hamere en de MindPrbroeders. Naast deze be

schuldiging helasterden de geuzen df' palers en vooral 

P. f)'Hamere; ovf'r hen werdf'n de afschuwelijkste 

dingPn verteleL Op 26 MPi 1578 werd P. D'Hamf'rf' 

mf't Pnigf' m<·d!'hrm·df'rs aana<·houden en in het Gra

Vf'nkasff'<·l opgesloff'n. llier, in de onderaards<' kel

ders, legdf'n dr' 111'ulen elf' kloosh·rling op' de pijnhank. 

P. I )'ffarnf'TP ondr·raing onmr·nselijk!• folft'ringen. Ze 

wildr·n uil zijn rnoncl dr· 111'kr·n1Pnis afrlwingen. Vrurh

t<'loos. f )p pitfi'T ZWI'I'g'. 
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Op 6 Juni 1578 herbegonnen de gpuzcn hun onterende 

folteringen op P. D'Hamere uit Kaprijke. Ze lieten 

hem voor dood liggen en wanneer de gevangbewaker 

's anderdaags in de kerker binnentrad vond hij de 

pater dood. Op bevel van het magistraat van Gent. 

onderzochten de geneesheren het lijk. Hun eenparige 

verklaring was : de pater was gestorven ten gevolge 

van de folteringen. 

Ondanks de weerlegde valse hesehuldigingen en het 

advies van de geneesheren, werden de ingewanden uit 

het lijk gerukt en in de Leie geworpen. Zijn geschon

den lichaam, met het franciskaans habijt omkleed, 

voerde men tot buiten de Muidepoort. Hier was een 

staak geplant, waaraan de grootste booswichten wer

den vastgebonden om er verbrand te worden. De heu

len knoopten het lijk van de martelaar in staande hou

ding aan die paal. staken het vuur aan. en langzaam 

verteerden de vlammen het h. lichaam van P. D'Ha

mere. Dit gebeurde op 9 Juni 1578. (32) 

MINNAERT. P. Theodorus (Livinus-Franciscus). 

Zoon van Livinus en Petronelia Claeys ; hij werd ge

boren op 24 Oktober 1752. 
In het noviciaat te Oudenaarde getreden, ontving hij 

het franciskaans habijt op 24 Mei 1776 en het jaar 

daarna, op 26 Mei plechtig geprofest. 

Verjaagd door de Fransen dook hij onder bij brave 

burgers. 

Hij overleed Ie Geraardsbergen in 1803. 

MOOCK (VAN). P. Marcus. 

Hij werd geboren op 15 OktobPr 1748. 
Te Oudenaarde trad hij in het klooster op 2ó Juni 1776 
om op 27 Juni het jaar daarop daar zijn professie te 

doen. 
Nog geen jaar priPsfer stierf J>. l\larcus ft• BruJ:Hte op 

8 December 1782. 

(32) P.J.B. DE JONGliE. « Gc>11/scl1e Gescl!ieclenissen », 
zegt 7 Juni. 
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RUYT (DE) of RLTYTER (DE). P. Ladislaus. 

De klt>ine Judocus-Bernardus, zoon van Jan en Judoca 
Dawloos, werd g-ebort>n op 6 lVIaart 1739. 

In lwt noyiciaat Yan Oudt>naardt> gt>treden op 2 Okto
ber 1762 deed hij daar zijn plt>chtigt> professit> op 5 Ok

tober ht>t jaar daarna. Tot biechtvadt>r en predikant 
aangenomen. trok hij als zt>mleling naar De Klinge. 
Daar owrleed hij op 3 Februari 1778 en werd in de 

kerk. langs de Epistt>lkant. begraven. zoals blijkt uit 
de tt>kst van t>t'n grafsteen : 

D. O.l"vL 

MEMORIA 

V.A.P.F. LEA;\;DRI KELDERJ'viAN, Fs PETRI. 

V.A.P.P. CYRILU \VAGHENAER. 

LO:'\GI:\'1 GOOSSENS. DONULUS TERRIJN, 

LADISLAUS DE RUYTER, MISSIONARIORUM 

H/C IN CORNU EPISTOLAE. 

V.P.F. A THA:\'ASII PLASSCHAERT. VICARII. 

1:'\ CORNU EV ANGELII. 

ah anno 1643 usque ad annum 1786 sepultorum. 

R. I. P. 

SPEYHROECK (VAN). P. Sahinus. 

Onder de naam .Jozf'f-Emmanuel gedoopt, werd P. 
Sahinus ge horen op 30 .Januari I 7 4 I. 

Te Oudenaarde werd hij gekleed op 3 Decf•mlwr I 762 

en daar Q"t>proft>sl op 1 I )ecemlwr het jaar daarna. 
Toen de kerkvervolging uitbrak woonde P. Sahinus 
te Brugge. Hij vond ef'n veilige schuilplaats Ie Oude
naarde, waar llij stic·rf op 4 Januari IR02. 

I.EMHEKE 

:VlARTYN. P. Cl1eruhinus (JoannPs Baptiste). 

Zoon van Pl'trus c•n van Josina Vc·rloock; llij WPrd 
gc•IJOrr•n op I 'j Maart 1717. 

In lwt noviriaaf 11' OudPnnarriP nam hij I1C'I francis
kaans halJijt aan op ) April J7')H Pn legde zijn plech
figl' f,(dofflon af op 1 April l•c·l jnnr danrna. 
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Tweemaal benoc>mden de Oversten hem tot gardiaan 

te Poperinge. Hier werd hij verrast door de Fransen, 

die hem en zijn medebroeders verjoegen. Hij bleef hier 

in een veilige schuilplaats, met de hoop eenmaal op

nieuw het kloosterleven te mogen voortzetten. Toen alle 

hoop verdween -want hij zag onder eigen ogen kloos

ter en kerk verkopen - huurde hij een klein huis op de 

grote Markt, waar hij godvruchtig overleed op 27 

Maart 1806, oud 69 jaar. 

PIETERS of PElTERS (DE). P. Chrysolius. 

Als zoon van Ferdinandus-Antoon en van Elisabeth 

Van Achr, werd de kleine Dominicus-Ferdinandus ge

boren op 5 Augustus 1715. 

Te leper trad hij in het noviciaat op 14 December 1735 

en deed er zijn plechtige profc>ssie op 15 December 

het jaar daarna. 

Hij stierf in het kloostc>r te Gent op 3 Maart 1766, in 

het 27ste jaar van zijn pric>slerwijding. 

LOVENDEGEM 

ROO (DE). P. Cornelius. 
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Geboren in 1641 en onder de naam Norlwrtus r.tc>doopt. 

Te Kortrijk trad hij in het noviciaat op 27 !\lei 1661 

en legde daar zijn plc>chtige aeloften af in 1662. 

Als zendeling vertrok hij naar ZPPiand en werd weldra 

Owrste van de missionarissen, ambt dat hij gedurc>nde 

7 jaar zeer loffelijk heeft uitgeoef<·nd. Daarna stond 

hij als gardiaan aan het hoofd van de kloosters te 

E<'klo en te Gent. I-lij werd tevens tot driemaal Oefi

nitor van de provincip gpkozen. In lwt Provinciaal 

KapittPI I<' Brugge gehouden. op 13 April 1698, werd 

hij tot Provinciaal gekozen. GPdurt:'nde deze 3 jaar 

heeft P. Cornelius flink gearbeid ondanks de moeilijke 

omstandiglwdt:'n, want de koning van Frankrijk had 

enige kloosters van de Vlaamse provincie afgc>nomen 

en ze aan de Franse Patprs gegt:'ven. 

Hij overleed Ie Gent op 30 .Juli 1703. 



l\ IARIAKERKE 

BERBAERDTS. P. Bernardus. 

In 1735, op 16 December geboren, en onder de naam 

Bernarclus-Jozef gedoopt. 

In het noviciaat te leper gekleed op 24 Maart 1755 

en daar geprofest 26 Maart het jaar daarna. 

Hij overleed in het klooster te Gent op 6 Januari 1781. 

MERENDREE 

AERTS. P. Ghislenus. 

De kleine Joannes werd geboren op 20 Juli 1731. 

In het noviciaat te Oudenaarde nam hij het habijt 

aan op 5 l\ laart 1755 en legde daar het jaar daarna, 

op 6 l\ I aart. zijn geloften af. 

Door de Oversten tot geestelijke bestuurder der Zusters 

Penitentieoen van \Vervik benoemd, en in 1784 tot gar

diaan van het klooster te Nieuwpoort. 

Hij stierf te ~evele op 14 Oktober 1784. 

COQUYT. P. Fulgentius. 

Onder de naam Judocus gedoopt, werd hij geboren op 

5 Oktober 1720. Hij ontving het franciskaans habijt 

te leper op 7 Mei 1745 en legde daar zijn plechtige 

geloften af. het jaar daarna, op 9 Mei. Na zijn pries

terwijding trad hij op als Leesmeester in de wijsbe

geerte. Omwille van aanhoudende ziekte gaf hij zijn 

ontslag en trok naar het klooster Ie Eeklo, waar hij 

overleed op 12 Maart 1754, oud 34 jaar. 

MARTENS. P. Ghislenus. 

Geboren op 26 Juni 1710 en gedoopt onder de naam 

Petrus, trad de jonge Marlens in het noviciaat te leper 

op 10 December 1735 en l(•gd<' daar zijn plechtige ge

loften af. het jaar daarna, op 12 December. 

Tot LePsmeesiN in d~' wijsh!'Ul'NIC' henoernel stierf hij 

te GPnl op) April 1755, owl 15 jaar. 

YCKET. P. Cahri('l. 

Zoon van Marlinus Y rket !'rt van N.N. WPrd de kleine 

P!·l rus gdJfm·n op I 'j l\1aurl 1721. 
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In het noviciaat Ie leper werd hij gekleed op 29 Ja

nuari 17 49 en er geprofest het jaar daarna op 4 Fe

bruari. 

I-lij stierf te Gent op 19 September 1794. Hij was 

43 jaar priester. 

OOSTWINKEL 

GEETERE (DE). P. Stanislaus. 

Op 24 Oktober 1718 geboren en gedoopt onder de 

naam Jan-Andreas. 

Hij trad in het noviciaat te leper, op 4 September 1741 

en legde daar zijn plechtige geloften af. het jaar daarna 

op 5 September. De Oversten benoemden hem vicarius 

in verschillende kloosters, en lot tweemaal toe gar

diaan Ie Nieuwpoort. 

Hij eindigde zijn lang leven in het ldooster Ie Eeklo 

op 4 Februari 1795. 

GOETHALS. P. Constantinus. 

De klt>ine Karel wNd gebort>n op 3 Ft>bruari 1700. 

Te leper gekleed op 14 Mei 1721. det>d hij aldaar zijn 

professit>, het jaar daarna. op 20 Mei 1722. 

Hij overleed IeTieltop 3 Juni 1769. 

NEYT. P. Agathangelus. 

Geboren op 25 April 1 i 15 en gedoopt ondN de naam 

Petrus-Jan. 

In ht>t noviciaat Ie lepN gelrPden op 24 September 

1742, legde hij daar het volgend jaar. op 25 Septem

ber, zijn gt>loften af. 

P. Neyl overlt>ed Ie Eeklo op 21 Augustus 1793. 

SINT-JAN-IN-EREl\ 10 

DOBBELAERE. J>. Jan Baptista. 

52 

Op 28 April 1743 werd de klf'ine l\larl inus geboren. 

Hij nam het franciskaans habijt aan in hd noviciaat 

Ie Oudenaarcle op 16 September 1765 en werd het 

volgend jaar, op 19 Sf'piPmlwr, g'f'profesl. Uit zijn 

ldoosler van Tielt verdrf'V<'n hef'g hij een veiligf' schuil

plaats hij brave mf'nsen en overlf'ed daar op 21 Ja

nuari 1814. 



SINT-KRUIS-\ VINKEL 

ACKER (VAN). P. Petrus. 

Te \Vinkel geboren op 25 Oktober li36 en onder de 

naam Petrus gedoopt. Zoon van Petrus en Petronilla 

Adriaenssens. 

In het noviciaat te Oudenaarde gekleed op 24 Mei 1 i60 

en volgend jaar, 25 Mei. geprofest. 

P. Petrus overleed te leper op 20 Maart 1795. 

CA TIEEU\ V. P. Bonaventura. 

Op 27 Oktober 1751 geboren. 

Hij nam het habijt aan in het klooster te Oudenaarde 

op 14 November 1776 en legde, 't volgend jaar, op 

16 November, zijn geloften af. 

Priester gewijd te Brugge op 19 September 1 ns. Be

gaafd met een scherp versland benoemden de Over

sten hem weldra Leesmeester in de wijsbegeerte in het 

klooster te Kortrijk. 

Hier overleed hij, 18 Januari 1786, nauwelijks 35 jaar 

oud. 

SINT-LAUREINS 

HEYNE. P. Faustinus. 

Gehoren in 1633 en Petrus gedoopt. 

Te leper nam hij het franciskaans habijt aan op 14 Sep

tember 1652 en legde daar zijn gcloflen af. 't volgend 

jaar, op 17 Seplernher. Eerst was hij Leesmeester in 

de wijshegeerle en vertrok daarna als zendeling naar 

Hulst. Gedurende 3 jaar slond ldj als overste aan l1et 

l10ofd van de zendeling('n. 

P. Faustinus stierf Ie f luist op I r.:ehruari 1692. 

VELDE (VAN DE). P. Puncrulius. 

Op I Juni 1742 uehoren en Pl"lrus JJ<'doopt. 

Als novice werd ldj Ie Oud<'nuurclc gt·kleed op 2 April 

1742 en lr·udr· duur zijn geloflcn af, 't volaend jaar, 

op 3 April. 

Op 30 r )eccmher 179ó uit zijn klooster Ie Gent ver-
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dreven, bleef P. Pancratius ondergedoken. Na het 

Concordaat bleef hij Ie Gent tot aan zijn dood op 

6 September 181 1. 

SLEIDIN GE 

KERREBROUCK (VAN). P. Anacletus. 

Hij werd te Sleidinge geboren op 4 Juli 1750. 

Hij trad in het klooster op 20 Augustus 1774 en deed 

zijn professie, 't volgend jaar, op 21 Augustus. 

In 1797 moest hij zijn klooster van Poperinge verla

ten. Tot aan het einde van de kerkvervolging hield 

hij zich schuil. 

Te Overslag, waar de paters sedert ruim 200 jaar een 

residentie hadden, werd deze in 1803 tot parochie ver

heven. Als eerste pastoor werd P. Ghislenus De Reu, 

o.f.m. daar ingehuldigd. P. Van Kerrebrouck werd 

daar, in 1805, als hulppriester geplaatst. 

Op 23 Juni, 't volgend jaar, overleed P. Anacletus te 

Overslag. 

VELDE (VAN DE). P. Ambrosius. 

Geboren op 28 Augustus 1747. 

In het noviciaat te Oudenaarde gelreden op 1-1 l\lei 

1775 en, 't volgend, daar geprofest op 16 Mei. 

Hij bekleedde het ambt van geestelijke besluurder in 

verscheidene vrouwenkloosters. In het Kapittel van 

1796 tot bestuurder der Zusters PenHentienen van 

Wervik benoemd, verbleef hij daar, ondanks de ver

volging, lot aan zijn dood, 17 Maart 1811. 

URSEL 

MATfHYS. P. Remigius. 
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Op 20 Maart 1719 geboren en gedoopt onder de naam 

Judocus-Benedikt us. 

Hij ontving het habijt te leper op 16 l\laart 174·1 en 

legde daar zijn geloften af. 't volgend jaar, op 17 

Maart. 

Hij stierf te Poperinge op 13 !'vlei 1786. 



SCHEUE (VAN). P. Longinus. 

De kleine Petrus-Jacobus werd geboren op 3 Decem

ber 1740. 

Te Oudenaarde ontving hij het habijt op 29 April 1763 

en legde er zijn geloften af. 't volgend jaar, op 30 April. 

Ervaren in het geestelijk leven, werd hij benoemd tot 

geestelijke bestuurder van verscheidene vrouwenkloos

ters, o.a. bij de Zusters Franciskanessen te Velzeke. 

Verjaagd door de Fransen, ging hij schuil, en na het 

Concordaat werd hij eerst onderpastoor te Petegem 

(Oud.) en daarna pastoor te Ottergem. 

P. Longinus overleed hier op 5 Oktober 1810. 

TOEBAST. P. Ludovicus. 

Op 15 Mei 1684 geboren. 

Nauwelijks 18 jaar ontving hij het habijt in het kloos

ter te Brugge, op 25 November 1702, en legde daar 

zijn plechtige geloften af 't volgend jaar op 26 No

vember. 

P. Ludovicus stierf in het klooster te Sint-Niklaas 

(Waas), op 25 Februari 1739. 

WAARSCHOOT 

BEIR (OE). P. Victorinus. 

Geboren op 29 December 1731 en gedoopt Emmanuel. 

20 jaar oud trad hij in het noviciaat te leper op 29 
April 1752, en legde, 't volgend jaar, 30 April, zijn 

geloften af. 

Gedurende vele jaren was hij een ievcrvolle « termi

narius, of predikant in het Land van Waas. 

Hij overleed te Sint-Niklaas (Waas) op 23 Maart 1773, 

oud 42 jaar. 

IJ'HOOGE. P. Maxirnilianus. 

Op 27 Septernhl'r 1733 uelwren en Petrus f..!cdoopt. 

Te Ouden aard(· in het noviciaat f..!el reden op 8 Okto

~wr 1755 werd hij duur, 't voluend jaur, op 10 Oktober, 

Jleprofcsl. 

Hij stierf Ie Gent op ) Juli 17tll. 
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REU (DE). P. Ghislenm. 

Geboren op 10 Mei 1754. 

Hij trad in het noviciaat te Oudenaarde op 18 Mei 

1778 en legde daar zijn geloften af. 't volgend jaar, 

op 19 Mei. 

Gedurende de Franse omwenteling dook hij onder bij 

trouwe vrienden. Bij de bevrijding werd hij, in 1803, 

tot eerste pastoor van het gehucht Overslag, door de 

bisschop van Gent, benoemd. (33) 

SUTTER (DE). P. Cyprianus. 

De kleine Joannes werd geboren op 2 Juni 1732. 

In het noviciaat Ie Oudenaarde ontving hij het habijt 

op 3 April 1758 en legde daar zijn geloften af. 't vol

gend jaar, op 4 April. Opvolgelijk Leesmeester in de 

wijsbegeerte en in de godgeleerdheid, verkreeg hij de 

titel van « Lector Emeritus ». 

De Oversten benoemden hem driemaal lot gardiaan 

van het klooster te Nieuwpoorl. 

Uit zijn klooster van Poperinge verdreven, ging hij 

naar Veurne wonen, waar hij in November 1797 over

leed. 

WELVAERT. P. Pacificus. 

Hij werd geboren op 29 September 1767 als zoon van 

Judocus en van Katharina Van Laere. In het doopsel 

kreeg hij de naam Karel-Leopold. Te leper ging hij 

het noviciaat binnen op 22 Januari 1794 en legde daar 

zijn geloften af. 't volgend jaar, op 26 l\lei. 

Op 30 I )ecemlwr J79ó uit zijn l.dooster Ie Gent ver

jaag-d. dook hij onder. Na het Concordaat werd hij 

onderpastoor benoemd te 1\.liug-e, waar een van zijn 

medebroeders pastoor was. 

Hij stierf daar op JO Januari 1811. 

(33) Zie ook SLEIDINGE, P. Anacletus Van Kerrel>rouck. 
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P. Ghislenus overleed daar op 30 Augustus 1808, in 

het 28ste jaar van zijn priesterschap. 



THIE:\PO:'\DT. P. Hubertus. 

Als zoon van Jan Hapt. en van Joanna De l\luynck. 

werd hij geboren op 2-t Juni 1734 en Jan Hapt. ge

doopt. 

In het noviciaat te Oudenaarde ontving hij het habijt 

op 23 September 1754 en legde daar zijn geloften af. 

't volgend jaar, 2-t September. Frater Huberlus voltrok 

zijn theologische studiën met de grootste onderschei

ding. 

Priester gewijd, en aangenomen lot biechtvader en 

predikant, werd hij weldra tot Leesmeester in de wijs

begeerte en daarna in de godgeleerdheid benoemd. Hij 

verkreeg de titel van « Lector Emeritus ». Hij bekleedde 

verschillende ambten in de Orde, o.a. tweemaal gar

diaan te Brugge en tweemaal Custos van de Provincie. 

Onder zijn laatste triennium van custos rezen moei

lijkheden op in de provincie. 

Keizer Jozef li gaf een dekreel uit waarbij hij de kloos

terlingen aan het gezag van hun wellige Oversten ont

trok en bevel gaf zelf hun eigen Oversten Ie kiezen. 

\Vat gans legenstrijdig was met de verordeningen van 

de Orde. 

Op 18 April 1789 werd een verkiezing in al de kloos

ters van de Orde in Vlaanderen belegd. Op die dag 

kozen de Recollecten van Sint-Niklaas (\Vaas) P. Da

mianus Cogen lol hun gardiaan, en stelden hem tevens 

aan. uil kracht van het hesluit van keizer Jozef 11. 
tot Vicaris-provinciaal over de kloosters der l\linder

broders van Vlaanderen, genaamd St-Jozef provincie. 

Acl1t kloosters op de elf namen deze benoeming aan. 

De Hoortslcerwaarde P. Pascimlis a Varizie, Minister

Generaal van de gehele Orde, kPurde dit goed orn 

verd<·r onheil Ie voorkomen, en J,!af aan P. Damianus 

Cog<·n volle rnadil over de Vlaamse kloosters. 

I )eze macht. di1· llij J,!edwongen en uil nood had aan

J.!enoml~n. kon zeker herroepen worden. Dit aebeurcle 

111'! volu1·ml jaar, wanneer nu cle dood van Jozef 11, 

zijn hrcwrl1·r deze wellen ufscl1afle en alles wal de 

klooslerling('n J,ctrof. in de voriue simt! herstelde. 
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Pater Generaal hierover onderriclll. gaf bevel aan 

P. Aloysius Minne, de wettige gekozen provinciaal. 

volgens de statuten der Orde in 1784, een Kapittel 

samen te roepen om een nieuwe provinciaal te kiezen 

naar de wetten van de Orde. 

Dit Kapittel werd te Gent gehouden op 30 Augustus 

1790. Tot provinciaal werd gekozen Z. E. P. Hubertus 

Thienpondt, uit WaarschooL Aan deze nieuwe be

noeming kon P. Damianus Cogen met andere kloos

terlingen zich moeilijk onderwerpen. Vandaar de on

enigheden onder de Paters. Deze twist duurde drie 

jaar. De nieuwe provinciaal. gekozen met meerderheid 

van stemmen, onder voorzitterschap van de Visitator, 

P. Deschering, lukte er in de vrede te herstellen. 

Op 9 December 1796 werd P. Hubertus uit zijn kloos

ter te Brugge verjaagd. Maar hij verbleef ondergedoken 

in de stad. 

Hij overleed öp 23 December 1806. 

THIENPONDT. P. Placidus. 

Hij was de broeder van P. Hubertus, en werd geboren 

op 7 Juni 1737. Hij trad het noviciaat van Oudenaarde 

binnen op 5 Mei 1759 en legde daar zijn geloften af. 

't volgend jaar, op 8 Mei. 

Priester gewijd werd hij tot Leesmeester in de \Vijs

begeerte in het klooster Ie St-Niklaas (\Vaas) aange

steld. 

Nauwelijks I jaar in bediening stierf hij op 7 April 

1768, oud 31 jaar. 

\VACHTEBEKE 

J3URCHOVE (VAN). P. lrenaeus. 
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Op 5 Mei 1733 geboren en Andreas gedoopt. 

Hij trad in het klooster op 5 Mamt 1755 Ie Oude

naarde en legde daar, 't volgend jaar, op 6 l'-'laart, zijn 

geloften af. 

P. lrenaeus was een welsprekend predikant. Verschei

dene jaren achtereen preekte hij de vasten- en advent

sermoenen die toen iedere dag gehouden werden. Hij 



verkreeg de titel « Proedicalor Emeritus». De Over

sten benoemden hem tol geestelijke besluurder van 

verscheidene vrouwenkloosters, o.a. te Diksmuide. 

Op 16 Augustus 1797 moest hij met zijn medebroeders 

voor het geweld van de Franse commissaris Coppé 

zwichten en zijn klooster van Diksmuide verlaten. Hij 

dook onder bij trouwe vrienden en oefende in het ge

heim zijn priesterlijke bediening uit. 

Hij overleed te Diksmuide op 19 November 1799. 

ERTVELDE of EETVELDE (VAN). P. Placidus. 

De kleine Jan, zoon van Jacobus en Cecilia Puts, 

werd op 20 l\laart 1744 geboren. 

Te leper gekleed, op 17 Februari 1768 en daar, volgend 

jaar, op 19 Februari, geprofest. 

Op 30 December 1796 uit zijn klooster verdreven te 

Gent, dook hij onder. Na het Concordaat vestigde hij 

zich te Lokeren (Waas) waar hij als predikant en 

biechtvader in de parochiale kerk van Sint-Laureins 

een < beneficium » verkreeg. 

Hier overleed P. Placidus op 11 April 1821. 

HIJ'vHviE. P. Athanasius. 

Op 4 Februari 1737 geboren en Jan gedoopt. 

In het klooster Ie Oudenaarde gelreden op 28 April 

1762, legde hij daar zijn geloften af. 't volgend jaar, 

op 2 Mei. 

Hij stierf in het klooster lc leper op 4 November 1796, 

na 31 jaar priesterschap. 

MEULENAERE (DE). P. Mauhias. 

Hij zag het levenslicht op 7 Juni 1732 en werd Jan 

gedoopt in zijn paroclliekerk. 

Te Oudenaarde lracl llij in l•el klooster op 15 Juni 1757 

en lcude er zijn r,!t•loften af. 't voluend jaar, op 19 Juni. 

In verscl1eidene kloosters werd llij lol vicaris benoemd 

en ('('fiS fot uardiaun van Til'lt aalli.(C'sleld. 

f lij woond(• Ie Kortrijk wannt•(•r cle Franse kerkver

volr.(('fS df• Paters wrjo!'l.(<'n, in 17fJ7. f lij verhoru zid1 

hij I rouwe vriPndt·n I I' Kortrij I< <'11 si i!'rf daar op 6 Mei 

I t-JO'j, oud 7) jaar. 
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ZELE (VAN). P. Bernardus. 

De kleine Ludovicus werd op<) Februari 1739 geboren. 

Hij nam het franciskaans habijt aan te Oudenaarde 

op 7 Mei 1759 en legde, 't volgend jaar, daar zijn ge

loften af op 8 Mei. 

Uit zijn klooster verdreven in 1797 ging hij schuil. Na 

het Concordaat vestigde hij zich te Velzeke, waar hij 

overleed op 28 Mei 1811. 

\VA TERLAND-OUDEMAN 

BRAECKE. Fr. Elzearius. 

In 1723, op 29 Juni geboren, werd hij Petrus gedoopt. 

Te leper trad hij in het noviciaat op 26 September 

1749 en deed er 't volgend jaar, zijn professie op 

28 September. 

Na zijn studiën in de wijsbegeerte werd hij naar Eeklo 

gezonden om de godgeleerdheid te studeren. 

Hij stierf. nog geen 2 jaar geprofest op 24 Augustus 

1752, oud 29 jaar. 

ZOMERGEM 

\VILLEMS. P. Hieronymus. 

Op 28 December 1750 geboren. 

In het noviciaat te Oudenaarde nam hij het habijt aan 

op 14 Mei 1775 en legde daar zijn geloften af. 't vol

gend jaar, op 16 !Vlei. Verjaagd uit zijn klooster ging 

hij te Zomergem wonen, waar hij overleed op 5 Juli 

1814. 

VIJl. MINDERBROEDERS. GESTORVEN 
EN BEG RA VEN OP 

PAROCHIES IN HET MEETJESLAND 

Hieronder volgt een lijst van namen van sommige 

Paters die in het !Vleetjesland 

1) de marteldood stierven in de geuzentijd. 

2) in sommige parochies pastoor of onderpastoor werden 

na de Franse Omwenteling, 

3) begraven liggen. 
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In alfabt'tische orde vol1.!'en de namen van de paro
chies: 

ASSENEDE 

P. STOR0 IE. Gaudentius (Antonius-Emmanuel), ge
boren te Emelgem. in \Vestvlaanderen, op 29 Maart 1746, 

was de zoon van Emmanuel en van lVlaria-Theresia \Ver
brouch. Op I Oktober 1766 trad hij in de Orde van de 
~linderbroeders te Oudenaarde en werd, 't volgend jaar, 
2 Oktober geprofest. P. Storme was gardiaan te Tielt, 
toen de Franse goddelozen. in 1797, de Paters verdreven. 
Hij nam zijn intrek bij een brave familie, de heer Delcam
be, in de 1\'ieuwstraat. Vermits hij weigerde de eed af te 
leggen, dook hij onder. Na het Concordaat (I 802) benoem
de de bisschop hem tot onderpastoor te Assenede. Hij ver
bleef hier tot I808, toen hij de parochie van Overslag 
verkreeg. 1\a 10 jaar ievervol te hebben gewerkt. gaf hij 
zijn ontslag en ging naar Gent wonen. waar hij op 25 

September I828 godvruchtig overleed. 

Zijn lichaam werd naar Euernem overgebracht en daar 
op het kerkhof begravt'n, zoals we lezen op een zerksteen : 

.: .JESUS MARIA FRANCISCUS 
SEPUITURE 

V Ai'\ DEN ZEER EERW. PA TER 
GAUDENTIUS STORME 

GEBOREN TE HEMELGHEM. 
DEN 29 l\JAERTE 1746 

GEPROFEST IN I IET ORDER DER 
lVli.'\:DERBROEI)ERS-RECOIJ.ECTEN 

TOT AUDENAERDE DEN 2 OCTOBER 1767 

GARDIAEN VAN HET CLOOSTER TOT TrilELT 
EN NAER 10 JAEREN PASTOOR GE\VEEST 
TE f IEBBEi\: OP DEN OVERSI .AG OVERLEDEN 

TOT GEi\:D DEN 25 SEPTEl\IBER 1828 EN 
f IIERVOOI~EN BEGRAEVEN. ,_ 

VAN DEN EER\V. PATER 
LUf >OVJCl JS TOI.f .IERS ... , (1-1) 

(14) Zit· EVERCEM. 
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RELLEM 

P. VAN BRUAENE. Bonaventura. (35) 

Pastoor te Bellem benoemd op 1 1 December 1807 

en aldaar overleden op 2 September 1827. 

EVERGEM 

P. TOLLIERS. Ludovicus (Ludovicus). geboren te 

Gent op 13 December 1749. Zoon van Petrus-Jozef en van 

Joanna Van Staem. Te Oudenaarde werd hij gekleed op 

14 Oktober 1769 en legde zijn geloften af. het volgend jaar 

op 15 Oktober. Uit zijn klooster van Gent verdreven in 

1796, weigerde hij de ef'd af te leggm en moest schuil 

gaan, nu eens hier, dan eens ginder. Na het Concordaat 

opeenvolgend onderpastoor te Merelbeke, en proost, in 1811, 

te Evergem-Doornzelf'dries. Hier overleed P. Tolliers op 

19 September 1817. (36) Zijn lichaam werd op het kerkhof 

van Evergem begraven, zoals blijkt uit de tekst van een 

zerksteen : 

« JESUS MARIA FRANCISCUS 

SEPULTURE 

VAN DEN EER\V. PA TER 

LUDOVICUS TOLLIERS. » (37) 

KNESSEI "ARE 

Op 10 Februari 1576 werd P. \Villem OLIJS (Holst) 

door de hosgeuzen vermoord in ePn bos legt>n het dorp 

Knt>sselarf'. Volgens Sanderus t>n P. D(' Jongh was P. Olijs 

geboortig van Nijwl (Brabant). Z<>er jong in ctt> Orde van 

de Mindt'rhrot>df'rs gt>lrPdt'n, wt>rd hij. na zijn prit>stt>r

wijding, naar lwl klooslt'r I<' Bru~:H!<' g<'Zonden. Intussen 

was zijn gezondlwid niPI al Ie hesl en mocht hij <>nige tijd 

(35) Zie Vl. Paters uil /111n klooster Periangel: V<1n Rrune
ne. BI. · 

(36) In zijn hoek « Davicls{oncls-Evc>rgem ». 1027-1040, bi. 
112. gt>dt de schrijver, dhr A. DE VOS. als stt>rf

datum het jaar 1818. 
(37) Zie ASSENEDE. 
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bij zijn familie te Nijwl doorbrengen. Maar weldra ver

langde hij naar zijn convent terug te keren en vertrok naar 

Gent. Vermits de wegen zeer onveilig waren, wilde geen 

enkel voerman de Pater opladen voor Brugge. Toen boden 

zich 4 kloeke jonge mannen aan om hem te vergezellen. 

Ze trokken toch naar Sluis. Bij hen sloot jonkheer Jan 

van Triest zich aan. Ze naderden reeds het dorp Knesse

lare, toen plots uit de bossen een bende geuzen op de 

Pater viel. Dezen riepen : « Dat is het losgeld voor Andries 

Bosschaert, ofwel wij wreken zijn dood in het bloed van 

deze paap I :. (38). Eerst trokken ze de Pater het bovenkleed 

uit, bonden hem met zijn eigen koord aan een boom. In

tussen bewaakten andere beulen de vijf metgezellen van 

de Pater. Ze vermochten niets om de priester te helpen of 

te redden. Üp enige afstand losten de beulen dertig scho

ten op hun slachtoffer. dat ineenzakte. Toen de hoofdman 

bemerkte dat de Pater nog leefde. rukte hij ook het onder

kleed van de martelaar uit. Deze wreedaard, Jacoh De 
Meyere, nam zijn hij! en doorkliefde de ganse rug van de 

Pater. (3Q) En spottend zei hij tot de gezellen : « Gaat nu 

(38) Andries Bosschaert. de moordenaar van P. Franciscus 
Penneman (zie daarover Sint-Laureins). werd levend 
verbrand te Gent. 

(3Q) De tekst, onder een schilderij die de marteldood van 
P. Olijs verbeeldt. luidt : « Clorieuse Marlelie van 
« Eerw. clienaer Coclts R. P. Cuilie(mus Olys Marte
« laer, ghehoren by Clwndt (anderen zeggen Nijvel), 
« van Brugghe (het moet zijn van Gent) commerule 
« binnen de parochie Knerselaere, ureede ketters spryn
« gencle uut den hosclt, lwbhen den dienaer Coclts 
« aen eenen boom olwlwngen, met veele pistolsclwuten 
« doorschoten en siende cfat /1y noclt leefde, hehlwn 
« hem met clit IJylken (hier/JOuen lwnçthende tot me
« morie van auts bl!waert) van hoofde tot lwnl!cfl!n 
« dfm runglw vn>edelick rloorcapl, wil!ns liefwem 
« van catholike tot aent' lwspitael IJy de Bruusclw 
« Poorte uehraclll, is rlaemac•r m(•t woote solemniteyt 
« van syne mPdcdJroc>ders relioicmsen, vemlwselsclwpl 
« van ÇJoNle inwonders en clemic> van G/,endt, in dit 
" dooster nr•fff•ns R P. Petrus Prus l)(>fJI'OPUen. Is 
« ol•emartilisPc>rt an11o J'j7'j ), (NAESSEN, a.w. hl. 
33 I- 333.) 
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maar weg, maar laat eerst uw geld hier. Zegt dat de vijand 

van de papen dit stul gedaan heeft 1 ». Te Gent vernam 

men dus weldra de akelige moord. 's Anderdaags « gingen 

den Souverain en den baillu van Aardenburg, met al hun 

dienaers. om het lichaem van den Frère-Mineur. hetgeene 

zij nog gebonden vonden staen aen den zelfden boom ». 

Met de grootste eerbied legden de mannen het verhakkeld 

lichaam op een draaghaar en voerden het naar Gent. waar 

zij het in het Rijkegasthuis nederzetten. 

V crgezeld van een grote menigte volk, kwamen de 

Minderhrot'ders processiegewijs het lijk van d<' mart<'laar 

afhalen. en brachten het in hun klooster, waar het neer

gelegd werd nevens het graf van P. Pms Petrus. le Lede

bf'rg" bij Gent vermoord. (40) 

In het « Martyrologius Franci!lcanum » (Rome, 1038) 

wordt de marteldood van P. Olijs vermeld op 10 Februari. 

P. A. VAN NESTE. Geborm te \ Vingpoe in 1738. 

Als Minderhroedf'r wrbleef hij te Oiksmuidf'. wannePr de 

Fransen de Paters Vf'rjopgm. I-lij weigf'rde de ef'd af I<' 

leggt'n en daarom werd hij verwezen lot opsluiting. Op 

20 November 1798 brachten de Fransen d<' Pa!N owr naar 

leper en daarna naar het Rosphuis Ie Brugge. I-lier v<'rbleef 

hij lot het einde van December 1700. Gedurende 2 jaar 

was hij onderpastoor Ie Knesselare: van 1808 lot 1810. (..:J 1) 

SINT-LAUREINS 

Op 13 September 1575 werd. dicht hij de parochie 

Sint-Laureins, waar hij naar toe trol.;: om le preken. P. Fran

cisrus PENNEMAN door een bende bosgeuzt'n gedood. 

Franciscus. ook W<'l f'<'ns Joannes gf'nof'md. werd om

streeks 1540 Ie Gent geboren. Hij trad in h<'t klooster dN 

Minderbroeders Ie Gent en legde daar zijn geloften af. 

Schrander van gPesl en begaafd met een huifpngewone 

(40) NAESSEN. a.w. hl. 360. 
(41) Zie « Knt>sst>lnrt> », door dhr Alfons RY~ERHO\'E. 

1045. BI. 130 en Nota (2). 
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welsprekendheid. werd hij weldra een zeer beroemd predi

kant. In het kapittel van 1574 benoemden de Oversten hem 

tot gardiaan te Sluis in Zeeland, waar de ketterij hoogtij 

\'ierde. Op 13 September 1575 trok P. Penneman te voet 

van Sluis naar Sint-Laureins. Onderweg, niet ver van deze 

parochie sprongen bosgeuzen op de niets vermoedende 

Pater en noegen hem waar hij naar toe ging. « Ik ga naar 

Sint-Laureins om te preken », antwoordde de Pater in al 

zijn eenvoud. « Kom, kom». riepen de ketters verwoed, 

« lang genoeg hebt gij het volk bedrogen. \Vij gaan daar 

een einde aan stellen ». lVIeteen sloegen ze hem en wierpen 

hem op de grond. Zeker Andries Bosschaert, de aanvoer

der van de bende. nam plots zijn bijl, sloeg ze in de keel 

van de Pater zo dat het hoofd werd afgehouwen. De geu

zen wierpen het lijk in de gracht, waarin het vijf dagen 

bleef liggen. Toen schapers in de wijk « Commer » voorbij 

trokken. vonden ze het gemartelde lichaam. De inwoners 

van Sint-Laureins namen met eerbied het lijk op, droegen 

het naar hun parochie en begroeven het lichaam in hun 

kerk. 

De baljuw van Gent. Corteville, zocht de moordenaars 

op, en snapte hun kopstuk. Andries Bosschaert. Op 24 Sep

tember 1575 werd hij te Gent verbrand. 

Onder een schilderij die de marteldood van P. Penoe

man voorstelt en in het klooster der Minderbroeders te 

Gent bewaard wordt, slaat de volg-ende tekst : « Glorieuse 

< Martelie van den EPrw. di<·rwc'r Godts R. P. Franciscus 

< Penneman. sc>er lreffelick predicanl. Guardiaen van 't 

<convent binnen de stadt Sluys, ~aende om t' wort Godts 

<te pn·diken inde prochie van S. f .nurPns, niet verre van 

({de stad!, is in de llilnden van vn·pde keilers ahevallen, 

({ welcke dic·na<·r Codls met vePic· vuyslen Ier aerde ahe

.: sla~en J.ehlwn ; dc·n Pen<'n f.p('ft mPI pene hyle den hals 

< doorstc·kc·n, r·n daPrnuer vrc•('(IPiijk de• hel afrJecapl, aldus 

({om t' r.(eloof c·n dr·n naem Cl1risli ul•emuriPiisePrl, naer 

({ vyf rlar·~tllf'n van sclmr·pllf'rdc·rs al)('vond<'n is solernrH'

({ lid1 lwaravc·n in cJ,. k1·n·kc· van voor~c·yde prorliÎe. I '57'5 ». 
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de misdaad. Een woordje uitleg slaat erbij ; « Oostersche 

byle waer mede den boven gemelden Eerw. Pater Fran

ciscus Penneman is voor het gheloove vermoort den 13 of 

14 September 1575 ». (42) 

Een repliek van deze bijl wordt in de processie te Sint

Laureins gedragen. 

P. Amatus BOSCHMAN (Naessen, bi. 52) of BOS

man (Schoutens, bi. 12) werd te Overmere (0.-VI.), op 

2 Augustus 1760, geboren. Te Sint-Niklaas (Waas) trad 

hij in het klooster op 6 Augustus 1784 en legde, 't volgend 

jaar op 8 Augustus, zijn plechtige geloften af. Uit zijn 

klooster van Oiksmuide verjaagd. op 16 Augustus (43) 1796, 

door Commissaris Coppé. moest hij zich verbergen. Na het 

Concordaat werd hij pastoor benoemd in 1814 te Sint

Laureins, maar overleed daar na een jaar en zes maanden 

op 12 Januari 1816. 

P. VAN HERREWEGHEN. Urbanus (Jozef) werd 

te Bazel geboren op 27 Juli 1757. Hij nam het franciskaans 

habijt aan in het noviciaat te Sint-Niklaas (\Vaas) op 

26 Juni 1781 en legde. het volgende jaar op 28 Juni zijn 

geloften af. Hij werd te Brugge. op 20 December 1783 

priester gewijd. 

Üp 9 December 1 i9ó uit zijn klooster te Brugge ver

jaagd. moest hij zich verbt'rgen. Na het Concordaat volgde 

hij P. Bosman op als pastoor Ie Sint-Laureins in 1816. 

Twt'e jaar latt'r. op ó Juli 1818. ovPrle<>d hij daar en werd 

op het kerkhof aldaar lwgrnven. 

VINDERHOl !TE 

P. Aloysius MINNE. 

Te Vinderhoutt', in de muur van het kNklwf. lezen 

wij op een blauwe zerkstt'en het volgt'nd opschrift : 

(42) NAESSEN. a.w. bil. 344-345. Het Franciskaans l\lar
lyrologium herdt'nkt hem op 13 Seplemlwr. 

(43) P. SCHOUTENS schrijft 27 Augustus. 
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TER GEDACHTENIS 

VAN 

Joffrw l\Ia. VARENBERGH. 

overl. 6 Augti 1816 

Joffrw J. J. V ARENBERGH 

overl. 7 Januari 1823. 

E.P.A. MINNE, Commiss. Generael 
overl. 25 Juli 1800 

Joffrw A. VAN RONSELE 

over!. 11 Maart 1793. 

R. I. P. 

Het bovenstaande grafschrift geeft ons te veronder
stellen dat P. A. Minne. te Vinderboute ligt begraven. 

P. Aloysius (Petrus-Franciscus) Minne werd te Wer
vik geboren op 10 Juli 1737. Zijn ouders waren Petrus
Frans en Lidwina Van der Mersch. Nog geen 16 jaar oud 
trad hij in het noviciaat te leper op 30 Juni 1753 en werd 
aldaar geprofest. het volgend jaar. 2 J ui i. 

De Oversten benoemden hem tot Leesmeester in de 
wijsbegeerte en ~odgeleerdheid en schonken hem de titel 
< Lector Emeritus~. In 1775 werd hij in het kapittel. te 
Gent gehouden. tot Provinciaal gekozen. oud 38 jaar. In 
de plaats van E. P. Deschering werd hij Commissaris
Generaal benoemd met volle macht over de provinciën van 
Duitsland, Bf'lgië en Frankrijk. 

Door de Franse Omwentelaars uil zijn klooster van 
Gent verdrr-vpn, moest hij onderduiken. Hij stierf Ie Gent 
op 25 Juli 1 HOO. 

ZOMERGEM 

P. Hieronymus Wil J .EMS WC'rd Ie Zomergem ge
horen op 28 Decemf>C'r 1750. T oPn ldj uil zijn klooster 
wPrd verjaagd ging llij IC' Z.omC'rgem wonen, waar hij op 
'5 Juli 1811 ow•rl1·r-d c·n daar werd lwgraven. 

f lit·rrnl·dt· PincliUPn we d!'Zf' hondiue stucliP over de 
< f'vlinrleriJrcwdPrs irr !tel f'vlc>r'lieslml(l :., studie, die ho<~ 
onvollt·dïu ook. tof'h t·r·n gpscflif•dkunrliu overzicht weer
gef•ft van lwt lr·v1·n 1'11 dt· apostolische ariH'iJ von de vroe
f.!I'TI' Paters onclt·r 1l1· lwvolkin(.! van IH·I oi01J(J(' MPetjeslond. 

Turnlll,.tl JfJ'i) 
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VOORNAAMSTE BRONNEN 
1. HANDSCHRIFT : 

« Regislrum Convenlus Eedaniani FF. Minomm Re

collectorum », (kopij van 1731 ), bestaande uit 63 folios 
of 115 bladzijden. Een tweede titel op fol 0 I r0 

: ~ Re

gistrum Historieurn de Orlu et Progressu hujus Con

venlus Eedaniani PP. Minarum Recollectomm ». 

Bewaard in het klooster der Minderbroeders te Eeklo. 

2. GEDRUKTE \VERKEN naar oorspronkelijke hand
schriften : 

« Franciscaansclt Vlaancleren », P. Phol. Naessen, l'vle

chelen. 1896. 

« lvfartyrologium lvTinorilico-Belgicum », P. St. Schou

tens, Hoogstra ten. 1901. 

« Necrolouium Convenlwn l3rugensium », P. A. Heysse. 

Guaracchi. 1917. 

« Talmlae Capitulares ( 1629-1796) », P. A. Heysse, 

Brugge. 1910. 

3. \VERKEN over de streek : 

« Eueroem. Davidsfonds : 1927-1952 », A. De Vos. 

« MinderlH·oeders Ie Eeklo : 16-19-19-19 », P. Ant. Ver

scltUere, o.f.m. 

« Knesselare », Alfons RyserhovP. I 945. 



HET GROOT-GOED TE EEKLO 

De geschiedenis van het M eetj esland is bij uitstek 

de geschiedenis van een landelijke streek. D e ont ginnin g 

van de bodem, de groei en bloei van hofsteden en hofkens 

behoren tot de belangrijkste en schoonste aspecten erva n. 

Tussen het groen van de vele bomen liggen de dorpen 

verscholen. Enkele noemen zi ch stad weli waar : Ee klo, 
Kaprijke, A ssenede, Watervli et en Middelburg . Maar zo 

alleen E eklo het uitzicht van een landelijke gemeen te ver

loren heeft , niet steeds in haar voorde I. ni et leed in haa r 
nadeel, dat hangt af van het standpunt dat men inn eé~ t. 
de mees te M eetjeslandse dorpen hebben hun la ndelijke 
atmo fe r, samen met hun oude dorp kerk en hun lang

gestr kte vri odelijke woningen Lam lijk gaaf b ·waard. 

D e m hoev n b hor n lol h •l midd lma li g n 
klein b edrijf. Zij ligg o naa t m •kaar la ng " J I ra l en, 
met een boomgaa rd Lu n d g bouw n, n d akk ·r N 

achter in r g lmatig r chtho kig trok n. 

Grote omwald hof t d n d ar nt g n li Qï;t>n a fg -
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zonderd van de hoofdwegen, te midden van de akkers die 

tot het hof behoren. Zij zijn slechts bereikbaar langs een 

landweg of een dreef. Meestal zijn dit zeer oude stichtin

gen of kloosterontginningen. 

Een der oudste hofsteden van het Meetjesland is het 

~ Groot-Goed » in « den Busch » te Eeklo, beter gekend 

naar de naam der bewoners als « 't hof van Huysman's >. 

GESCHIEDENIS 

Het is niet met zekerheid geweten wanneer de hofstede 

werd gesticht. Vermoedelijk gebeurde dit echter riiet vóór 

de tweede helft der XIIlde eeuw. 

Het noordelijk gebied van Eeklo, waar de hoeve ge)e

gen is, was in de Xllde eeuw nog een bosachtige stre;k. 

waar de graven van Vlaanderen gaarne op jacht kwamen. 

Verschillende oorkonden werden door Diederik van den 

Elzas te Aalschoot ondertekend terwijl hij in deze streek 

op jacht was (I). 

Zeer waarschijnlijk had de naam Aalschoot toen nog 

een ruimere betekenis dan dit nu het geval is. Thans vindt 

men het toponiem slechts terug in de verbasterde vorm 

~ Aalst-goed ». de naam van een omwalde hofstede ten 

noord-oosten van het Groot-Goed. Blijkbaar heeft de naam 

Aalschoot zich metterlijd beperkt tot deze hoeve (2). 

In de loop der XIIIele eeuw verwerft het gasthuis van 

Onze Lieve Vrouw ter Lazarie in Gent. gezegd het Rijke 

gasthuis, uitgestrekte grondeigendommen in Aalschoot te 

Eeklo. Op 12 December 1241 verkopen Johanna van Con-

(1) Ch. PIOT, Cartulaire cle l'a!JlJa)'e d'Eename, Brugge 
1881. blz. 34 nr 34: «Actum est hoc Verbi Incamali 
anno MCXL in Alscol, loco silveslri, ubi tune tem
poris comes Theoclerirus cum suis venationi intenelens 
morabatur » ; - blz. 35 nr 34 : « Actum est hoc anno 
Verbi Incamali MCXL in Alescot, ubi tune temporis 
comes cum suis venalioni intenelens mombatur ». 

(2) Ik dank Or M. Gysseling, archivaris-paleograaf hij 
het Rijksarchief te Gent. voor zijn inlichtingen in 
verband met dit toponiem. 
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stantinopel en Thomas van Savoye aan het Rijke gasthuis 

56 bunderen woestinen in één stuk gelegen te Aalschoot 

in de parochie Sint-Vincentius (Eeklo). Twee kwijtschriften, 

gedagtekend van i' lei 1244, het ene ondertekend door 

Alardus de Hole en het andere door Raas van Gavere, 

bevestigen nogmaals deze verkoop (3). 

Later wordt, bij mijn weten, geen enkele eigendom 

van zulke grote uitgestrektheid nog door het Rijke gast

huis te Eeklo verworven. Wel werden de 56 bunders her

haalde malen door kleinere aankopen vermeerderd : in 

1258 met een half bunder ; in 1270 met 6 bunder ; in 127 4 

met 21 bunder woestine en 18 bunder moer. 

Later, in de loop der Xlllde en XIV de eeuwen, schon

ken ook particulieren te Eeklo stukken land aan de Lazarie. 

Hun uitgestrektheid bedroeg 8,5 bunder (21 Juni 1282), 

25 gemete (20 Februari 1289), 6 bunder (28 October 1291), 

een halve bunder (2 Januari 1304), 7 gemete (29 Novem

ber 1305), 700 roeden (20 April 1309, enz. (4). 

Het is dus binnen deze eigendommen dat het Groot

Goed gelegen was. En ik hen geneigd aan te nemen dat 

het ontgonnen werd op de 56 hunder woestinen die het 

voorwerp waren van de eerste aankoop, in 1241. Immers, 

het Rijke Gasthuis had, behalve de pachters van het Groot

Goed, nog pachters van kleinere eigendommen, die wellicht 

te identificeren zijn met de latere aankopen en schenkingen. 

Het oudst bewaarde paclllcontract van het Groot-Goed 

dagtekent van 16 Juli 1411. Het hof is alsdan 101,5 gemete 

groot ; het wordt verpacht aan Lauwereins I )aneels, voor 

een termijn van zes jaar, voor de som van 96 ponden pa

risis. In het pachtcontract worden geen andere voorwaarden 

gesteld dan deze geldelijke som (zie hijlage 1). 

De lijst d('r pacht1•rs kon nid volledig opgesteld wor

den ; daartoe ontbreken de voldoende gegevens. llier vol-

(3) Archief van ll('t Bisdom Gent, Fonds van IH't Rijke 
Gastl•uis, oorkond1·n van d('ZI' duta. Thans bewaard 
in het Rijksarchief te Genl. 

(4) Idem. 
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gen de namen van de pachters die we konden vinden, met 

aanduiding van de oppervlakte van het hof. de pachtsom 

en de termijn van het kontrakt (5). 

1411 Lauwereins Daneels, 101,5 gemete, 96 pond, 6 jaar. 

1595 Mattheus Dheckere, 32 p. 5 s. 6 g. 6 d. +. 
1614 Jan Dheckere, fs Matteus, 112 g. 178 roeden, 

25 p. 6 s. +. 6 of 9 jaar. 

1617 Christoffels Rogiers, 112 g. 178 roeden, 41 p 8 s +. 
9 jaar. 

1626 Christoffels Rogiers, 124 g. 63 roeden, 70 pond +. 
6 jaar. 

1644 Jacques en Christoffels Rogiers, 134 g. 163 roeden, 

700 guldens +. 6 jaar. 

1650 Christoffels Rogiers, 134 g. 163 roeden, 700 gul

dens. 

1656 Christoffel en Joris Rogiers t>n Lieven Ryckaert. 

6 jaar. 

1662 Jooris Rogiers en Lievm Ryckaert, 650 guldens +. 
9 jaar. 

1670 Lieven Ryckaert t>n Christofft>ls De Crane, 650 

guldens +. 9 jaar. 

1694(tot) Jan Pynckele 

{5) Een kruisje, +. na de pachtsom gt>eft te kemwn dat 
er nog andere verplichtingen waren : levering van 
goederen in natura of andere lasten. 
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1595 tot 1617: Stadsarchief Gent, 0. L. V. ter Laza
rie, nr 14, pachtboek. 
1626: zie bijlage 11. 
1644 lol 1670: Starsarchief Gent, Arme scholen, nr 16 
A/140, Voorwaarden der pachten. 
1694 lol 1736: de namen van de pachters uit deze 
periode lwb ik in het Stadsarchief niet teruggevondt>n. 
Het zijn echtt>r de eerste van een lijst der pachters. 
die in het bezit is van de huidige pacl.ter. 
1760 tot 1791 : Stadsarchief Gent, Arme scholt>n, nr 
25/248, pachtcontracten. 
Vanaf 1793-94 : Commissie van Openbare Onder
stand te Gent. « Sommier des Hospices n° 17 et 26. 
Pauvres Ecoles. Eecloo ». 



169-t \\'ed. Joos Ryckaert 

1708 Christiaen Himmelsoet 

Joos De \ Vispelacre 

1731 Pieter De Causemaeker 

1736(tot) Judocus De Vos 

1736 Joannes Huysman, 75 pond +. 6 jaar. 

1760 Joannes Huysman, 134 g. 29 roeden, 100 pond +. 

6 jaar. 

1766 Joannes Huysman, 100 pond +. 6 jaar. 

1773 Joannes Huysman, 117 g. 55 roeden, 112 pond+. 

6 jaar. 

1779 \V ed. Joannes Huysman, 117 g 55 roeden, 133 p. 

6 s. 8 g. +. 6 jaar. 

1784 l\lartinus Huysman, 117 g. 55 roeden, 166 p. 13 s. 

4 d. +. 6 jaar. 

1791 l\lartinus Huysman, 117 g. 55 roeden, 200 pond+. 

6 jaar. 

Jaar li ( 1793-94) ~ lartinus Huysman, 117 g. 55 roeden, 

150 pond+ of 166 p. 13 s.g. 

Jaar XI ( 1802-03) l"vlartinus Huy!>man, ISO pond +. 6 jaar. 

1808 Martinus Huysman, 1798,92 fr. (165 pond). 9 jaar. 

1816-17 \Ved. Martinus Huysman, 1904,75 fr. (175 pond). 

9 jaar. 

Hernardus Huysman 

1826 Bernarclus Huysman, 8tl0 guld. Ned .. 9 jaar. 

1835 Hernardus Huysman, 2100 fr., 9 jaar. 

1844 Hernardus Huysman, 2500 fr. 9 jaar. 

1853 Bernarclus I fuysman, 3160 fr., 9 jaar 

1859 Kinderen I iuysman, 3160 fr. 

1862 B<.>rnard JJ I fuysman, hr. en ·z .. 3200 fr., 9 jaar. 

1871 Bernarel JJ I iuysrnan, hr. t•n z., 1220 fr., 9 jaar. 

1880 Bernarel 11 I luysrnun, hr. en z., 4000 f r., 9 jaar. 

1889 Bernarel 11 I luysman, hr. en z .. 3()00 fr., 9 jaar. 

1898 BNnard JIJ lluysrnan. 

1938 Hernard IV I luysrnan, aan wie wij nog een Iu nu 

lt~ven wensen. 
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Dit overzicht. hoewel onvolledig, geeft aanleiding tot 

enig commentaar. Over de oudste periode, XIIIde, XIVde 

en XVde eeuw welen we het minst. Ook voor het einde 

Jer XVIIde en het begin der XVIIlde eeuw zijn de in

lichtingen onvolledig. 

Tot het einde der XVIJlde eeuw is hel pachttermijn 

meestal zes jaar. Dit met uilzond~ring van 1617 tot 

1626 (6). Ook in 1662 en in 1670 wordt een pacht van 

negen jaar aangegaan. Sedert 1808 is het pachttermijn 

steeds negen jaar gebleven. 

De pachtvoorwaarden weerspiegelen de sociaal-eko

nomische toestanden van de tijd. Behalve de pachtsom 

behelzen zij meestal nog de betaling van de lasten en soms 

enkele leveringen in natura. 

In 1595 zijn het o.a. 3 cappoenen, 2 vette lammers, 60 

steen boter en 2 steen vlas. In 1617 2 vette lammers, 25 

steen boter en 12 steen vlas, enz. 

In 1626 werden sommige gaPderen verkavt>ld tussen 

0. L. V. ter Luzurie en het godshuis der Arme scholen te 

Gent (bijlage 11). Bij deze verlmveling wordt het Groot

Goed toegewt>zen aan het godshuis der Arme scholen. De 

hofstede was 525 pond 10 sclwllingen geprt>zt>n. Dt> tot>n

malige pachter. Christofft>l Rogiers, had naast de pacht

som nog enkele andere verplichtingen. Aan de H. Geest

tafel van Eeklo (toenmalige armenzorg) moest hij jaarlijks 

twee zakken rogge leveren en aan de opperjager was hij 

12 groten verschuldigd. 

De familie Rogiers, die minstens vanaf 1617 het hof 

in pacht had, schijnt tot ongeveer 1670 op het hof gevestigd 

LP blijven. Op het einde van de XVIIele en het bt>gin der 

XVIIIJt> eeuw schijnt het de pacillers niet al te bt>st met> 

Ie gaan. Geen enkele houdt het er zeer lang uit. 

(6) Het kontrakt van 1614 "vas aanvankelijk aangegaan 
voor 6 jaar, maar het cijfer werd naderhand geschrapt 
en vervangen door Q. In ft>ite Wl'rd dl' pacht vernieuwd 
na drie jaar. 
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Op 28 Juni 1736 wordt het hof verpacht voor een Ier

mijn van 6 jaar aan Joannes Huysman, zoon van Pieter 

Huysman. stamvader van het merkwaardig geslacht dat het 

hof tot op heden heeft uitgebaal (zie bijlage Ill). Elke ge

neratie beheerde het hof gedurende een tijdsspanne van 

ongeveer 40 jaar. 

Behalve de pachtsom en de lasten was de pachter ook 

twee pistolen verschuldigd «voor eenen rijstpap aende 

kinderen in beide de scholen » van het gasthuis. 

De Franse overheersing en de secularisatie van de 

godshuizen brengt het hof onder burgerlijk beheer. De 

pachtsom bedroeg toen 150 pond, doch in geval de tienden 

afgeschaft zouden blijven (men scheen er toen nog niet 

zeker van te zijn) zou de pachtsom lot 166 p. 13 sch. 4 g. 

verhoogd worden. Naderhand verkiest men in vervanging 

van de tienden de levering van zes steen boter van goede 

kwaliteit. 

Vanaf 1808 komt een belangrijke wijziging in de 

pachtovereenkomst. De pachttermijn beloopt van dan af 

negen jaar en de pachtsom wordt in frank berekend. Van 

dan af worden geen leveringen in natura meer voorzien. 

BESCIIRJJVING 

<~: Item een behuysde [,ofstede, liggende in syne wallen 

met het huys, schuer en stallinghen ... » Aldus wordt het 

Groot-Goed beschreven in l1el kaartboek van 1756 dat 

thans nog in het archief van de Commissie van Openbare 

Onderstand te Gent berust. 

Op de figurulievc kaarl zil'l rnc•n dc· [,ofslede in per

speclic·f-1!-keninJ,I afuelweld Ie rnidcl,.n van haar akkc·rs. Er 

is sleehls w<'Ïnil.! vc·randc·rd secll'rlclic·n. Allec·n de huilenste 

omwallinu. slechts c·pn uraclll. is llwns uedempt. Verder 

zÏI·I rn<'n cl(' c·iJ.If•n I ij kc· omwal! i nu naJ,~enoc·u rechi110eki u. 
rllf•l ltet pooriJ.Ic·bouw op cle zuiclc·lijkc· lo<'J,Iang c•n Pen klei

nPrc~ poort op cl!' uilwc•u nuar cl<' landNijc•n len noorden. 

Binrwn d(' ornwallinJ.I : de· hoomuaurcl, lwl woonhuis, de 
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schaapstaL de schuur, twee stallen, het bakhuis en een 
waterput. 

Het eerbiedwaardigste gedeelte van de hoeve is on

getwijfeld het poortgebouw dat de zuidelijke toegang tot 

het hof beheers t. Nochtans heeft het maar weinig gescheeld 

of het oude bouwwerk werd op voorstel van de regisseurs 

van de C. 0. 0. in het begin dezer eeuw afgebroken. 

Bernard lil Huysman vond echtfT dat het nog een goede 

graanzolder bood. Dank zij diens nuttigheidszin bleef het 
gebouw bewaard. 

H et is een rechthoekig gebouw van drie traveeën, met 

verdieping en zadeldak. Het is opgetrokken in baksteen, 
waarbij Doornikse kalksteen op spaarzame wijze werd 
gebruikt. 

In het midden heeft h et een brede doorgang voor de 

_wagens ; ten westen een smalle doorgang voor de voet
gangers ; ten oosten is er een rechthoekige woonruimte met 
een kelder er onder. 

D e zuidgeveL dit is aan de buitenkant van het hof, is 
door twee steunberen g stut. De brede poortopening is door 

een ' gedrukte korfboog ' afgedek t, doch er boven bevindt 
zich nog de oorspronkelijke rondboog. De smalle doorgang 
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is door een rondboog afgedekt. Het metselwerk verloont 

afwisselend lwPe of drie lagpn baksteen en een laag Door

nikse kalksteen. De bakstePnis 28 à 30 cm lang, 14 à 15 cm 

breed en 7 à 8 cm dik. Hel metsehverk van de verdieping 

springt een weinig terug en is uilgevoerd in baksteen van 

kleiner formaat. De venstertjes zijn door zandstenen mo

nelen verdeeld. 

Aan de noordzijde. dit is de binnenkant van het hof. 

zijn de twee boogopeningen door een zuiltje gescheiden. 

Dit rondzuiltje van Doornikse steen staat op een zeer hoog 

voetstuk. Het heeft een krulkapiteel en een vierkante dek

plaat. 

Aan deze zijde vertoont de poort Pen zekere gelijkenis 

met de Balanspoort ( 1256) van de ahdij Ie l'vliddelhurg in 

Zeeland. 

Tegen deze noordelijke gPvel is een Iraploren aange

bouweL 

De "\Vestelijke puntgevel, overigens eenvoudig. is door 

twee zware steunberen gestut. 

De oostelijke gevel is in de benPdPngeleding door drie 

steunbPren gestut. Op de verdieping ziel men de uilsprona 

van de schoorsteen, die door kwartronde kraagsteentjes 

gedragen wordt. 

Ook binnen biedt hel gphouw merkwaardige aspecten. 

De kelder in het oostelijk gedpelte van hf'! poortgebouw is 

door twee kruisrihh<'ngewelven overkluisd. f)<' ribhen he

staan uit zware hakstC'nen met afgpsdJUinde hoPken. In 
het kamertje <'rboven ziet men l)('t trogwulf dat de schouw 

van de verdi<'pinu draagt. J)p wenteltrap hc•slaal uil een 

ronde hakstenen spil c·n tredc·n van haksfpc•n mc·l e<'n zand

stenen plaat. Vroc·ul'r liep de· lrnp door in c·Pn lorc·nljp dnt 

boven fwt dak uil rc'f'S. I )i I is tl~ttns verclwenl'n. I )p VC'rdi<>

pinu van hf'l gebouw is door C'<'n C'nl<dl' zaal ingenomen. 

Tegen de oostwand ervan ziC'I nwn c•t•n J,rc.rfc• sd•oorsleen

mantel : zandstPnc·n sdHH1Wwanuc·n mt·l el'nvoudiu gotisch 

profic·l Pil c•t·n uilslt·kc·nciP dc·kplnal ; c·c·n J,oulen schouw

haik; C'f'Jl Wl'inig f.!C'\VI'Jfrfl' sdi!IIIWfHWZt·rn l'll 1'1'11 JicJ.t j!'s 
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uitgeholde schouwwand. die bezet is met dunne op elkaar 

gestapelde tegeltjes. Rechts van de schouw ziet men een 

klein nisje met een drielobbige spitsboog afgedekt. Links 

een dichtgemetselde spitsboog van het « gemak ». 

Verschillende elementen wijzen er op dat dit poort
gebouw tot een zeer hoge ouderdom opklimt, maar dat het 
later een of twee maal werd verbouwd. 

Het groot formaat van de baksteen en het gelijktijdig 

gebruik van Doornikse hardsteen, de rondbogen. het vroeg

gotisch zuiltje en de archaïsche vorm van de kruisribben

gewelven van de kelder wijzen heel zeker op een gebouw 

uit de XIIIde eeuw, wellicht uit de tweede helft. Het trap

torentje werd er later aan toegevoegd en de verdieping is 

heel zeker herbouwd. Wanneer dit gebeurde is niet met 

zekerheid te zeggen. misschien reeds in de XIVde of XVde 

eeuw. Doch waarschijnlijk had er nog een verbouwing 

plaats in de XVIIde eeuw, lof'n de bogen van de grote 

poorten werden verlaagd en een nieuwe zoldering \'verd ge

legd. \Vanneer het archief van het Rijke Gasthuis geïn

ventorieerd zal zijn. zal het wellicht mogelijk zijn hierover 

nog nadere gegevens te vinden. 

Het tamelijk ruime woonhuis is een langgestrekt drie

cellig gebouw van baksleen mei een wpinig zandsteen. Het 

dagtekent vermoedelijk uil de XVJJde eeuw. Zoals alle 

oude hoevewoningen van het Meeljesland is het witge

kalkt en langs onder Z'.Vart geteerd. De deuren. ramen en 

luiken zijn groen gewrfcl. De voorgevel is naar het hof. dit 

is naar het noorden gericht. In de gevelcompositie zijn de 

drie kamers duidelijk Ie ondersclwidf'n. Rechts. Loven de 

hlder, de voutekamer mPI !wee hooggeplaalsle venstNs. 

In het midden de grote keuken met deur en een vensiN 

(het oorspronkelijke vensier werd f'nl.;ele jaren geleden door 

een modern vensier mPI rolluik vervangen). Links de slaap

kamer mei twee vensters. Achter deze drie kamers ligt nog 

een lange achterkeuken mei een tweede kelder en youte

kamer. 

Het steile dak is mf'l pannPn gPdekl ; oorspronkelijk 

was hel wellicht mei slro. f)p vooruilstekende rnnd is door 
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een rij geprofileerde balkkoppen gedragen. Een klein dak

ruitertje met klokje bekroont het gebouw. 

Binnen zijn drie brede schoorstenen bewaard. Deze 

op de hoogkamer is met geglazuurde tegeltjes bezet. 

De overige gebouwen zijn alle van latere datum. Zij 

hebben wellicht één voor één de gebouwen van hout en 

vakwerk vervangen. Het oudst is nog de' schaapstaL Het 

gebinte van de schuur is ouder dan de muren. De bakkete. 

die zeer ver verwijderd van de overige gebouwen ligt, heeft 

thans geen bakoven meer. Haar ligging wijst er op hoe de 

gebouwen vroeger in brandbare materialen opgetrokken 

"\varen. 

Ten slotte volgen hier nog de namen der akkers. Oe 

uitbating bestaat uit drie grote akkers : de Noord-Busch

akker. waarin de hofstede zelf gelegen is ; de Vvaey-akker 

ten noorden er van en de ]'vlolenakker ten zuiden van de 

BusstraaL Elk dezer akkers is nogmaals verdeeld in kleinere 

percelen die elk hun eigen naam hebben. Deze namen 

houden verband. hetzij met hun liçming : de ommeloper. 

de kleine ommeloper en de grote ommeloper. alle drie rond 

de hofstede. tussen de twee omwallingen waarvan de bui

tenste thans gedempt is ; de stukken aan 't achterhekken, 

de stukken vóór de watergang. de stukken over de water

gang, de heulestukken, 't stukske aan 't dreefken ; hetzij 

met hun uitgestrekth(>i<l : dP viergemPte, de zesgemete, d<' 

zevengemete, 't groot stuk; hetzij mei het uitzicltl der 

stukken : het lang stuk. lwt plat stuk. hel hoog stukske. 

het hoogeinde, de bijle, het bijlhn ; IJdzij mPI Pen vroeger<' 

functie of een of andere eigPnaardialwid : de schaapweide. 

het braakshn, de vijverkens, h<'l karwllestuk, de kruishilk. 

de flowijn('stukken, d<' doozc. 

l.aal ons om Ie Pindig1•n de· wc·ns uitdrul<kl'n dat de 
huidiae bdH·Prrl1·rs der Commissil' van OpenharP OnciN

sland van Gl'nl thans door l'nl<~•l(• gNingP hPrstPIIingPn elP 

hl'warina van IH't poorlgPbouw zull1'n VNZ1'k1•n•n. 

I >r Elïsalwtl. I >I IANENS. 
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BIJLAGEN 

I 

1411, 16 Juli......- Pachtvoorwaarden. 

« Dit siin de pachters in West Eekeloe. 

Int eerste die der Lazarien lant van Ghend houden 

in pachte dat men heet 't gasthuus. Ghescreven int secpen

dom Ghenoets Camans Jans van Eecke. Dit was ghedaen 

int jaer XIIII c ende XI den XVI de dach van hoymaent. 

Int eerste Lauwereins Daneels hout onse groete goet 

te Eekeloe daer toe behoort (h)ondert ghemete lants ende 

onder (h)alf ghemet, VI jaer lanc gheduerende d'eerste 

pacht co(m)t te bamesse Xllllc ende XI. Elc ghemet om 

XIX sch(ellingen) par(isi)s. Het is Ie wetene dat 't hof groet 

es metter huterster gracht de(n) heekin hosch de(n) boe

gaert metten oest beelke mede gherekent X ghemete lettel 

min of meer. Dies ziin de twee ghemete maer winnendè 

lant. Item XLilil ghemete ende een (h)alf ligghende buten 

hove, lettt>l min ofte mt>t>r, duts Ie wetene tt> eenen vier

canten sticke de peperstratt> ligghende an dt> west zide, 

streekende noortwaert loten noort watergang-he t>nde an 

de west (oost ?) zide es ghelt>ghen 't lant dat Jan Stommt>

lin hout in pachte van dien van den gasthuse en ant zuud

ende commendt> an de bosch slralC'. Ende Xl\'fl ghemelt> 

Ie eenen sticke, lettel min ofte meer, streekende zuudwaert 

melle eene ende tote den zuudwaterganghe ende metten 

noorlende commende tolN boschsirale ende an de west zide 

loep! de peperstraete ende an de oest zide es gheleghen 

't lant dat Arent Dierkins hout in pachle van dien vanden 

gasthuse. 
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1626. - Verkaveling. 

Cavelynghe en voordeel van alle deeltsame erfgoede

ren, huusen ende renten toebehoorende het godshuis van 

0. L. V. ter Lazarie binnen Ghendt ende religieusen ter 

eender zijde ende mijn Ed. Heeren Schepenen van der 

keure over de regierders van de Aerme Scholen binnen der 

zelver stede. 1626. 

Binnen Eecloo. 

Item een behuusde hofstede gheleghen binnen de keure 

ende vryhede van Eecloo groot metten lande daermede 

gaende ligghende in diversche sticken al d'een an d' andere 

LXV ghemeten XXXV roeden met alle de huusynghen, 

schueren, stallen ende toebehoorten ende hoornen daarop 

staende, zuut de buschst mat. noort de \Vaystrate, oost de 

scheegracht die hier lot halven te mede gaende, west de 

peperstrate. danof pachter is Christophels Rogiers met de 

twee naervolghende partyen voor LXX ponden groten 's 

jaers, danof den pacht van zes jaeren ingegaen te Bamesse 

XXVI. ghepresen vijf hondert vijfentwintich ponden thien 

schellinghen. last van thien loopC'n rogghe wesende twee 

sacken tot profficte van I-I. Geest van Eecloo ende XII 
groten anden opperjagher. 

Item XLVI ghemeten XXVIII ropden ... 

Item XIII al•emeten ... 

Staelsarchief Ie Gent, 0. L. V. ter 

I .azarie nr R : - Arme Scholen, 124 

A I<'T/21'3. 

JIJ 

17)1), 2R .funi. ...- Parllfvoorwaarcii'JJ. 

Tt·n voornrwmdt· d;wglw is ot·n .Jounnt~s I luysman, 

filius l'it•ft·r, vt·qHtcllf l~t·f Croof ( ;IH'cll lof Et·doo, ft• voo-



ren gebruikt geweest hij Judocus Devos, tot advenante van 

75 ponden groote 's ja ers, boven de prochie oocosten ende 

heer als rente daar van oudts daeruyt gaende, vier hondert 

behoorlick gelij stroo met zijn toebehoorten jaerlicks te 

verleggen, de straeten en waterloopen te onderhouden ende 

contant ter reker.inge van prijzije te betalen tot 50 ponden 

groot boven de pistole die contant betaelt is, ende op de 

voorwaerde en conelitien hij voorwaerde vermeldt voor den 

termijn van zes jaren, ingaende te Baemisse 1736, ende 

nochtans te mogen in het gebruyck comen van stonden aen, 

ten weleken effecte hij dese heeft onderteekend. 
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BURKEL 

Over het I\ laldegemveld werd in dit jaarboek reeds 

een paar keren geschreven. ( 1) Dat waren artikels die over 

delen van die heide handelden. Het zou wel de moeite 

lonen eens over die heide in haar geheel te schrijven, vooral 

van historisch-geografisch oogpunt uit. Maar dat kan nog 

wel uitgesteld worden tot een volgend jaarboek, onder

tussen krijgen wij steeds meer en meer inlichtingen. De 

bodemkarteringsdienst die nu in deze streek werkt zal ons 

ook nog veel leren. En daarbij, er moet nog een groot stuk 

van die heide in het hijzonder behandeld worden, Burkel 

namelijk. Hier volgt de beschrijving van dat klooster

domein. 

1. Aankoop, grenzen en ontginning in cle 13e eeuw. 

In 1243 verkocht gravin Johanna en haar echtgenoot 

Thomas van Savoie, 353 bunders heide aan de abdij Ter 

Doest : < terrae incultae quae vulgo dicilur wastina cum 

nemore quod dicitur Burkela » (2). Deze heide grensde ten 

oostf'n aan het domPin van Papinglo, fen zuiden ook ge

deeltelijk aan dat domt>in t•n aan de Oude Rrugse Heer

weg, ten westen aan die heNwC'g (3) en ten noorden aan 

de heide van de heer van Mald<·gem pn aan een stuk heide 

dat aan Arnulf van \Vern·m toelwhoorde. Van die 353 

(1) Jaarhoeken van l1et f-fec·mkundig Genootschap 1050: 
"flf'l Waarsclwolvf'{dc>kc>n ,, G. DE SMET; 1051 
" I IPI I )ronrwnooc>cl », G. DE SMET ; « /let Domein 
vun de llcwr r)(m f\1aldc'rwm ,, I). VERSTRAETE. 

(2) VAN DE PIJTrE: « Cortulnrium de Dunis , hldz. 
'57ó. 

(1) Ov .. r di(' I '('('fWI'I./, zit• Jamhot·kr·n VUil J r('('ffikundiu 
CPnootschnp van lll't Ml'l'!jl·slancl JfJilf) Pn '50: «Oude 
weuen in lwt McwljPslwul ,, U. VERSTRAETE. 
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bunders lag-en er een dertigtal t~n oosten van de Oude 

Brugse Heerweg op de heerlijkheid van het Knesselaarse 

te Oedelem (4). Dat was het stuk heide dat de Bruineberg 

genoemd werd. 

De grenzen die in de verlwopakte van 1243 werden 

aangegeven zijn lamelijk juist uitgestippeld, alleen de zui

dergrens is onvolledig. Burkel paalt daar wel aan de Oude 

Brugse Heerweg maar slechts voor een honderdtal meters, 

op de plaats waar die weg een bocht maakt. De Smetstraat, 

die van Zeidonk komt, loopt daar ten einde op de Oude 

Brugse Heerweg-. En dan wordt in het charter van 1243 

nog als zuidergrens het domein van Papinglo opgegeven. 

Dit domein vormde wel de oostelijke grens maar slechts 

een klein deel van de zuidergrens. Burkel paalde ten zuiden 

vooral aan Vijvereeke, een grote vijver en een heide die 

aan de graaf van Vlaanderen toebehoorden. 

Ter Doest betaalde voor die koop 1800 pond Vlaams. 

In de verkoopakte spreekt men van een heide met een bos 

dat « Burkela » werd genoemd. en dan vermeldt men nog 

een « fundus ». een « silvatus » en een « prativus » die in 

die heide gelegen waren. Volgens Du Cang-e is een fundus 

het lager gelegen deel van een akhr en prativus en silvatus 

is grond die verband houdt met weide of hos. De twee 

laatste benamingen zull<'n wp[ stukken grond aangpduid 

lwhben die nis weiland of als hos doorgingen. Maar als er 

te Burkel ook een fundus aanW('Zig was moet mpn hPsluiten 

dat mPn daar. reeds vóór de datum van de verkoop aan 

ontginning" had gedaan. En wal dat « nemus) betn,ft. 

dat was misschien wd een natuurlijk hos dat dan later 

door mens<'n l1andt>n onderhouden wNd. \V ij zullen aan

stonds zien dat Burkel vertaald wordt door « schors<'nbos >. 

I let zou dus pen plaatsnaam zijn di<' mei « lo » is samen

gesteld. De Jo-namen zijn Z<'<'f oud en als wij lakr eens 

over het Maldegemveld in lwt algelll<'<'n zullc·n spreken 

zullen wij de gel<'g<'nlH'id hehl)('n om aan Ie lonPn dat 

de mPesiP lo-nam<·n op P<'n l10ogle gelegen zijn en dal ll('t 

(4) « I l('t Prins('ll(IO('cf ('fl cl(' h('('r[ijk/l('icl l'OII IH't KIH'S
s('lcwrse », D. VERSTRAETE <'n A. RIJSERIIO\'E. 
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bos zich daar dikwijls tot op onze dagen gelmndhaafd 

heeft. Sommige geologen zeggen ons dat er in de vroege 

middeleeuwen een door mensenhanden veroorzaakte ontbos

sing plaats greep in Vlaanderen (5) en dat nadien de grond 

door het regenwater uitloogde en zo hel « veld » gevormd 

werd. Hier in het l\ laldegemveld is dit waarschijnlijk niel 

zo geweest. \\'ie zou er hier zoveel bossen ontgonnen heb

ben ? Veel meer aanneembaar is de rol die men aan de 

overstroming in de IVe eeuw na Christus toekent om het 

verdwijnen van vroeger bossen te verklaren (6). Of mis

schien had de streek hier ook reeds vroeger het uitzicht van 

een moerassige heide ? (7) In elk geval mogen wij gerust 

aannemen dat, met de overstroming van de IVe eeuw, het 

water langs de Eede en haar talrijke vertakkingen, lot in 

het Maldegemveld drong en de lager gelegen gronden 

onder water zette. l\ lisschien hebben de talrijke vijvers in 

het Maldegemveld in die periode hun oorsprong gevonden. 

De hoger gelegen gedeelten van de heide bleven droog en 

daar kon het bos zich verder in stand houden. 

Wat er ook van zij, het hos van Burkel heeft zich 

sedert de 13e eeuw steeds in stand gehouden en, zoals de 

verkoopakte ons leert, het bestond dus ook reeds vóór 1243. 

En daar dichtbij lag een akker. En misschien stond er, op 

de plaats waar Ter Does! een nieuwe uitbating zou be

ginnen, reeds voordien een hoeve 7 Maar dan was ze waar

schijnlijk verdwenen vóór de tijd dat Burkel van eigenaar 

veranderde want in het charter van 1243 wordt er over 

geen hoeve gesproken. In een clwrter van 127(J ~elwurt 

dit wel (l:l). Daar staat klaar en duîclelijk geseltreven : 

(: curtis de Burkela "· Ter Doest lteeft dus, na de aankoop 

van de heide, een hoeve opgericht. Heden l1•n daae ligt er, 

naast !tel gehouwencomplex van het Burkelltof, no~ een 

(5) E. KESTEJ.OOT <tHeginselc•n CJV(•r i\(m/rijkskwule », 
les f.!!'Uf'Ven voor de ~idsenhond 11' Hru~~e in JIJ'52. 

(6) R BI .ANCf IA Hl) (( La Flmulre "· J,fdz. '31·1 : C( >
BI .ET d'A VIEl .A (( llisloire des fort!ls ;,. 

(7) COBLET cl' A VIELA : (( 1/istoire d(!s forêts ». 

(H) VAN I )E PI riTE : (( CMtlllarium rfe I )u nis », hldz. 
205. 
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« mote », d.i. een kleine kunstmatige verhevenheid van de 

bodem die ook met water omringd is en die waarschijnlijk 

vroeger bebouwd geweest is. Slechts grotere hoeven heb

ben zo een « mote » en daarop stond oorspronkelijk het 

gebouw van de. eigenaar in tegenstelling met het « neder

hof» waar de pachter woonde (9). 

Burkel werd een ontginningscentrum zoals wij er nog 

twee vinden in het Maldegemveld : de hoeve van Papinglo 

en die van het Drongengoed. Dat zijn allemaal stichtingen 

van kloosters die hier hun kans gewaagd hebben en ge

tracht hebben de grond renderend te maken. In het begin 

der 13e eeuw immers, namen de steden een betrekkelijk 

grote uitbreiding. De bevolking groeide aan en het verbruik 

van landbouwprodukten werd groter ( 10). De abdijen waren 

kapitaalkrachtig en konden dus een kostelijk ontginnings

werk ondernemen. 

2. De plaatsnaam Burkel - Gmei van het domein en uit

bating in de I 4e, 15e en I 6e eeuwen. 

De plaatsnaam Burkel blijkt dus met het suffix « lo » 

samengesteld te zijn. Volgens Carnoy wil dat woord 

« schorsenbos » zeggen ( 11 ). De oudste vermeldingen da

teren van 1240. Men schreef toen « Burchale » in een char

ter waarin de grenzen van Papinglo werden aangeduid ( 12). 

(12) SERRURE: « Cartulaire cle St Bavon », bldz. 217. 
In datzelfde jaar vinden wij ook « Burkela » ( 13). In de 

oorkonde waarin Burkel onder die vorm voorkomt, zeggen 

Raso van Gaverc en Alard de Huela. dielus Busere (twee 

ambtenaren van de graaf die gewoon waren heiden af te 

meten), dat zij 32 bunders heide te paard hebben door

kruisd. Dit betekende dan dat zij de opgegeven grote goed-

(9) « Aantekeningen over lwt l)QIIUJ(.'TI op /1el Platteland », 
D. VERSTRAETE in « Ons I leem » 1950 nrs 2-3. 

( 10) Dr J. DE SMET in « ]oumal de Bruges » van 4-8-5 I. 

(11) CARNOY: « Dictionnaire étymologique des noms 
des communes de Belgique ». 

( 13) Brugge - Archief Ter Duinen-Ter Does! - Charll'rs 
nr 726bis. 
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keurden en dat zij een opgelegde belasting ontvangen had

den. Die 32 bunders heide werden in 1241 door graaf Tho

mas aan Paulus Kalkera, een poorter van Brugge, verkocht 

( 14). Zij lagen ten noorden van Burkel. waarschijnlijk op 

de plaats die later het Kallekensveld werd genoemd. In die 

verkoopakte schreef men « Burda ». Later, in 1271, zal 

Paulus Kalkera die 32 bundels heide aan Ter Do est schen

ken (15). 

In de akte van 1243, waarbij de 353 bunders heide 

door de gravin en de graaf aan Ter Do est werden verkocht. 

spreekt men over « Burkela ». En die vorm vindt men ook 

in de bekrachtiging van de verkoop, eerst door Margaretha 

van Constantinopel en Willem van Dampierrein 1245 (16) 

en later, in 1276, door Margareta en haar zoon Gwijde ( 17). 

In een charter van 1244 waarin Raso van Gavere en Alard 

de Huela, dictus Busere, zeggen dat zij de 353 bunders 

hebben afgemeten, staat « Borkela » geschreven ( 18). 

Dat zijn allemaal vermeldingen in Latijnse oorkonden 

maar in het Nederlands zouden wij moeten « Burkele » 

vinden. De mensen zeggen nu nog « Burkele » of « Burkle » 

en waarschijnlijk is die manier van uitspreken niet veel 

veranderd in de loop der eeuwen. 

In 1243 zegt Boudewijn Vroelf. ridder van Knesselare, 

dat Ter Doest zijn verplichtingen gekweten heeft inzake 

woudrecht dat die heer op Burkel had. Deze keer wordt 

« Bord a» geschreven ( 19). Het blijkt dus dat de heer van 

Knesselare toezicht had op het bos van Burkel. Hier zal 

misschien wel de heer van de heerlijkheid van het Knes

selaarse op Oedelem bedoeld zijn want die !•eerlijkheid 

( 14) Brugge - R. A. - Aanwinsten 460t:l. 

(IS) Bruur.~e - Archief Ter Duinen-Ter Does! nr 268. 
(I ó) VAN DE Pl TITE : « Cartularium de /)unis, hldz. 

205. 

( 17) Brur.~ue - Archief Ter Duinen-TN Doe st - chnrters 
nr 359. 

( 18) Idem nr 76(). 
( 19) Idem nr 726. 
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paalt aan Burkel en haar leenhof ligt er niet ver van ver

wijderd. 

In 1257 liet Filips, heer van Maldegem, de belasting 

die Ter Doest betaalde op 4 bunders weide te « Borkella », 

van 27 solidi op 12 deniers brengen (20). Dat zal waar

schijnlijk een belasting geweest zijn op weiland dat daar 

reeds vóór de aankoop van 1243 aanwezig was. Misschien 

waren dit natuurlijke weiden tussen de Spienterbeek en de 

Vijvereekebeek gelegen. Ook voor andere gronden moest 

Burkel nog renten betalen aan de heer van Maldegem. Dat 

waren posten uit de brieven van Royen en uit de Grote 

Barnesschuld waarvan de heer van Maldegem erfachtig 

ontvanger was. Die belasting zal tot op het einde van het 

oud regiem geïnd worden. Maar verder was Burkel vrij 

van de tienden die door het kapittel van Harelbeke op 

Maldegem geïnd werden. 

In 1290 gaf Arnold Sprute, poorter van Brugge, 8 1/2 

gemeten weide aan Ter Doest. Die grond lag te Malde

gem, dichtbij Burkel, op een plaats die « Sghener » ge

noemd werd (21 ). Die plaatsnaam kon nog niet vereen

zelvigd worden maar hij zal ook wel rond de beken in de 

heide van Burkel moeten gesitueerd worden, t.t.z. aan de 

noordoostzijde van het domein. In dit charter wordt ook 

gesproken van de « curtis de BPurkele » (22). 

Met dat alles groeide het domein van Burkel tot on

geveer 1250 gemeten en die oppervlakte zal in het vervolg 

altijd worden opgegeven. Zoals dit op andere hoeven van 

(20) Madame DE LALAING « lvlaldegem la Loyale », 
bldz. 392. 

(21) Brugge - Archief T'er Duinen-Ter Does! - Charters 
nr 1279. 

(22) 
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In de rekeningen van Papinglo van de 15e eeuw wordt 
dikwijls gesproken over « buerckels hout » in de bete
kenis van « bussen hout ». Te Papinglo was er ook 
een bos dat « de Buerckelhauw » heette (in de 16e 
eeuw echter ook « Buyci<elhauw » geschreven). l\lis
schien was dat een bos waar men hout hakte en dat 
in bussen verwerkte 7 



de grote abdijen het geval was. werd Burkel in de 13e eeuw 

waarschijnlijk uitgebaat door lekebroeders. l\lisschien werk

ten daar in het begin alleen lekebroeders maar later ge

bruikte men ook pachters in samenwerking met een priester 

of een lekebroeder. Het gebeurde ook wel dat de « kelle

waerder::. van de abdij op het hof verbleef. Die keilewaar

der verzorgde het bestuur en de uitbating van de hoeven 

van Ter Doest. 

In 1312 echter had men het goed in cijns uitgegeven 

aan Janne Kempe, den bierbrouwere (23). In dat jaar werd 

Jan Kempe door het schepencollege van Brugge veroordeeld 

en hij moest het « goed van Buerkle » ontruimen omdat 

hij zijn cijnscontrakt niet naleefde. Het vonnis werd op 

8 Mei geveld en Jan kreeg tijd tot 14 dagen na Pinksteren 

om zijn beesten, zijn gereedschap en zijn meubels weg te 

voeren. De houw van het hout, die hij daar krachtens zijn 

pachtcontrakt had mogen doen, mocht hij meenemen maar 

hij moest er voor zorgen dat de tienduizend rijzen, die hij 

volgens datzelfde contrakt aan de abdij moest leveren, wel 

degelijk geleverd werden. Om zijn hout weg te voeren had 

hij tijd lot aan de Oogstmaand. De abt en het convent 

van Ter Doest hadden het recht Burkel terug in bezit te 

nemen zoals Jan Kempe het vcrlaten had, t.t.z. dat er geen 

prijzij moest gedaan worden van de arbeid op het land 

en de verheteringen die Jan lwd aangebracht. Zelfs de 

mesthoop en de afsluitingen (de tune) kwamen in hun 

bezit. Jan mocht alleen nog zijn vee laten weiden te Burkel 

tot veertien dagen na Pinksteren. 

Dat is hier dus al een volledige landhouwexploitatie 

geworden te Burkel. Maar zeer schitterend zal ze wel niet 

geweest zijn. Een hoeve die renderend was werd niet zo 

gemakkelijk in cijns uitgegeven. Wij zullen verder zien dat 

Burkc·l altijd ec·n mindc·rwaardige hoeve ueweest is tot in 

de I ,l;e ec·uw, wanrwer m<'n l){'gonn<'n is met e<·n ontginning 

op grote sdmal. De V<"rplicl,tini,I<'Tl di<' de poelilers tegen-

(23) Brugl./1' - Archil'f TN I )uinen-Ter I )oest - Charters 
nr 1535. 

89 



over de abdij hadden, waren veel te zwaar. Te Papinglo 

trof men trouwens dezelfde locsland aan (24). 

Honderd jaar na die eerste moeilijkheden, in 1420, 

zien wij dat de hoeve van Burkel in twee gesplitst is, dat 

er daar dus twee uitbaters wonen. Dat zal later dikwijls 

het geval zijn. Er zijn nu terug moeilijkheden ontstaan 

tussen de abdij en de pachter van « de helft van tgoet van 

Buerkelle ». Die pachter heette « Mattheeuw Focke, zoon 

van Margriet», hij was een bastaard en was priester. Ter 

Doest beweerde dat hij daar was komen wonen zonder 

pacht of cijnsvoorwaarden te maken. Maar Mattheeus 

Focke zegde dat hij de helft van Burkel overgenomen had 

van de kellewaarder van de abdij en dit op dezelfde ma

nier als broeder Jan Boone en Pieter Zoetebier het goed 

vóór hem gepacht hadden. Wij leren hier dus dat er een 

lekebroeder en een pachter aanwezig waren te Burkel in 

het begin der 15e eeuw. Of Mattheeus F ocke zelf het goed 

uitbaatte staat niet duidelijk vermeld in het charter. Mis

schien had hij een kastelein aangesteld ? En wie die Focke 

wel was is mij ook niet bekend. Hij beweerde dat hij het 

recht had op Burkel te blijven gedurende de termijn van 

zijn pacht, hetzij negen jaar, maar de schepenen van Mal

degem oordeelden er anders over. Mattheeus moest de helft 

ruimen van al de hossen, hout. land. dierenvoeder, meersen 

en heide, tussen 21 November 1420 en half Maart 1421 (25). 

Over het leven op het goed te Burkel in die tijd is 

verder niet veel bekend. Wij kunnen alleen vermelden dat, 

in I 345, een rente van 2 soli di geschonken werd aan Ter 

Does! door Walter dielus Hucke, inwoner van Oedelem, 

en dat die rente bezet was op I /2 gemet weide te Malde

gem, aan de oostzijde van Burh.J. Die \Valter Hacke had 

een zoon die monnik WRS in de abdij (26). Het is niet on

mogelijk dat die zoon. Boudewijn heette hij, een tijdlang 

op de hoeve van Burkel verbleven heeft. 

(24) G. DE SMET t'n D. VERSTRAETE : « D(! Proosdij 
van Papinolo ». 

(25) Brugge - Archief Ter Duinen-Ter Does! - Charters 
nr 2505. 

(26) Idem nr ll:l06. 

90 



In 1358 ontstond er een geschil tmsen Ter Doest en 

de bestuurders van de Biestwatering (een onderverdeling 

van de Slependammewatering) wegens het betalen van 

watergeschot (27). De abdij beweerde dat zij teveel moest 

betalen voor het schutten van haar gronden te Burkel en 

zij kon van het schepencollege van .l'v1aldegem bekomen 

dat er alleen nog moest betaald worden voor het akkerland 

en de weiden die werkelijk geschut werden en die dus in 

de Biestwatering lagen. Zij waren niet groot in oppervlakte, 

die gronden, want de Biestwatering strekte zich niet uit 

over de kleinere beken van de heide. 

Zo kwam het dat er in het vervolg niet veel meer be

taald werd voor het watergeschot van de gronden te Burkel. 

De watering van Slependamme bekommerde zich dan ook 

niet veel om het onderhoud van de waterlopen te Burkel 

en zo had dat domein een slechte afwatering. Dat zou aan

leiding geven tot nieuwe moeilijkheden. De heidegronden 

van het .l'vlaldegemveld lagen buiten de verschillende on

derverdelingen van de Slependammewatering en dat was 

eigenlijk een fout want daar ligt de oorsprong van de Eede. 

Verschillende beken komen uit de heide en vormen in de 

Biestmeersen te Kleit het riviertje de Eede. Dat riviertje 

moet veel water vervoeren. Van de plaats af waar de 

grootste vertakkingen van de Eede samenkwamen tot aan 

het dorp van Maldegem, was dat riviertje breed genoeg 

om het water door te laten. Maar ten noorden van Malde

gem werd het terug smal en wanneer er teveel water uit 

de heide kwam was er daar overstroming. Daarom had 

Maldegem, reeds van oude tijden, een speie of sluis ge

plaatst in de Eede dichthij het geiJUcl.t Vossenhol. Wan

neer er te veel water w<·rd aangevoerd deed men die speie 

eenvoudig dicht of men regelde Z<' zo dat er niet Ie veel 

water door kon. Op die manier was Maldegem beschermd 

lellen ovNslromingen maar de IH·idc ('11 de hossen kregen 

het Ie Vf'rdun·n. 111'1 water ricfJite daar V<'<'[ schade aan 

en het mol'! ons dun ook niet v<·rwondN<'JJ clut T<·r Duinen 

in 1730 ec·n proces inspande• leJ.!r•n dl' JH'IH'<'rclcrs van de 

(27) Idem n r 22üCJ. 
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watering omdat die er niet voor zorgden dat het domein 

van Burkel een goede afwatering had (28). 

In 1431 gaf Nicolaas de Hurtere, poorter van Brugge, 

3 gemeten land aan Ter Doest. Die drie gemeten lagen 

naast de Bruineberg te Oedelem. Zoals boven gezegd was 

de Bruineberg een stuk heide van een dertigtal bunders, 

begrepen in de koop van 1243. Het lag op de heerlijkheid 

van het Knesselaarse te Oedelem, lussen de Wuigestok

straat en de Oude Brugse Heerweg. 

vVij moeten nu wachten tot het einde van de l6e eeuw 
vooraleer we nog wat inlichtingen krijgen over Burkel. Van 
1569 af had Jan Pietersseune Lambrecht, bastaard, het 
goed te Burkel in pacht voor 16 pond groten per jaar (29), 
watergeschot, buitengewone belastingen en herstellingen 
werden hem vergoed door aftrok van zijn pachtsom. Ook 
de kapoenrente en de penningrente in de brieven van lVIal

degem werden hem terugbetaald. Het pachthof met het 
winnende land en een klein stuk heide, waren toen 92 ge

meten 43 roen groot. Die oppervlakte zal later soms wel 
wat kleiner maar nooit groter worden. Slechts in de 2e helft 
der 18e eeuw werd er meer land ontgonnen. 

De bossen werden in de 16e eeuw, en daarvoor, niet 

verpacht maar rechtstreeks verkocht door de abdij. Zo wer
den in 1572 « de Cappe » verkocht aan Jan Lambrecht en 

consoorten en in 1575 « de Rietleke » aan Jan Schelle
broot. Die Schellebroot was een rijke houthandelaar die 
ook te Papinglo veel hout kocht. Hij woonde te l\laldegem, 

dichthij de grens van St-Laureins. 

De lwulveilingen gebeurden openbaar zoals te Pa

pinglo. In I 577 werd het hout van twee bossen verkocht : 

« de Poesl » en « de groolen hau ». De houwen waren op

voorhand gemeten door een landmeter en de ontvanger van 

de abdij, Pieler de Prestere, was daarbij aanwezig. 

Charles Lambrecht volgde zijn vader te Burkel op in 

1577. I-lij pachlle echter niet gans de hoeve, Jun de ]\lol 

(28) Brugge - Archief Ter Duinen-Ter Doest, nog nÎt'l ge
klasseerd gedeelte. 

(29) Brugge - R. A. - Kerh·lijke urehieven nrs 1-16-47 : 
Rekeningen Ter-Doesl. 



had er ook de helft van. l\ laar die mensen konden daar 

maar een viertal jaren wonen. de oorlog dreef hen weg van 

daar. En zoals vele hoeven van de streek bleef Burkel zon

der pachter tot in het begin van de 17e eeuw. 

3. Burkel in de 17e eeuw - Moeilijkheden met pachters. 

Ambroise Courtois kwam in 1601 op de hoeve wonen 

maar ze was zodanig vervallen dat hij slechts 5 pond groten 

per jaar betaalde. In zijn pachtbrief stond als nieuwe voor

waarde dat hij ieder jaar een voer buskolen moest leveren 

aan de abdij en een koppel sneppen, en dat hij, binnen de 

termijn van zijn pacht (negen jaar), zes honderd jonge 

eiken moest planten. Ook moest hij voor de vissen zorgen 

in een vijver van twee gemeten en de helft van de vissen 

moest hij aan de abdij leveren. Burkel vvas toen 1250 

gemeten groot maar Courtais pachtte alleen de 92 gemeten 

42 roen bouwland. Men deed hem zo een kleine pacht 

betalen omdat hij zelf moest zorgen voor het herstel van 

de hoeve. iY1aar na de eerste negen jaar werd die som op 

12 pond groten gebracht en zes jaar later op I 6 pond I 4 

schellingen en 4 groten. 

Courtais bleef gedurende twee pachttermijnen, dus 

18 jaar, op Burkel. En hij zou daar wellicht nog langer 

gebleven zijn ware het niet gebeurd dat de pachtsom nog 

eens werd verhoogd en nu op 37 pond JO schellingen werd 

gebracht. Courtais eiste dat men Perst prijzij zou doen voor

aleer hij die som bf'laalde. Hij had immers nieuwe gehou

wen doen optrekken en die vertegenwoordigden een ganse 

som geld. Maar men beweerde dat Courlois het goed mis

bruikt had en dat hij veel schade lrad veroorzaakt in de 

hossen (30). Na veel over en weN g('pmal mocht Courlois 

(30) Hetzelfdp dPf'd zich voor Ie Papinglo. Ook daar had 
men na de godsdiPnstlwro<·rl('n de pachter, de PPrsic 
jarPn van zijn pacht. hijna ko~ll'loos lat<•n worwn op 
voorwaarde dat Jrij de gphouw('n lu·roprichiiP. vVan
nN•r dil' pachter dan wild<· IH'Ianlrl word('n voor diP 
g<·houw<·n kw<'g hij ni<'l wal lrij wr·nsll', rn<·n llPWf'f'Tde 
dat hij Ir<'! UfH'r/ rnishruikl Ir nel (zil' « I )e Proosdij 
van Papinolo •· blclz. )()). 
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het laatste jaar van de pachttermijn kosteloos op Burkel 

wonen. Deze toegeving bracht niet veel nadeel op voor het 

bisdom Brugge, dat nu de eigenaar was van het goed, want 

er was reeds een nieuwe pachter aanvaard voor het jaar 

dat Courlois nog op het hof bleef. reeds de pachtsom be

taalde (31 ). Courtois moest echter nog 24 pond schade

vergoeding betalen. 

De nieuwe pachter heette Lieven de Vriese maar hij 

zou Jan de Blieck op het hof laten wonen. Wij zullen zien 

dat van nu af weinig pachters langer dan negen jaar op 

Burkel verblijven. Dat bewijst ons dat zij het niet gemak

kelijk hadden op die uitbating midden in de heide. Jan 

de Blieck zou daar negen jaar wonen. Hij kreeg nu gans 

het domein van Burl<el in pacht, uitgenomen het Kallekens

veld dat in cijns gegeven was aan Pieter Maroux, een rijke 

inwoner van Maldegem die daar een hoeve opgetrokken 

had juist aan de grens van Oedelem, hoeve die Klein 

Burkel werd genoemd (32). Er moest nu natmimiijk meer 

pachtgeld betaald worden en wel namelijk 37 pond 10 

schellingen. Zoals dat de gewoonte was moest Lieven de 

Vriese een borg kunnen stPIIen. De prijzij van het land, 

niet van de gehouwen, moest hij overnemen van Amhroise 

Courtois. Het hout van de hossen mocht hij maar éénmaal 

hakken gedurt>nde zijn pachttermijn. Verder moest hij het 

land en de meersen zuiverPn, de walerlop<'n deiYen en de 

hoorngaard onderhouden. Dan moPs! hij nog een nieuwe 

dreef kweken cn 300 jongc eiken plnn!Pn gPdurende de 

ePrsiP Iw<'<' jarPn vnn zijn pacht. 

(31) 

(32) 
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Brugge - Archief T Pr Duinen-T Pr Does! - Rekenin
gen nr 112. 

De meeste ge(!evens die dienden om een overzicht te 
geven over Burkel in de 17e en 18e eeuw. werden 
gevonden in het ongeklnsseerd gedPelte van het ar
chief Ter Doest-Ter Duinen. !'vlet cf'n voorlopige num
mering van dat archief werd reeds een aan\'ang gl'
maakt en wij gebruilden hiN uit doos (){) de nrs 720 
tol 734. nrs 808, 800, H 11 pn 821. Andere stukkl'n 
luegen no(! gt'en nummer f'n lwt is dus onmogelijk t•r 
naar Ie venvijzen. 



Zoals men ziet bevat dit pachtcontrakt nog niet veel 

bepalingen die op ontginning wijzen. Het planten van bo

men was ook aan voorgaande pachters opgelegd geworden. 

l\laar het verpachten van gans de heide was iets nieuws. 

Dat wijst niet op ontginning mar wel op verwaarlozing van 

Burkel. Geen enkele pachter zou in slaat zijn de heide 

vruchtbaar te maken. daarvoor was immers een groot kapi

taal nodig. En zelfs de eigenaars van Burkel zouden er 

zoveel geld niet kunnen aanbesteden. Zij dachten daar 

ten andere niet aan. 

vVïj mogen hier niet vergeten te vermelden dat. bij 

de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559, de goe

deren van de abdij Ter Doe st aan de « mensa » van de 

bisschop van Brugge gegeven werden. Maar door de be

roerten en de overstrominf_!en in Zeeland, werd die « men

sa> zeer karig en het beheer van de goederen van Ter 

Doest bracht weldra meer schulden mee dan inkomsten. 

Het bisdom trachtte zich dan ook van die last te ontdoen 

maar het zou tot 1624 duren vooraleer het daarin zou luk

ken. In dit jaar werden de goederen van Ter Doest dan ook 

ingelijfd bij d<' abdij Ter Duinen <>n Burkel w<>rd nu ook 

bestuurd door die ni<>uwe eigenaar. 

Wij zullen weldra zien dat het niet zeer interessant 

was eigenaar te zijn van Burkel. De pachtPTs van die hoeve 

eindigden bijna allen hun pacht met <>en proces, dit althans 

in de 17e eeuw. Waarom Lieven de Vriese re<•ds na negen 

jaar zijn pacht opg-af. is nog niet bekend. Maar zijn op

volr:ters ginaen allen van Burkel weg na v<>el twisten mei 

hun eir:tenaars. De e<·rste die in dit geval vcrkeNde was 

Jan de Grave die hel aocd in Jó29 pachtte voor J-lillegheer 

SchuNikens. Schuertkens kwam op de hoeve wonen en hij 

hetaaide óOO karolus guldens pN jaar aan Jan de Grave. 

Gehouwen, zaailand <·n hossen moPst llij in prijzij over

nemf•n. I )ank zij die prijzij krijr.(en wij f'f'n heeld van de 

gehouwen dil' in J(J21J t1· Burk1·l aorJW<•zig waren : een 

woonl,uis. lw1·e slall<·n 1·n f'f'n scl11mr. Stallen en schuur 

w<m·n in l10ul gdJOuwd. I ff'! woonlilris wns gNJef'ltelijk in 

vakw1·rk f'fl gt·df•<•ltf•lijk in slf•f•n. I )p kf•lfff•r, cle opkamers 

f'rl ook 1!1' r.(f'Vf'l wan·n in slf'f'll. ( )p nl dit• 1-ft·IHlllWI'Il lng 
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een strodak. De prijzij bedroeg 61 pond 6 schellingen en 

6 groten. Die som is niet zeer groot als men ze vergelijkt 

met de prijzij op Papinglo rond diezelfde tijd. De gebou

wen werden daar op 180 pond geprezen (33). Maar het 

woonhuis was daar volledig met stenen gebouwd en het 

had zelfs twee verdiepingen. 

De pachtvoorwaarden voor Burkel bleven verder de

zelfde als die van vroeger. Maar zoals boven gezegd ein

digde Jan de Grave zijn pacht met een proces. Hij was 

immers ten achter met zijn betalingen. 

De volgende pachter heette Nicolaas de Smet. Hij 

kwam op het hof in 1638. Hij betaalde 89 pond 6 schellin

gen 8 groten. Het blijkt dus dat er gedurende de pacht 

van Jan de Grave heel wat verbeteringen aangebracht zijn 

aan Burkel. Nicolaas de Smet stierf reeds in 1644 maar 

zijn weduwe liet Jan Eeckaert, die met haar dochter T an

neken gehuwd was, in 1657 de helft van de hoeve in pacht 

nemen en daar zij weldra te oud werd om de and!:'re helft 

te kunn!:'n bewPrhn liet zij di!:', in 1658. over aan Chris

tia!:'n Landuyt. 

Christiaen Landuyt bleef slechts op Burk!:'I lot 1665 

en Jan E!:'ckaf'rl stierf in 1666. Beide pachters hmld!:'n 

moeilijkhPdf'n met Ter Duinen ·wegens b!:'taling van pacht. 

Het was niet gemakkelijk voor lwn om de grote pachtsom 

op te brengpn en het gebeurde dikwijls dat zij « in natura» 

betaalden, hetzij door houtlev!:'ringen of door levering van 

hoornvee of schapen. Üp Burh•l werdf'n dus ook schapen 

gehouden, in de heide wnren er wf'l hcten• plnnlsen die nis 

weiland kondf'n dienst doen. 

Van 1665 tot 1667 gebPurden Pr grol!:' herstf'llingen 

te Burkel. Het woonhuis. de schuur pn elf' stnllingen \Wr

den nieuw gPhouwd. Het woonhuis werd nu volledig in 

steen opg('trokken en er wNden hiervoor 37.000 stenen 

gebruikt. Ze werden gekocht nnn Pen zekere Binneknerf 

en de pachters van Burl.a·l moesten Zf' JWr \\'ngcn nflwlen 

(33) Gf'nl - R. A.- St-Bnnfs nr Ró2. 
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te Kleit. Het metselwerk werd uitgevoerd door broeders 

Joos en Glaude. Ook zij voerden het meeste timmerwerk 

uit aan de nieuwe schuur. Die schuur bleef echter groten

deels in hout opgetrokken (34). Voor meer vakkundig werk 

deed men stielmannen komen, zo b.v. voor het maken en 

insteken van de ramen en voor het leggen van de zolders. 

Die nieuwbouw werd uitgevoerd omdat een brand 

in 1661 grote schade veroorzaakt had. De pachters hadden 

er echter niet veel voordeel van, want. zoals wij boven 

zagen. stierf Jan Eeckaert nog vóór dat alle werken uitge

voerd waren en Christiaen Landuyt moest het hof verlaten 

wegens schulden die hij had aan zijn eigenaars. 

T anneken de Smet. de weduwe van Jan Eeckaert, bleef 

daar niet lang alleen wonen. Nog in 1666 hertrouwde zij 

met Pieter Lenaert. Aanvankelijk ging het goed met die 

nieuwe pachter. Lenaert hvam daar immers op een nieuwe 

hoeve wonen . .'-laar gedurt>nde zijn tweede pachttermijn 

bleef hij steeds ten achter mt>t zijn betalingen en in 1684 

had hij reeds een schuld van 285 pond. Dat kon zo niet 

blijven duren en Ter Duinen bet rok de pachter voor de wet 

van Maldegem. Lenaf'TI hield zich echter verborgen en 

stak zijn goederen wt>g. J-lij zegde dat hij Burkel wilde 

verlaten maar PT moest eerst een prijzij gedaan worden 

van het hout. Hij had ook prijzij hetaald aan Christiaen 

Landuyt toen hij op Burkel kwam, zo zegde hij (36). Ver-

(14) Over de schuur Ie Burkel. verschenen enkele sprok
kelingen in ~Ons lleem » jaargangen 1950 en 51. 
Het gaat daar over d<' datum wanneer die schuur 
in steen gebouwd werd. 

(1'i) Bij die herstellingen stelde Ter Duinen, evenals op 
and!'rl' hoeven, lekebrOf•ders lewerk. De abdij kwam 
hierdoor in proces md hd arnhacht van de mclselanrs 
I!' Bruggf•. 

(16) Voor wat pachlvormPn en pnclllvoorwnarden beln·fl 
kan m1·n lwt nullig Wf'rk van P. IJNDE!'v1ANS «Ge
scftil'dc>ni.'l vw1 rlc! f..wtcllwuw i11 Hcloië » raadplegen. 
I )aar vindt mr-n in dt·1·l I hldz. 2)'j 1'1'11 hoofdstuk over 
clt· V!'lclornlwininJ.!, hlclz. 2'i(J ovc·r ,j,. prijzij, hldz. 20<) 
ovn 111'1 l10uwm<•srr·< IJl. ( )ol< ldN lfo Burk<'l werd hl'! 
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der gaf hij toe dat hij schuld had maar hij kon het geld 

niet vinden om die schuld af te korten wegens « de slechte 

gestaethede van het hof». En hij zou zich verder verbor

gen houden want hij had schrik voor Jacob Loolens. de 

ontvanger van Ter Duinen, die gezegd had dat hij de 

pachter zou «uitschudden », en dat is in deze tijd niet 

moeilijk, beweerde Lenaert. Maar Ter Duinen antwoordde 

dat Lenaert «de saecke wil doen traineren met al zijn 

droogredens en zijn vlieghende woorden ». Hij had geen 

recht op een prijzij en hij moest niets anders doen dan 

zijn schuld betalen en het hof ontruimen. 

In Oktober 1685 had de baljuw van Maldegem reeds 

een beslagname komen doen van de goederen van Pieter 

Lenaert te Rurkel. maar dat bracht niet veel op. Ter Dui

nen was niet levreden over die beslagname en liet aan 

Joos Soetaert. baljuw van Maldegem, weten dat Pieter 

Lenaert dag en nacht alles uit Burkel wegsleepte. De abt 

was daar zeker van en hij zegde liever niet hoe dit ge

beurde « om de officieren geen kwade officie te dopn ». 

Maar wees er van overtuigd. zegde hij verder, Pieter Le

naert is « een deugniet, ePn uitslrijkPr pn bPdripger ». De 

baljuw antwoordde dat hij daar allpmaal niet kon voor 

zorgPn, dat hij zijn plicht gPdaan had maar dat Burkel 

groot was. 

Dat zou hiPr ppn langdurig procPs worden. PiPtPr 

LenaPrt sliPrf in April 1688. maar zijn ,wdmw vPrdPdigdP 
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hout van de kanthagPn door elP pacl1ter gPiwkt. ]\laar 
VPniPr zijn hiPr enkele speciale voorwaarden diP eigen 
zijn aan hoeven in lwt Maldegemveld. Dat pen pach
IPT ePn heide van 253 bunders in pacht krijgt is iets 
builPngewoons. Ook tP Papinglo gebPurde dit in ze
kerp pPrioden. En niet alleen de houw van het hout 
rond de akkers werd vprpacht maar ook dP hossen. in 
zekcrp periodPn. In diP bossen mopstpn echter de 

opgaande bomen met rust gelaten worden. S(pchts 
lwt ondNiwul was voor dP pachter en hij moest dit, 
evenals het hout van de kanthagpn, in nPgen houwen 
indelen en het bij het eindp vnn zijn pncht in dezelfde 
grote overleveren als hij het hij het begin van zijn 
racht gevonden hnd. 



zich even hardnekkig als haar man. Misschien was die 

man gestorven door zorgen en kommer. In December 1685 

had Ter Duinen immers kunnen bekomen dat er een ven

ditie plaats had van de aangt>slagen voorwerpen op Burkel. 

Alles werd zeer goedkoop verkocht en de meeste zaken gin

gen in handen van vrienden van Lenaert. Zo kocht Jan 

Baysack, schepene van Oedelem en herbergier in de \Vale

straat te Oedelem. een « rode coe met een rendeken » en 

«: een half duyst caoren schaoven » en het hout van een 

bos van twaalf gemeten. Jan Baysack wilde borg staan 

voor Lenaert evenals Maarten \Villemarck die « een bruyn 

ruinpeert. een root rendeken. eenen das averschooven, een 

dutseken geley van ontrent hondert en acht buycken bien » 
gekocht had. Verder werden er nog een tafel verkocht, een 

bank. vier stoelen, een keern, een ijzeren pot. een kuip en 

dan nog het hout van enige partijen bos. Dat was niet 

zeer veel. Lenaert had immers de voornaamste zaken weg

gestoken, maar toch zal die venditie hem veel leed berok

kend hebben. 

Zijn vrouw was echter sterker. Zij zegde dat de pacht

som (60 ponden) veel te hoog was, dat de abdij in 1668 

veel bomen verkocht had op Burkel en dat zij die nochtans 

in prijzij had aangenomPn. Dat zij en haar man sedertdien 

veel nieuwe bomen geplant hadden en dat zij die dan ook 

mochten verkopen. 

Aanstonds na de dood van Lr·naert deed Ter Duinen 

nog eens alles beschrijvt·n wal op Burkel aanwezig was. 

Maar T anneken de Smet bekommerde zich daar niet om 

en verkocht veel aangeslagen voorwerpen. Zo zegde Jan 

van Hecke, de paarcl<'knecht van Burkel. dat Tanneken, 

aanstonds na dt> dood van haar man, al haar tin had weg

uedragr•n en dat zij t.aar hijen Pn IHwr vlas fp Knesselare 

w·rkoclll l1ad. Om df' officif'r van Maldf'j:!Pm gunstig Ie 

slemmf'n J.acl zij llf'm, voor W<'ini!.( !.(r•lrl. er•n kot• vf'fkocht 

Pn dan IHH1 zij nof.! lwPe anrlt•rp kot•i!'n in d<' stal J,!ezcl van 

haar vriendt·n in dl' Walt•straat. Zij V!'rkodll ook pen 

zwijn Pn zt• z,.gdt· aan rit· krwcl•t dat lu·t J;!t•storven was. 

Die knt·clll had Wl'' clrit• wauc·ns hornr·n rnodf'n WC'j;l'VOf'f('n 

naar 1'1'11 wal.(t•nrnakr·r tt• Knt·Ssl·lart•. J>;,.t,·r I .r•na<"rl kon 
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gC'makkelijk zijn pacht opbrengen, zo zegde die paarde

knecht verder. De verkoop van het slaghout bracht hem 

jaarlijks 40 tot 60 pond op, hij verkocht zijn hooi voor 

30 pond, zijn vlas en rogge brachten hem 10 pond op, en 

dan liet hij nog koeien van andere boeren weiden op de 

heide en dat bracht hem 12 stuivers per koe op. Er werd 

ook turf gekapt op de heide en dat bracht 10 pond per 

jaar op. De vijvers werden verpacht voor 1 pond per jaar. 

Pieter Lenaert en zijn vrouw konden dus best hun brood 

verdienen op Burkel. Maar de knecht kende zijn meesters 

maar al te wel. Hij zegde dat Pieter en T anneken alle 

dagen dronken waren en de officieren moesten daar dage

lijks komen voor een of andere boete. Maar die officieren 

werden daar goed ontvangen en ze warC'n bPste vrienden 

met de bewoners van Burkel. 

Een afgevaardigde van de abdij. die in Mei 1688 naar 

Burkel was gekomen. stelde vast dat het hof volledig ver

vallen was. De schuur was « bijna in duigen», de stallen 

waren ontdekt. de bomen gekapt en het akkerland ver

waarloosd. De boeren zegden dat Rurkel geen 50 pond 

per jaar meer waard was. Bij dit bezoek werd de schuld 

van T anneken nog eens uitgerekend. Zij bleef 246 ponden 

schuldig. Terloops zegde zij dat de meid getrouwd was en 

dat zij dit ook graag zou doen. En inderdaad. een paar 

maanden later huwde zij met Guillaume de Caluwe. Dat 

was dus haar derde man. Bij die gelegenheid liet Ter 

Duinen de schuur wat opknappen door een paar broeders. 

Maar de abdij zorgde er ook voor dat de Caluwe in April 

168Q door elP Raad van VlaanderPn veroordeeld werd om 

de schuld van Tanneken de Smd Ie betalen, hetzij dus 

246 pond. Daar zou echter niet vepf van in huis konwn. 

De Caluwe begon alvast Burkel Ie ontruimen. Alles wat 

nog in het bezit was van zijn vrouw ging hij verbergen bij 

hoeren in het omliggende, voornamelijk hij Jan Baysack 

die Pieter Lenaert destijds zo goed geholp<'n had. !\laar 

toen zijn vee ook daar niet meer veilig was, ging hij er 

mf'e naar Oostkamp bij and<'n' vrif'nden. Hij vprkocht 

koeien van zohaast )dj de gpfegenhcid had en ldj lewrele 

zplfs Pf'n paard aan cle Fmnsen diP ovf'r hf'l lmnanl lngf'n. 
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Ter Duinen deed nu beroep op de baljuw van Oedelem. 

Het was immers hekend dat de Caluwe op Oedelem ver

bleef en dat hij daar veel zaken verborgen had. In 1691 

hernieuwde de Raad van Vlaanderen nog eens de veroor

deling van de Caluwe tot het betalen van de 246 pond. 

De amman van Oedelem moest uitroepen dat niemand 

nog iets van Burkel mocht wegvoeren en dat de boeren 

hun koeien niet meer mochten laten grazen op het veld. 

Alhoewel Ter Duinen aan de baljuw van Oedelem liet 

weten dat de Caluwe « gedurig swiert ootrent de \Vale

strate » kon men hem toch niet vangen. Bij huiszoekingen 

in dat gewest "\Visten de boeren van niets. tv'len kon alleen 

enkele voorwerpen aanslaan bij Jan Baysack en bij de 

weduwe Steelant. Te vergeefs werd gezocht naar dieren 

die op 24 April 1691 aangeslagen waren door de baljuw 

van Maldegem. 

Hoe het met Guillaume de Caluwe en zijn strijdlustige 

vrouw afgelopen is, is nog niet bekend. Zij kwamen in elk 

geval nooit terug op Burkel. Terwijl het hof daar zonder 

pachter stond kwam broeder Steven van de abdij daar het 

meest noodzakelijke werk verrichten. Maar in 1692 vond 

men reeds een nieuwe pachter. Dat was Zacharias de 

Vliegher. Hij betaalde 60 ponden, de eerste drie jaar van 

zijn pacht en 500 guldens de laatste zes jaar. Van drie tot. 

drie jaar kon de pacht opgezegd worden, mits zes maanden 

vooropzeg. Hij moest natuurlijk een horg stellen en dan 

moest hij de gebouwen onderhouden en ieder jaar 150 hon

den " gley » leggen op de daken. Wat meer moest gelegd 

worden zou afgetrokken worden van zijn pachtsom. Juist 

als vroeger zouden de renten, de helastinuen <·n de waiPr

geschotten ook afuetrokken worden van de paclllsom. !\laar 

il'der jaar, rond Nieuwjaar, moest hij twee koppels vette. 

hanen leveren of in de plaats daarvan een vel lammeken 

rond Pasen. f let l10ul van de hoss<·n mocht hij J.akkcn 
maar hij moest er voor zoruen dat IH·I op J.l't einde van 

zijn pacht dez<·lfdc urotc had als hij het hegîn van zijn 

pacht. I )an moest IJij ieder jaar vijfli~ eiken planten en 

grachten en walf'rlopen winigcn. El'n nieuwe voorwaarde 

in dit pachtcontrakt was lwt feil dut de pachl<'r ieder jaar 

lOl 



twee gemeten veld moest ontginnen. De voorgaande be

woners van Burkel hadden zich niet veel bekommerd om 

de heide. Zij verpachllen haar als weiland voor het vee 

van armere koehouders uit de streek ofwel lieten zij turf 

steken in die heide en dat bracht ook nog iets op. Die turf 

zat dicht bij de oppervlakte. Het was een soort humus die 

in de loop der eeuwen verhard was en brandbaar geworden 

was. Als de turfstekers op een behoorlijke manier tewerk 

gingen verrichtten zij voorbereidend werk voor de ontgin

ning. Die harde laag moest immers uit de grond verwijderd 

worden vooraleer men die kon vruchthaar maken. Maar 

gewoonlijk maakten de turfstekers putten die dan een be

lemmering waren voor het ontginningswerk van de pachters. 

Zacharias de Vliegher zou echter ook niet veel doen 

voor die ontginning. Ter Duinen had veel last met de 

pachters van Burkel. \Vij mogen echter niet vergeten dat 

die mensen in roerige tijden leefden. In het begin der 17e 

eeuw waren het nog de Hollanders die de streek onveilig 

maakten. in de tweede helft van die eeuw zouden het de 

Fransen zijn. Maar ook eigen. dus Spaanse troepen. deden 

veel kwaad. Pieter Lenaert klaagde daar reeds over : in 

1675-76 en 77 had hij veel belastingen moelen betalen en 

de soldaten hadden zijn hoeve niet gespaard. Het moet 

ons dan ook niet vcrwonderen dat de pachtNs zolang in 

het krijt stonden met de betaling van hun jaarlijkse pacht. 

Zacharias de Vliegher bleef ook ten achter. Na negen 

jaren pacht. dus in 1701, had hij 199 ponden schuld. Ter 

Duinen moest voor de zoveelste maal een proces inspan

nen. Natuurlijk werd alles aangehaald wal kon dienstig 

zijn om Ie bewijzen dat Zacharias de verplichtingen van 

zijn pachtconlrakt niet had nageleefd. Er waren lwutwer

kers die zegden dat hij geen planlsoenen had gekweekt. 

dal de grachten en beken vervuild waren. Een knecht zegde 

dat Zacharias veel Ie veel turf verkocht. dat hij gedurende 

gans zijn pacht maar 4 gcmeten heide had ontgonnen. 

Ter Duinen had onderlussen een nieuwe pachter gevonden. 

Gillis Cabooter. een man uil de st reek van Veurnc en een 

gunsteling van de abdij. Maar Zacharias de \'lieglwr 

trachtte hier een betere wending aan zijn zank Ie geven. 
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Er gebeurde natuurlijk een prijzij maar die was zo hoog 

dat Ter Duinen aanstonds begreep dat er bedrog in het 

spel was. Gillis Cabooter kon die som in geen geval be

talen. De abdij was bereid de schuld van de Vliegher te 

laten vallen als die ook zijn prijzij wilde laten vallen. Maar 

de Vliegher gaf niet zo rap toe. Hij beloofde zijn schuld 

te betalen als eerst die prijzij betaald werd. Zij was wette

lijk gedaan, Ter Duinen moest dit toegeven, maar de abt 

beweerde dat er bedrog in het spel was. De prijzers waren 

ofwel « goddeloos » geweest ofwel waren ze onwetend en 

lieten zich wijs maken dat « kieckens hooi eten». Deze 

gebeurtenis werd in het proces van de Vliegher ingelast 

en, zoals te verwachten, werd hij in het ongelijk gesteld. 

Zacharias de Vliegher werd slechts gedeeltelijk van zijn 

schuld ontlast maar Gillis Cabooter kwam op Burkel zon

der dat hij iets moest betalen. 

4. Ontginning in cle 18e eeuw - Rechtstreekse uitbating 

door Ter Duinen. 

In de pachtbrief van Cabooter kwamen er veel nieuwe 

voorwaarden. Hij moest jaarlijks een vet kalf en twee kop

pels hanen leveren aan de abdij en « elf duizend brugsch 

hout, half rijs half fosseel ». Hij moest op zijn kosten de 

gebouwen onderhouden, een « kweekerije » aanleggen, 

ieder jaar 6 gemeten heide ontginnen, jaarlijks in iedere 

houw van de bossen 50 eiken plantsoenen laten opgaan, 

de grachten rond het hof delven en ze in staat stellen om 

er vis in te kweken en vier vijvers zuiveren eveneens om 

er vis in te kweken. 

In 1703 kwam pater Sd101tey, dispe·nsier van Ter Dui

nen, een inspectie doen op Burkef. I lij moest daarvoor een 

« sauvegarde» hebhen want men leefde dan in de Spaanse 

erfopvoluinusoorlou en d(' stn·e·k werd onveilig uemaakt 

door de I follundl'rs die de Franse IH'zeiiPrs aanvielen. 

Sd10ttey stelde vast dat all<'s lomelijk U<H'd ond<'rl10uden 

werd op Burkc·l maar dat een rJt'det'lte van het dak van de· 

schuur moest lwrsteld worden. Gans de· schuur zou eigen

lijk rnoc•te•n h<'rhouwd wordc·n, zeude de pater, en in steen 

opJ;tdrokkPn wordc·n want Zt' he·ld<' ove·r nuur cle ~rucht. 
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Voor de rest had de pachter reeds 6 gcmeten veld ont

gonnen. Hij zou eigenlijk reeds verder moelen geweest 

zijn met zijn « veld breken » maar het stuk heide, waar 

hij zijn werk begonnen had, was zeer lastig om te ontgin

nen : er moesten veel pullen gevuld worden en veel oude 

eikenstruiken uilgeworpen worden. Cabooter zegde dat hij 

maar twee gemeten heide per jaar zou kunnen vruchtbaar 

maken omdat hij de beste stukken nam. Elders zou dat mis

schien beter gaan maar de grond was er niet zoveel waard 

(hij werkte langs de Oude Brugse Heerweg, dichtbij het 

hedendaagse Oostveld). 

In Augustus 1705 liet Cabooler aan de abdij weten 

dat hij het bezoek ontvangen had van Hollandse troepen 

en dat zij veel schade hadden aangericht in de vruchten 

en in de bossen. Ook in zijn woning was er gestolen. Ca

booter vroeg om die schade Ie komen schatten en op die 

manier afslag te bekomen van schuld aan de abdij. Dit 

werd hem dan ook toegestaan. 

In 1710 zou Caboot er een nieuwe pachtbrief krijgen. 

Ter Duinen had grote werken doen uitvoeren op Burkel. 

Het huis werd hersteld en de schuur volledig in stenen 

gebouwd. Er zou bestendig een pater of broeder als hof· 

meester Ie Burkel aanwezig zijn. 

Cabooter moest nu 100 guldens per jaar betalen en 

4500 brugs hout. De abdij eiste de Immer op van de woning 

waarin de schouw stond. Hier zou de hofmeester komen 

wonen. De pachter mocht geen vee meer laten weiden op 

het veld ; dat vee deed immers Ie veel schade in de bossen. 

En met het turf slnan moest het ook gedaan zijn. de heide 

werd er maar door bedorven. Verder bleven de voorwaarden 

ongeveer dezelfde met dit verschil dat de abdij nu een paar 

partijen land en twee bossen voor zich hield. De pachter 

moest daar het werk op verrichten maar de opbrengst was 

voor de abdij. 

Die voorwaarden werden Ie zwaar voor Cahooler en 

hij zegde zijn pacht op. Van 1713 af zou de abdij Burhl 

zelf gebruiken en wel lot 1718. l\laar vooraleer wij over 
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deze uitbating spreken moelen wij eerst een blik werpen 

op de plaatsnamen te Burkel. 

Het zaailand lag, zoals te verwachten, niet ver van de 

hoeve. Ten westen lagen de << Boonstuckxkens ». « het ba

liestuck », « de hooghe ackers en de lege ackers », « het 

half bunder» en de «nieuwe polder». Achter de hoeve lag 

« vult de schure » en ten noord-oosten, midden tussen de 

bossen, lagen enkele gemeten « nieuwland ». Helemaal ten 

noorden lagen de « zes gemeten ». « de acht gemeten » en 

« de daeldries ». In het midden van de 17e eeuw waren er 

ongeveer 30 gemeten akkerland op Burkel. Zoals boven 

gezegd was het ontgonnen gedeelte van dat domein 92 ge

meten en enkele roen groot. Ongeveer 62 gemeten lagen 

dus in braak en in weiland, althans in de 17e eeuw, maar 

een groot deel van het weiland was nog begroeid met hout. 

Het weiland lag, evenals de bossen, ten oosten van 

de hoeve, langs de beken. Daar lagen « de waeteraende », 

.: de zuudtmeersch », « de brouck ». « de voormeersch », « de 

Rattemeersch », « de Koesselaere meersch », « de boven 

eynde meersch », « de schreepmeersch » en helemaal in 

het oosten, lussen de Spienterbeek en de Leegakkerbeek. 

lagen « de Schorremeerschen ». 

Als ho~sen kunnen wij «de St l\1aerlenshau » ver

melden en q: Cleen en groot Bovenende », « de groolen 

hauw». « lquaet lmuken », « cle grooten cap», «de ronden 

hosch », q: l~mhais hosch », q: de breede leke », « de co

ninckxleke », «de dooreleke », «de rietleke », «de cleene 

leke », « de muskensicke », q: swarle caslinesleke » en « de 

man hegraeven ». 

Al die lekenamen wijzen op waiN. In de hossen dil' 

zo Wf'rden UC'noemd liq> er niet ullijd een he<'k maar de 

rtrond was 1·r drassig. 

I )e IH·ide van Burkel lag vooral ten zuiden en ten 

Wl~slen van cl,. IHWVl'. OvPr d,~ Oude Brugse fleerweg laucn 

(( d1· Bruynelwrdt " l'n « lwl :'vlunckl'VI·Id ». Ten oosten van 

die weu lau lu·t " l~ovclt " ,.,, ((de I lereluere ,_ I let .: Cnl-
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lekcnsvelt » lag l1elemaal ten noord-westen van de eigen

dom en verder waren de plaatsnamen zeldzaam in de 

heide. 

De vijver~ van Burkel. er waren er vijf en ze lagen 

naast elkaar, moelen we ten zuid-oosten van het domein 

situeren. Ze vormden, samen met « de Strieme », een verre 

uitloper van dat domein. Nu nog kan men er sporen van 

terugvinden langs de Burkelkalseide (die onlangs door de 

gemeente lVIaldegem van de eigenaar werd afgekocht). 

Noord-west van die vijvers lag er nog een bos « de Vijver

eeckebos » en « de Peerdebos » lag er ook niet ver van af. 

In het begin van de 18e eeuw, toen de abdij reeds 

met haar direde uitbating begonnen was, was Burkel als 

volgt ingedeeld : er waren 60 gemeten en 63 roen gras- en 

zaailand, 330 gemeten 168 roen bos, 738 gemeten 12 roen 

heide. Zo was de toestand op Burkel nadat de abdij sedert 

een paar jaar bestendige controle had uitgeoefend op de 

uitbating. Gillis Cabooter was geen slechte boer en hij 

bracht heel wat verbeteringen aan op het hof. Ter Duinen 

bemerkte dit wellicht en meende dat het niet onmogelijk 

zou zijn hier winsten te boeken. Üp andere hoeven, b.v. 

te Wingene in de Munkebossen, was er reeds sedert lang 

een hofmeester aanwezig. lVIen zou dat te Burkel ook eens 

beproeven. Alexander Galliaerl. priester en religieus van 

Ter Duinen, was de eerste hofmeester en broeder Thomas 

was zijn helper. Van 1712 af waren die twee geestelijken 

bestendig op het hof aanwezig. 

Aunvunh·lijk lus Alexander Galliaert de mis in zijn 

woonkamer op een draagbuar altaar. De deken vun Eeklo, 

Muldegem lag toen onder die del,enij. had owr dit mis lezen 

horen spreken en hij kwam mei zijn kupeluun en de pastoor 

van Muldegem een bezoek brengen aan Burkel. De deken 

en zijn lmpelaan zalen in een « chiege » en de pastoor van 

Maldegem kwam te paard achter. Dichtbij de hoeve ont

moetten zij de hofmeester en zij vroegen of zij een beleefd

heidsbezoek mochten brengen op zijn uitbating. De hof

meester stond dit toe en de hNen kwamen zich wat wur

men bij de haard. Maar na enige I ijd vroegen zij om de 
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kapel eens te mogen zien. Zij zt'gden dat zij geen inspectie 

kwamen doen maar dat zij allen gekomen waren uit « cu

riositeit tot het besichtigen van de hofstede». l'vlaar achteraf 

zou de deken van Eeldo toch klacht indienen bij de bis

schop over dit mislezen dat, volgens zijn mening, niet ge

oorloofd was. De kerk van l'vlaldegem leed daaronder, 

zegde hij. l\laar Ter Duinen antwoordde dat de Cister

cienser orde het voorrecht had de mis te lezen op afge

legene plaatsen. Üp Rossewalle had de abdij ook zo een 

altaar. de bisschop van Brugge had dit reeds gezien en 

hij had daar niets op gezegd. De kerk van Maldegem kon 

daar niet onder lijden want hier kwamen alleen leden van 

het personeel van Burkel de mis horen, mensen die anders 

maar éénmaal per jaar naar de mis en te communie gingen. 

Daarbij, vroeger heeft men hier te Burkel waarschijnlijk 

nog het misoffer opgedragen, zegde Ter Duinen. Spijtig 

voor ons, is de abdij niet zo zeker voor dit laatste argu

ment, waarschijnlijk omdat ze geen afdoende bewijzen had. 

Na een langdurig kerkelijk proces zou Ter Duinen 

toch in het gelijk gesteld worden en men las verder de mis 

te Burkel. 

Nu Ter Duinen rechtstreeks zijn bezitting uitbaatte 

werd van alles zorgvuldig boekgehouden (38). Wij krijgen 

hierdoor een duidelijk beeld van de uitbating. In 1713 wa

ren op het hof vier paarden en één veulen, elf melkkoeien, 

zes runderen en zes kalvers, zes zwijnen, een kudde scha

pen, kiekens en eenden. I iet personeel kon beschikken over 

twee wagens, twee ploegen, twee eeaden en twee krui

wagens. Naast de administrateur, dikwijls bijlJestaan door 

een broeder, bestond het personec·l uit zeven leden : een 

opperpaardeknecht, een paardekneclll, een lwfknecht. een 

koewachter, een hovenier, een oppermaurle en een tweede 

maarte. Er was dan nog een schaper maar die sliep niet 

(37) Bruuue - Ardlit·f Ter Duirwn-Ter I )cwst : onueklus
seerd f.!t·dt·c·IIP. 

(3H) Brul.!!.!~' - iclc·m - Rc·kc·ninf.!l'n Burkc·l 12, 13, H. H6 c·n 
HH. Er wercft·n zd f s kaar! t•r• f.!l'l t'kl'rul vun het domein 
(o.a.: Bruuue. R. A. Kuarlen 21 10). 
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op het hof. Er werden bonen, vitsen, klaver, wortels, boek

weit, vlas en lmver geplant en gezaaid en ieder jaar werden 

ongeveer 25 gemeten voorbehouden voor het koren. Regel

matig werden inkomsten geboekt van verkoop van al die 

gewassen of van schapen, eenden, zwijnen, kalvers en kie

kens. De kudde schapen moet tamelijk groot geweest zijn 

want in 1712 ging de schaper 71 « beyten » kopen met hun 

lammeren. Zijn reiskosten werden betaald en hij kreeg 

tabak. Ook bij het scheren van de schapen werd tabak uit

gedeeld en het gebeurde wel dat er dan brandewijn gesleten 

werd. leder jaar werden ongeveer 115 vliezen wolle ver

kocht. Ooi< voor het onderhoud van de gebouwen werd goed 

gezorgd. Het woonhuis en de kapel werden geschilderd 

want in 1713 betaalde men voor aankoop van loodwit, lijn

zaadolie, borstels en zwartsel voor het schilderen van de 

kapel en het woonhuis. De vijvers en de grachten rond de 

hoeve werden goed onderhouden want er werd daar vis in 

gekweekt. Regelmatig deed men betalingen voor« uytroyen » 

of « cappen » van veld. Dat bewijst ons dat men het ernstig 

meende met de ontginning. Men begon nu ook reeds en

kele stukken « nieuwland » in pacht uit te geven, zo b.v. 

op de Bruineberg en op het Kallekensveld. 

Het gebeurde ook soms dat een of andere geestelijke 

enkele maanden kwam rusten Ie Burkel. Het was daar 

immers gezond en er was eten genoeg. Alexander Gal

liaert brouwde zelfs bier. l\Iaar hij liep et'n proces op omdat 

hij de taks niet betaalde die op het bit>rbrouwen werd ge

lege!. Pater Galliaerl verdedigde zich echter en hij zegde 

dat hij, als geestelijk persoon, vrijgesteld was van die taks 

(I 0 stuivers per Ion), zoals ook de magistraat, de pastoor 

en Je kapelaan van Maldegem vrijgesteld waren. 

In 1714 vertrok Alexander Galliaerl van Burkel (hij 

werd als hofmeester aangestelel in de l\luinkebossen Ie 

Wingene), en broeder Alarnts Henri kwam hem voor een 

jaar vervangen en na hem. in 1715, broeder Adolphus van 

Wijnghen. 

Die broeder verzorgde goC'd de bijenteelt Ie Burkd. 

Hij ooi< legde een « kweekerije » uan op de Bruineberg 
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waar hij eikels zaaide en eisen en beuken plantte. Hij 

bracht een « horlogie » in de woning. een blaaspijpe en 

twee tinnen lampen. Verder stak hij kalkoenen tussen de 

kiekens, plantte aardappels (wat toen zeer moelen~ was) 

en zette zelfs asperges in de groentenhoL I-lij zaaide ook lijn

zaad en koolzaad en had zelfs een kleine olieslagerij. Hij 

werd geholpen door broeder Ancfries en mijnheer Kers

macker kwam soms bij hem als gast. Die mijnheer Kers

macker was een pater van de abdij en hij las de mis te 

Burkel. 

Dat domein van de abdij Ter Duinen was op weg 

om een goed verzorgde uitbating te worden maar plots, in 

1 i 18. werd de hofmeester teruggeroepen en men ging terug 

over naar het systeem van verpachting. Bracht de uitbating 

misschien geen winst genoeg op ? Of had men aiieen het 

in orde brengen van Burkel bedoeld me! die korte termijn 

gedurende dewelke de abdij het domein rechtstreeks uil

haatte ? 

\Vat er ook van ZIJ, m 1 i I 8 werden de meubels van 

de hofmeester terug naar de abdij gevoerd en Burkel werd 

verpacht aan Jan van den Berghe die de prijzij van het 

hof overnam voor I 25 pond (mes! en arbeid op het land 

en het hout). Hij betaalde 95 pond groten per jaar. Van 

de abdij uit bleef men rechtstreeks toezicht houden op de 

uitbating van van den Berghe maar l1et ging zo goed niet 

meer te Burkel als toen er daar Pen hofmN•sler verhlPef. 

Van den Berghc bleef len achiN met de lwtaling van zijn 

pacht alhoc·wel men die in 1726 op 78 pond groten had 

gebracht. Hij kon hel uithoudc·n lol 1734 maar dan stond 

hij zóvcr ten achter mei zijn bctalingc·n dat de abdij l1ern 

zijn opzeg gaf en venelitiP deed !JOuden op Burkel. 

Mc·n bc·proc·fde het nu mc·l Pi<'IN l.amlm·cht di<' in 

I T'JIJ op Burhl kwam c·n zijn paclll IH'gon me! St Bavo 

(Bamessc·) inplaats van lP Kc·rsluvoncl zoals lu·l lol nu toe 

h('t gt•val WiJS gc·wc·t•sl. J'Vlaar J>it·lc·r l.arnhn·ciJt wos nit·l 

VN·I l)('tC'f clan .fan van clt·n B<·rdw. 111'1 clreiadc ldc•r cl<'
zt·ll'clt• tot·sfancl lt• worcll'rJ als in clt• 17P <'<'IIW. 11!'1 was 

rnOt·ilijk voor <'<'11 hot·r orn l.it·r in clc· lll'icl<' zijn lmJOcl IC' 
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verdienen. De pachtsom was misschien nog te hoog. De 

boer kon in alle geval niet veel betalen aan zijn personeel 

en de paardeknechten en koewachlNs. dienstmeiden en 

gewone knechten wisselden zich snel af. Die mensen kon

den niet veel geld verdienen Ie Burkel. 

Lambrecht betaalde in 1735 en volgende jaren 65 pond 

groten maar in 1744 werd die som op 70 pond gebracht 

en in 1750 op 85 pond (Lambrecht had een zes of een 

negenjaarse pacht en men kon dus ook na zes jaar de 

pachtvoorwaarden veranderen). Die verhoging bewijst ons 

dat Burkel meer waarde kreeg. Pieter Lambrecht deed al 

wat hij kon om er bovenop te geraken en als beloning werd 

zijn pachtsom clan vermeerderel I In 1752 had Lambrecht 

zijn schuld volledig afbetaald. 

Maar in dat jaar kreeg hij zijn opzeg en de abdij 

begon de hoeve terug zelf uit Ie balen. Er kwamen nu een 

viertal broeders Ie Burkel die de uitbating hesluurden en 

zelf meehielpen. Zij deden dit echter slechts gedurende 

twee jaar want in 1754 werd terug een deel van de hoeve 

in pacht gegeven. De broeders hieven nochtans op alles 

toezicht houden. Paulus Verbeke. de nieuwe pachter, was 

niet veel me<>r dan kastelein alhoewel hij 50 pond gr. he

faalde pN jaar. De grond die hij mocht uitbaten was ruN

keiijk ingekrimpl en ooi< op de hoeve was N niet Vf'el plaats 

voor hem. De bro<>clers zorgden f<>itf'lijk voor alles. Zoals 

in 1712 werd N nu ook over alles bof'k gehoudf'n (39). Er 

waren drie paarden en zeven koeien op de hoeve. Die 

waren eigendom van d<' abdij maar d<' pachter mocht ze 

gebruiken. HPI personPPI bestond uil ncht pt>rsonen Pn ieder 

jaar wPrden twee zwijns geslacht. Er werd nu vooral veel 

belang gehecht nan de honwnkwekerij die gedeeltelijk op 

de BruinPherg en nan de oostkant van de Oude Brugse 

Heerweg was aangelegd. Ook in de tuin nchter de hoeve 

werden jonge planfen gekw<><>kt. Er sionden danr kwee

peren. framhozen. kersen. nolclnnrs. wijngnnrd~tekken, 

(39) Bruggp - Archief Ter Duirwn-Ter Does( - Rekeningen 
nr Q3- Jinnelhoek vnn Burl<a•l. 
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essPn. olmen. vlierstruiken, rozijnen, amandels, kastanjen, 

taxussen. dorenhagen en lmrnoeljen (40). In de kwekerij 

op de Bruineberg stondpn bt'fken, eiken Pil bPuhn. De 

vPrkoop van die plantPn bracht jaarlijks PPn mooie som 

op en in de kwPkt'fij werdpn epn liPntal personen tewerk 

gPstPid. mPPstal mpnsen uit de omgeving die dan ook hiel

pen op de hoeve gpdurpnde de oogst of bij het slijten van 

lwt vlas. 

In de bossen werkten bestendig zes personen die de 

grachten en de beken onderhielden en het hout hakten. 

Ook de heide werd verder « gebroken » en men gebruikte 

hiervoor de < icabu », een soort pikhouweel. Nu ook wer

den er nieuwe dreven aangPiegd die de ontginning verge

makkelijkten. Er werden ePn paar nieuwp bossen aangelegd 

die met Plsen werden bt>planl. 

Van 1764 tot 176Q streek Ter DuinPn gemiddeld 150 

pond op per jaar als batig saldo van de uitbating van 

Burkel. Toen dit domPin in het begin van de 18e eeuw 

rechtstreeks door de abdij wt'fd uiigehaal ·was de zuivere 

winst slt>chts 20 pond per jaar ge\veesl. Vóór die lijd bracht 

Burkel gemiddp)d 50 pond per jaar op. 

\V; j mogpn dus gprust zeggen dat de Iw siP pPriode 

voor de ontginning van Burkel in dP 2e helft dpr J8e ePUW 

moet gezocht worden. Ook vroeger werd t'f aan ontginning 

gedaan en Ter DuinPn was wel de eerste ahdij in het 

Maldegemvt>ld die. rPeds zó vroeg. actief deel nam aan 

die ontginning. Die ontginning geheurde niet in korte lijd 

zoals dat lP Papindo hPt gpval was, maar langzaam en 

geleidelijk. 

Maar J;{Pdurc·nrlc· gans de IRc· I'PIIW wPrd die ontgin

ning voorfgpzf'!. De ahclij ).;piel op allc·s n·chtslre<'ks loc·

zidlt all.fwwd f'r f•c·n !JOc•r wooncll' op 111'1 l10f. Paulus Vc·r

heke hiPc·f daar lol J7(JI) c·n in dat jaar l<wnrn Corndis vnn 

(10) Zouls wij wrclc·r zulll'n zil'n zal cll'zc• hoomkwl'kPrij de 
oorspronu wonlc·n van 111'1 IHJornbvl'k!'rsllf'rlrijf dnt 
nu J,loc·il 11' Klt'il. 
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Gersem hem vervangen. Die bleef Ie Burkel lot 1779 en 

na hem kwam Pieter van de W alle. Maar nu paslle Ter 

Duinen een nieuw systeem loe : Pieter van de Walle was 

geen pachter meer maar wel « kastelein », d.w.z. dat hijzelf 

niets bezat te Burkel maar dat hij de hoeve uithaatte voor 

rekening van Ter Duinen en dat hij daarvoor betaald werd. 

De volgende « kastelein » was Ambrosius B'uysse en die 

zou van 1782 lol 1791 Ie Burkel verblijven. Pater Stepha

nus Aerts was !oen hofmeester en onder zijn beleid zou de 

ontginning van Burkel haar bloeiperiode bereiken. Het 

handboek dat hij opstelde laat ons toe de uitbating van 

Burkel tot in de minste détails te volgen (41). leder jaar 

werd rogge, haver en boekweit verkocht, hooigras uit de 

meersen werd per venelitie verkocht, uit sommige bossen 

haalde men gras dat als strooisel kon dienst doen. sommige 

delen van de heide werden als weiland verpacht en ook de 

dreven konden daar dienst voor doen. De vijvers waren nu 

droog gelopen en ze werden, samen met de Striepe, als 

weiland verpacht. Uit de « zaaierij » werden berken, beu

ken, eisen. abelen, essen en h·rselaren verkocht. Ook pere

laars en appelaars vonden een afzet. En dan bracht de 

verkoop van het hout natuurlijk het meest op. Dat hout 

werd onder allerlei vornwn verkocht : « fasseel », « blok

ken». « lailliehoul ». « mulsaPrl ». « husschen » en « hin

nekens ». 

«Krakke» en « rollingen » WPrden ook aan de man 

gebracht en ook zeer veel turf. De hoeveproduclen waren 

dezelfde als vroegPr: hoter, eieren. paarden. koPiPn. zwijns 

en kiekens. Over schapen wordt niet meer gesproken. 

Er werden nu ook veel stukkPn nipuwland verpncht of 

vercijnsd aan ldeinPrP hoeren uil het omliggende. Vroeger 

had men dit re('(ls gednnn op lwt Knllel..:ensvPid. wij hebben 

gezien hoe daar in het lwgin \'an de 17c eeuw een hoPVe 

werd gebouwd op cijnsgrond. hoe\'P die Klein BurkPI werd 

genoemd. En in 1717 werden ook ó gemeten heide op de 

nruineherg in cijns uitgegevc·n ann Joos Strobhe \'OOT der-

(41) nrugge - Archief Ter Duinen-Ter Do1·st - Rekeningen 
ms Q4-05 - I landhoei..:Pn O\'l'r Burk1·l. 
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tig jaar. Er waren daar natuurlijk allerlei voorwaarden aan 

verbonden, er moesten bomen geplant worden enz. Strobbe 

bouwde daar zelfs een huisje dat « de Pelse » genoemd werd 

en dat later door Ter Duinen in prijzij overgenomen werd. 

Dat systeem van vercijnsing op de Bruineberg en op het 

Kallekensveld werd nu voortgezet, op die manier werd 

veel nieuwe landbouwgrond geschapen. 

l\'laar ook de andere delen van de heide werden aan· 

getast en nieuwe bossen werden geplant. Reeds in 1783 

werden sparren en masten geplant. Elders in het Malde

gemveld vond men die bosbomen nog niet, ze werden daar 

slechts in het begin der 19e eeuw gekweekt. Er vonden 

vierentwintig mensen bestendig hun werk op de uitbating 

van Burkel. Door de kastelein en zijn personeel werden 

ieder jaar ongeveer 16 gemeten rogge en tarwe, 10 gemeten 

haver en 23 gemeten hoekweit gezaaid. In 1786 had men 

reeds 2 gemeten aardappels geplant. 

In 1792 kwam Bernardus van Hulle als kastelein op 

de hoeve. Die hoeve werd regelmatig hersteld en in 1786 

werd de stal volledig lwrsleld. Ook een «berg» of koren

schelf werd op het hof gebouwd en de aardappelen werden 

bewaard in een gemeiste kuil. Het dak van het woonhuis 

werd in 178'5 volledig mei pannen belegd. Ter dier gele

genheid had men IH·I voiiC'dig verni<'uwd, Burkel kreeg nu 

een Frans dak. TC'r Duinc·n had die dalworm in Frankrijk 

gPzien en dil' lliPr ing<'voerd. VPie hoeven van de kusl

sln·ek dif' zo c·t·n dak lu·hiH·n zijn vroegere hezillingen van 

Ter Duin<'n. ;\laar natuurlijk werd dat voorbeeld door 

anden· c·igc·naars nagc•volgd. 

I )e 2c• !,elft van d,• I He· c•c•uw was wel degelijk ef'n 

blcwirwrioclc· voor Burk<·l. I )il was vooral Ie danken non 

de· I ijdsomslnncliglwclc·n (de· 2<' lu·lfl dN f8p eeuw was de 

rwrioclt• l,ij uilslt·k voor ontginning). rnnar ook aan cl<' wel

vaart clit· in cJ,. aJ,dij !tt·c·rsl<'. In dc· 17c• c•t·uw ging Tt•r 

f )uirll'll nog altijd (.!f''lllkl onclc•r l'l'n ZWUrl' scltuld<'nfnsf, 

in de· JHc• c·c·uw vc·rnlirulc•rclc· dil' lusl gl'lc·idl'lijl, 1'11 lcwn 

l~ofwrl van St'VI'rc·n in 17-1H aiJt wNrl ltHd de abdij dt• 

mc·c·~ie sdtulclr·n aflwtm.ld. Rolll'rl van St•vt·r<·n wus ubt 
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tot 1793 en onder zijn beleid kende de abdij een periode 

van welvaart. Die welvaart straalde uit over de hoeven die 

door Ter Duinen werden uitgebaat. Burkel was nu een 

belangrijk ontginningscentrum geworden en die hoeve 

bracht wel geld op. 

5. Burkel in de 19e eeuw en in onze tijd. 

Tot in 1794 kunnen wij de ontginning van Burkel 

volgen maar dan kwam de Franse Revolutie en de con

fiscatie van de kerkelijke goederen. Het domein van Burkel 

werd in 1801 publiek verkocht. De nieuwe eigenaars wa

ren leken maar zij ook lieten Burkel verder ontginnen al 

gebeurde dit niet meer op zo een grote schaal als ten tijde 

van Ter Duinen. Bernard van Hulle woonde nog een paar 

jaren op de hoeve en ook de kleinere boeren die land in 

cijns genomen hadden mochten dat land verder gebruiken. 

Er veranderde ten slotte niet zoveel op Burkel. Zelfs de 

boomkwekerij, die door Ter Duinen begonnen was, werd 

verder voortgezet. De familie Van Hulle. heden ten dage 

voorname boomkwekers uit de streek. zette die traditie 

voort. \;yaarschijnlijk was het een afstammeling van de 

pachter van Burkel die daar m<:'de begonnen is. Zoals de 

heer S. Van Hulle mij Z<'gde woonde zijn grootvader te 

Burkel op de ho<'ve op de plaats waar de J3urkelkalseide 

een rechte hoek vormt. \;yaarschijnlijk lweft de familie van 

Hulle die hoeve daar gebouwd. Er kwamen immers nieuwe 

huizen in dit vf'rlnten gewest. Die huizen werden vooral 

gebouwd langs de dreef die lniN de Burkelkalseide zou 

worden. En toen die steenweg er in het begin der 20e t>euw 

kwam. wt>rden er nog wel pen pnnr huizen meer gebouwd. 

Die weg werd aangelegd door de familie Lippt'ns die sedert 

het hegin der 19t> t>euw eigennar was van Burkel. 

Maar loch is dit gewest lol op onze dagen Pen weinig 

bevolkte streek gebleven. Hl'! gehucht Burkel ligt ten noor

den van het vroegere domein van Ter Duinen. langs de 

Schnutemstranl. Dit is een sed<·rt oudt' tijdt'n lwwoonde 

plaats maar wij hebhen daar niet over gesproken wnnl dnt 

gehucht houdt geen wrhand met dt• hoeve dit' wij Iw-
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schreven hebben. hoeve die dihvijls Groot Burkel genoemd 

werd in tegenstelling met Klein Burkel dat wij ten noorden 

van het Kallekenswld gesitueerd hebben. Het gehucht 

Burkel werd echter ook reeds in de 16e eeuw Klein Burkel 

genoemd. Over dit gehucht zouden wij in het lang en het 

breed kunnen spreken maar wij zullen dit doen wanneer 

\vij een algemeen overzicht gl:'ven over het Maldegemveld. 

Vermelden wij alleen dat het hof van Burkel langs daar 

zijn verbinding had met de kerk en het dorp van Malde

gem en wel langs « de Burckelsche Kerckweg », een land

weg die nu nog bestaat en die nu de Burkelslag wordt 

genoemd. Hij volgt een eindje de Barbaraweg om dan in 

oostelijke richting naar het gehucht Vossenhol te lopen 

waar hij samenvalt met de Schautemstraat. 

De pachters van Burkel kunnen wij volgen tot op onze 

dagen. \V ij zullen dit echter niet doen, het zou ons te ver 

leiden. Die pachters werden door de eigenaars gewoonlijk 

als boswachters aangesteld voor het domein van Burkel. 

Tot vóór de tweede wereldoorlog lag daar immers nog een 

groot hos. een overblijfsel van het vroegere Burkelbos. Dat 

Burkelhos stond in vroegere eeuwen hekend wegens zijn 

uitgestrektheid en wegens het feit dat daar regelmatig wol

ven werden aangetroffen. In de reke~ingen van l1et Brugse 

Vrije komen van 1453 af posten voor van betalingen we

gens vangen van wolven (42). En nog in 1784 geeft de 

J.ofmeestN van Burkel een vergoeding aan de wolvenjagers. 

H<·den ten dage is er van dat hos nit'l veel meer over

gehlt>vPn, dP laaisiP 'JOrlog heeft het nog veel verminderd. 

En van dP IH'ide is er natuurlijk ook niets meer overge

f,leven. De laaisiP overblijfselen verdwenen in de eerste 

IH·Ift van dc· 1f)p e<·uw (op IH't KallPkNJsveld). Vruchthare 

akkc·rs lwf,fwn dil' lwid<· nu vervan 1!<'11 <·n zei f s de opmerk

zaml' wanddaar zal mrH'ilc• IH·hiH'n orn zicl1 dal uilgestrekt 

veld van vóór P<·n paar l1onderd jaar in I<' dr·nken. En loch 

vindt m<·n fli,·r nou typische IH·itiPplantr·n. 111'1 stuk hos 

dat nou lw!!liiill IJif'clt r·t·n zr·ldznrnr· schat Vflfl planten ('Jl 

(12) Brugw· - H.A .. Bruu~<· Vrijt· nrs 1/i') <·n volu<·nde. 
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vogels. De hedendaagse eigenaars welen dit en zij hebben 

eerbied voor dit klein natuurreservaat. 

Mocht dit laatste overblijfsel van « het bos van Bur

kel » blijven bestaan en niet ten onder gaan door de alles 

verslindende ontginning. 

D. VERSTRAETE. 

SPROKKELING 

EEN KOOPPRIJS IN NATURA 

«Den xxiii Octobris 1602 Jan hc>yndricx fs. Joos ver

caoper en(de) Joos Adriaens. coopPr van epn ghpruyneerde 

hofstede gheleghen binnen Everghem bijder Langherbrug

ghe zuudt de tmghele van (de) Ghentsche moervuaert, 

oost Mr. Jaspar van helle. den coop is glwdaen voor de 

leueringhe van XXXVI tonnen Andwerps hier fpn XX S. 

gr. de tonne, dies moet dt>n caoper lselu<' hier leueren lol 

langherhruggiH•. » 

Rel-.:ening Bisdom Cent 160·1. f. :20v. 
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HET DRONGENGOED TE URSEL 
VAN 1242 TOT 1740 

De oudste vermelding van het Drongengoed is terug 

te vinden in de kronijk der abdij van Drongen in Augus

tus 1242 : « emit praelatus 73 bonaria wastinae, in confinio 

parochiarum de Ursela et Maldegem». Het was abt Siger, 

de Se abt van de abdij van Drongen, die 73 bunder veld 

of heide kocht op Ursel gelegen in het Maldegemveld, op 

de grenzen van Ursel en Maldegem (I). 

De betekenis van de naam « Drongengoed » ligt bij 

de hand. Het « Drongengoed » is het goed dat de abdij 

van Drongen (2) te Ursel bezat. 

Een ontvangstboek van 1363-1365 zegt ons dat de 

goederen te Ursel 30 pond opbrengen en de tiende 85 

pond (3). 

Het oudste, ons bekend, pachtcontract dateert va11 

(I) J . .J. DE SMET, H.ecuei[ cles Chroniques cfe Flamlre. 
Bruxelles 1837. Tom. I. Clrronicon Trunclliniense, 
parJ. 590-700. Appendices Cl1ronici T runcltiniensis, 
pau. 701-734. Onze tekst slaat op blz. 610. 
Archief Oude Abdij Drongen. Fundatien 1, 76 en 
2. 112. 

(2) De oude abdij van Drongen, waarschijnlijk door de 
H. Amandus in ()06 gebouw<l. werd in de 12e eeuw 
overgegeven aan de kanunniken van Premonslreil. die 
in 1138 van uil Saleghem (Vrasene) kwamen en zich 
in de ahdij van Drongen vestigden (Fr. DE POTrER 
en .J. BROECKAERT. Geschiedenis van de gem<'<'ll
len der Provincie Oosl- Vlcwndc!ren. Eerste rPeks : 
Arrondissc·menl Gent. Zesde deel : Olsenc ... Ursel ... 
Gent. IH64-1870). 

(1) Archief Abdij Crimlwrgen-Ahdij Drongen, N) I Ont
fanghoeck I 163-136') : «de bonis de Urslc XXX lb ; 
de dcc. de Ursclc lxxxv lihr ,, 
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140 I (4). Het is abt Jan Colonsaens, die ongeveer I 00 bun

der op Ursel gelegen in pacht geeft aan Jan van der Varen!, 

filius Seghers voor 9 jaar. Zijn pachtsom beloopt 40 pond 

parisis. De pachter moet die som betalen « in twee termy

nen tsjaers » : de eerste maal « te bamesse ». de tweede 

maal « ten ingaene van maerte ». Zijn pachtcontrad « ghinc 

in te meye 1401 ». Üp die 100 bunder stonden « huusen, 

bosschen, vivers, meersschen en winnenden lande». Dit 

veronderstelt dat er seffens na de verkoop, in het begin der 

13e eeuw een zekere ontginning moet gebeurd zijn, die 

echter zeer miniem moet geweest zijn, daar later in 1753 

abt De Stoop ons bevestigd dat slechts een zesde van dit 

goed ontgonnen is (5). Meer is ons over die eerste ontgin

ning niet bekend. Geen enkel stuk of kaart hebben wij 

hiervan gevonden. Volgens dit pachtcontrad moet er dus 

reeds vóór 1400 een hoeve gestaan hebben. Zij heeft stellig 

niet gestaan op de plaats van de huidige hoeve, maar meer 

ten oosten van deze laatste, ten westen van het « Keistuk

bos », waaraan heden nog het « duivelsputje » gelegen is. 

De militaire stafkaart geeft nog de wallen aan op de plaats, 

waar de oude hoeve stond. Deze wallen zijn nog gedeeltelijk 

terug te vinden op het terrein en deze omwalde partij 

draagt tot op heden de naam van « d'oude hofstede » (6). 

Volgens hetzelfde pachtcontract moet de pachter daken 

en wegen in goede slaat houden. hij moel lachtig voer mest 

met twee paarden op het land brengen. hij mag van dt> 

bossen elk jaar een negende deel kappen, hij moel aan de 

plaatselijke pastoor de tiemie betalen. maar hij heeft recht 

op de zesde schoof van de tiende van Ursel. Voor dit laat

ste recht moet de pachter de nbt, het convent, de wagen 

en de paarden van de ubt l1erbergen en hij moel de paarden 

(4) 

(5) 

(6) 
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Stadsarchief Gent. reeks 30 I. Jaarregister van de Keu
re, nr 16, 1400-1cl02. ra 75 en DE POTTER en 
BROECKAERT op. cit. Ursel blz. 4. 

Gen!. R. A. Ursel nr 546 en Brugge R A. Brugse 
Vrije, lias nr 5213. 

Archief Abdij Grimbergen, in Pt'n los stuk, waarin 
de verpachting slaat van 25 October 1703 komt de 
naam « d'oude hofstede» voor. 



hooi of gras geven en eten aan de knechten en ook solvabel 

zijn bij verwoesting in oorlog of tempeest. 

l\leer dan 150 jaar later verhaalt de kronijk ons dat 

de 31e abt van Drongen, Lieven Baes. te Ursel in 1563 

een nieuw huis boU\vde en dat hij er voor uitgaf : « 68 

mudden 2 sacken tot 30 pond grooten ». En de kronijk gaat 

verder: « Item et 23 mudde en half tot 3 pond 18 s. 4 d.gr. 

et pro aliis materialibus et opera 170 gr ». Als wij de som 

maken van beide uitgaven belopen deze tot 34 p. 12 s en 

6 d.gr. \Vat de kronijk echter daarna verhaalt, is ook voor 

ons van belang : « Expendit magnos quoque sumptus pro 

reparatione domus in Baerelvelde met scallien gedeckt tot 

17 p. I 0 s. en 6 p 6 s.gr et pro murorum restauratione ac 

multis mutatis pro 34 p » (7). 

Uit deze herstelling le Baerclvelde kunnen wij aflei

den dat het nieuwe huis te Ursel weinig belangrijk moet 

geweest zijn, daar het slechts 34 pond kostte. een zeer 

geringe som in vergelijking met de 58 pond, die werden 

uitgegeven alleenlijk voor de herstelling van het huis in 

Baerelvelde. Het huis op Ursel had waarschijnlijk lemen 

wanden en was met riet of stro gedekt. Dit alles wordt 

bevestigd door een kaart van het Maldegemveld uit het 

jaar 1650 (8). Üp deze kaart. zeer primitief getekend, staal 

het pachthof van de abt van Drongen als een laag huis 

zonder verdieping en gedekt met riet of stro. Ierwijl op 

dezelfde kaart. de proosdij van Papinglo. een afhankelijk

heid van de St-Baafsahdij le Gent. afgebeeld staal met een 

huis. voorzien van een verdieping. Of die hoeve afgebeeld 

op de kaart van 1650 nog dezelfde is van die van 1563, 

blijft een open vraag. Geen enkel document. ons bekend. 

zegt. dat de hoeve van 1563 door de onlusten van het einde 

der lóe eeuw werd vernield en dat hij ltel begin der 17e 

eeuw een kleine nieuwe werd gebouwd. 

Ue c·ersle ons hekende padtiN uil <Ie 16e eeuw is Jun 

(7) J. J. DE SMET. op. cil. Cltron. Truncft. pag. 649 en 
DE PCYJTER c·n BROECKAERT, op cit. blz. 29. 

(H) Brussel - Aluemeen Rijksarchief, Kuarlc·n nro 247 en 
248. 

119 



Van Hecke (9), die zijn pacltt jaarlijks betaalde te «Kers

avond» en Ie « Sint Jansmisse ». Zijn pachtsom beliep 

42 karolus gulden. Hij was pachter van 1538. Het goed 

werd verpacht voor negen jaar. 

In I55I pachtte Jaspaert Clincke voor negen jaar « het 

goet te dronghenne » voor II pond gr. en betaalde te « Kers

avond » en te « Sint Jansmisse ». Hij pachtte opnieuw in 

I560 « et goet in hemselven vii lb. gr. Item met den meersch 

den vivere ilb. en de meersch xxsh. gr., el deel van witte

bolle, item syn thiende v lib. gr. Item de thiende van 

anthoninne v. lib; comt te saemen xix lib. gr. ». In I558 

en I 559 betaalde hij zijn pacht « met reparatien ghedaen bij 

den voorseyden Jasper Clincke volghende de rekenynghe 

daer af synde » (10). 

De vijvers, die in het Drongengoed te Ursel gelegen 

waren, werden lijk te Papinglo, afzonderlijk verpacht (I I). 
Christiaen Rijcquaert heeft gepacht « de vivers te hur

selle... een en termyn van i x (jaeren) ingaende I 538 » en 

betaalt er jaarlijl<s negen karolus gulden voor, ook een 

« groot en snouck en twee caerpers alle jaere ». In I 554 

pacht «de baliu van hurselle jacop van caudenberghe ons 

vivers te hussel achter ons pachtgoel, die plach Ie hau

denne Christiaen Rijcquaerl een en termyn van ses Jaeren ... 

om de somme van xxiiii sch.gr. » (12). 

De uitgeslref<theid van het Drongengoed wordt ons 

in 1564 bekend gemaakt : «Nota dat int jaer 156-t glwheel 

het goet van urst>le gltemelen es gheweesl by eenen ghe

sworen landmetere Jan Vrombaut van Nevel ende es nu 

als bevondenin een haudc rekeninghe by denselven onder

teeekent lsaemen met de bosschen ende al lwt velt xcvi 

bunderen iiic xxix roeden ». 

fn I 597 heeft Gillis f lebhrecht. baljuw van l lrsel. in 

pacht «heel het pachtgoedl in Urssele also !\lauwers ren-

(9) Archief Oude Abdij Drongen - Ontfnnghoeck n,. 35. 
Archief Abdij Grimbergen-Abdij Drongen, n,. 2. 

(10) Archief Abdij Grimbergen-Abdij Drongen. n,. 3. 
(Il) G. DE SMET en D. VERSTRAETE. De proosdij 

van Papinglo Ie Maldegem-1\.leil. blz. 26. 
(12) Archief Abdij Grimbergen-Abdij Drongt•n, n,. 3. 
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tNghem tzeke glwbruucl heeft metter thiende van audts 

ciaermede gaende, gitereserveert de vyvers ende thaudt 

daerop gewassen ende Ie wassen ». De pacht ging in op 

Ker~tavond I 597 voor zes jaar en beliep xii lb. gr. Hij 

pachtte het goed opnieuw op Kerstavond 1603 voor zes 

jaar ( 13). 

\'oor meer dan de 3/4 der 17 e eeuw zijn ons pachters 

en pachtcontracten bekend. In 1609 pachtte Arnaut Maes 

het pachtgoed en een deel van de tiende voor negen jaar 

en betaalde xvi lb. xiii sh. iiii gr. (14). 

l\let Kerstavond 1619 pachtte Jan Maes, filius Ar

naut. het Drongengoed, dat van nu af weer in zijn geheel 

verpacht werd met « den lande, bosschen, vyvers, heye ende 

thiende » voor negen jaar en zijn pachtsom beliep 116 

pond 13 sh. 4 gr. (15). Voor 1619 werden de tiende, vijvers, 

( 1 5) Archief Abdij Grimbergen-Abdij Drongen, nr 7. 
stukken land en meers, die bij het Drongengoed behoorden, 

elk afzonderlijk verpacht aan verschillende pachters ( 16). 

Met Kerstavond 1629 pacht Jan Vermaesen de landen, 

meersen, vijvers en tiende voor negen jaar en betaalde er 

183 pond 6 sh. 8 d.gr. voor ( 17). Boven deze som moest 

hij en de voorgaande pacl1Ler nog 5.000 stuk « ryshaut » 
leveren. Om·wille van de vijvers moet Jan Maes minstens 

100 karpels leveren en de Ie December 1628 levert Jan 

Maes dan ook « 100 carpels t•n 2CJ snoucken, de meeste 

harync-snouckeu » en de I Muarl 162<) levert llij nogmaals 

« 104 curpels <·n 15 snoucf<en met noah cniahe baesen ». 

Een deel van de lil'ncle hlijV<'n noa in paclll hij \Villern 
van Ba~sefaer. waarvoor llij van J()22 lol lü29 jaarlijks 

28 pond W· en van 162CJ af jaarlijks l"l pond gr. hetaalt (18). 

(I 3) Ard1i<'f Ahdij Crirnhera<·n-Ahdij Drongen. nr 5. 

( 11) Are J,;l'f AJ,J;; Crimlwrat•n-Ahdij I )rong<'n. nr 5. 
In al dt·z<· c·n tlt· vol(.!t·nrlt• arcllit•fsluf<ken, dit• spr('ken 
van v<·rpadJIÎnJ.!, zijn dt•zt· in tf,. v<·rp<H:Illingen lt·ruJ.! 
I<· vind<·n omln lloofdina « l JRSEL ». 

( lü) Archil'f AIHlij Crimlwq.(<'n-AJ,d;; Drongen, n ... 2. 3 
('fl 'j, 

(17) Ardd<·f Al,dij (~rirnlwq(<'n-Ahd;; I )ronu<'n, nr H. 

(lH) Arcl,it·f Al,d;; GrirniH·ra<·n-Ahdij Dronu<·n, nr 7. 
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Jun Vermuesen moel van 1629 af minstens « 200 cur

pcls » leveren ( 19). 

Van Kerstavond 1635 puchlle Pieler Buluere het Dron

gengoed « metten lande, meersschen, vyvers en thiende » 

voor 216 pond I 3 sh. gr. De pacht moet elk jaar betaald 

worden de ltelft op « St l'vlurlensmesse » en « alfvastenen ». 

Gedurende het eerste jaar van zijn pacht moet de pachter 

« doen muecken eene pertinente chuerle figurative van den 

voorseiden goede en dit in de hunden van mynen voorseiden 

hecre (de abt van Drongen) te leveren zonder recompense ». 
De pachter moet jaarlijks planten en in groei houden op 

zijn pachtgoed 25 opgaande wilgen, 25 opgaande eiken, 

25 populieren en nog eens 25 wilgen. De pachter mag geen 

bomen of plantsoenen kappen of snoeien die op zijn ge

huurde purtij slaan. De bossen moel hij verdelen in negen 

hauwen, waarvan elk jaar een hauw mag gekapt worden. 

Dezelfde verdeling moet hij doen aan « den slachaute 

staende op de canlen van den voornoemden pachtgoede ». 
Hij mag zijn beesten in de bossen niet laten, voor dat zij 

vier jaar oud zijn, of hij zal de aangebrachte schade moe

ten betalen. Het huis, de schuren, de stallen en de « duy

venkeete », de. vorst en de hooreboom, muur hij is niet 

verantwoordelijk in geval van schade of venvoesting, ver

oorzaakt door donder, onweder of oorlog. Alle onkosten 

van « zellynghen » zijn ten laste van de pachter. Pieler 

Bulacre sterft in 1638, zijn derde paclt!juar. 

Marten Rutsaert of Roolsuert. filius Chrystoffels. neemt 

het goed van de weduwe Pieler Buluere in pacht over de 

10 Oogst 1638 voor een Iermijn van negen jaar onder de

zelfde voorwaarden (20). 

De 16 Juni 1648 neemt Chrisliaan De Blieck voor 

de eerste maal het Drongengoed in pacht voor negen jaar. 

Zijn pachtsom beliep I I 00 gulden of 183 pond 6 sh. 8 d. 

en moel betaald op Kerstavond en Ie Sint Jansmis. \Van-

( 19) 

(20) 
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neer de pachter zes weken na de vervaldag niet heeft be

taald, kan het pachtcontract verbroken worden. De ver

pachtingsvoorwaarden blijven dezelfde als vroeger, maar 

toch moet de pachter jaarlijks nog « twee copplen sneppen 

mitsgaeders een. heerlicke prestalie van visschen » aan de 

abdij leveren (21 ). Chrisliaan De Bliecl, moet ook 50 pond 

wijngeld betalen. Elk jaar moest hij ook 1.000 « mul

saerts » leveren en twee « voeren ghesaeght hout » en ook 

zes « steen » boter. Die levering van hout werd soms opge

dreven tot (( 1750 mutsaerts en 450 fasecel ». 

Uit deze eerste jaren van de 1 7e eeuw leren wij dat 

van 1619 af het pachtgoed met landen, bossen, meersen, 

vijvers, veld en tienden niet meer aan afzonderlijke werd 

verpacht, maar aan één pachter, die alles pachtte zonder 

de tiende of met slechts een deel van de tiende. Ook de 

rekeningen van die jaren leren ons dat de pachters zelf 

repareerden of lieten herstellen en de daarvoor betaalde 

som, werd van hun pachtwm afgetrokken. Ook moesten 

ze hout leveren aan de abdij, meer nog dan door hun 

huurcontract was bepaald, doch daarvoor werden ze af

zonderlijk betaald. Zo zien wij in 1652 Chrisliaan De 

Blieck 1.000 mutsaarden leveren aan één pond de honderd. 

Hij betaalt ook het scheepsrecht om de 1.000 mutsaarden 

en het gezaagd hout van Ursel uit over de Zuidleie naar 

Drongen per boot te vervoeren. Hij levert ook zes steen 

boter aan 26 stuiver de steen, wamvoor de abdij hem 

26 sh. gr. hetaalt en ook 50 eieren, waarvoor hij 5 sh. ont

vangt (22). De pachter helaall ook voor de ahdij de jaar

lijkse onderpaston·le competentie, die 25 pond bedroeg en 

ook de costerele cornpetenlie, die 6-13-4 bedroeg, beide aan 

de onderpastoor en koster van Ursel (23). 

De 2 Juni 165() pacht Chrisliaan De Blicck l1et Dron

uengoed voor de lweecle maal voor nt•f.!en jaar en hetaalt 

1.000 uulden of Jü(J p. 13 si.. 1 d. I lij zal ook elk jaar unn 

de abdij levt·ren "duysl rnulsnerls, twee copplcn sneppen, 

(21) Ibidem. 

(22) Archief Abclij CrirniH"rf.!f'n-Ahcli; Dronuen, nr JO. 
(23) Archil·f Al,dij ( ~rirnlwq,!t•n-Ahd;; I )ronuen : l.uslen-

!,ot·k 173H. Zil' orult·r " l JRSEI, :.. 
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een l.eerlycke prestalie van visd1 ». Alle onkosten van 

« poinlingen, sellynghen » zijn Ie zijnen laste. Hij moet 

voor de abdij « de tiende collecteren », hij mag de bomen 

of plantsoenen niet kappen of snoeien, moet de bossen en 

kanthagen verdelen in negen hauwen, mag zijn beesten 

niet in de bossen laten, vooraleer deze vier jaar oud zijn 

en moet al de gebouwen op zijn kosten goed onderhouden 

« beschermende dezelve van waeter en wint ». Nieuwe 

werken mogen uitgevoerd worden aan daken, vloeren, 

steenput en zo meer na toelating van de verpachter, doch 

deze uitgaven zullen worden terugbetaald « midts over

brenghende billet specificatyf met quillanlien gheverifieert 

van 't ghonne zy zullen becostigh hebben » (24). 

De IS April 1657 zijn er 34 gemeten bos verbrand 

en geeft de abt van Drongen, Augustinus Merlijn, aan 

de pachter van het Drongengoed « een kwijtschelding van 

de helft van het wijngeld en vijf hondert hout tsjaers ». 

Kort voor zijn afsterven in 1659 levert Chrisliaan De 

Blieck nog « 500 mulsnert ende 500 fasceel : het fasceel 

moesten wesen mutsaert ». 

Joos Steyaert huwt de 3 September met de weduwe 

van Chrisliaan De Blieck en wordt pachter van het Oron

gengoed. Reeds in 1659 legt Joos Steyaert « een billet over 

van 't maecken van 34 honderl blocken en 't mennen van 

zelve lot 11-8-0 ». Want al het hout moest op de wagen 

met paarden vervoerd worden naar Oostmeulen, waar alles 

op het schip werd overgeladen. Zo zien wij dan ook Guil

laume Naesens, schipper vragen «over schipsrecht van 

voorn. blocken met een duyst mulsaert lol 3-13-4 ». Het 

volgende jaar maakt Joos Steyaerl 4.000 blokken aan 21 

stuiver de honderd waarvoor de abdij hem 7 pond betaalt ; 

de prijs voor deez Ie mennen en Ie vNvoeren is 20 stuivers 

de honderd, waarvoor de abdij hem 6-13-4 betaalt. Schip

per Naesens heeft 2.800 blokl,en per schip vervoerd en aan 

(24) Archief Abdij Grimbergen-Abdij Drongen - Voor
waarden der pachthoven, landen. meersschen ende 
bosschen mitsgaeders verpachtingen der thienden op 
verscheydene Prochien, compelerende d'nbdye vnn 
Drongen. Zie onder « URSEL ». 
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hem wordt er voor scheepsrecht 2-6-8 betaald. Joos Stey

aert blijft niet lang pachter van het Drongengoed ; hij 

sterft in 1661 en in 1662 huwt de weduwe van Joos Stey

aert voor de derde maal met Joachim Beghyn, die de nieu

we pachter wordt (25). 

De 11 November 1664 pacht Joachim Beghyn het 

Drongengoed voor « twee honderd pond grooten, een duyst 

goeden mutsaert. twee copplen sneppen ende een heerlyke 

prestatie \'an visch tsjaers >), In het pachtcontract wordt 

besproken dat de pachter betalen zal « in 't ghereet en voor 

eens de somme van vier honderd gulden vier ponden groo

ten voor d'heeren van konvent. drye ponden grooten ter 

dispositie van eerw. heere, een courtoisie aan heer van 

haute ende voorwaerde naer costuyme ». De voorwaarden 

van pointingen. zettingen. collecteren van tiende, kappen 

en snoeien van bomen. verdelen van bossen en kanthagen 
in negen hauwen. het « pastureren » van de bee~ten in de 

beesten in de bo,sen, het onderhouden der gehouwen blij

ven dezelfde van de vorige pachlconlraclen. \Vanneer Joa

chim Beghyn op het Drongengoed komt. slaan er « vier 

duyst jonck eeckplantsoen » en hij wordt verplicht zo spoe

dig mogelijk Ie zaaien « een ghemel eeckelen wel ghemesl 

en gheprepareerl om zijn profijl ». Bovendien is « de pach

ter gl1ehauden dese planlerije wel Ie bPvrijdPn. Jwheympn, 

suyveren en op lP lc·ydPn Pn al le doen<', dal epn goede 

planterije bel,oor[. zonder vPrgdt Pil al oft voor zijn eialwn 

waPre 1> (26). 

Door al deze· pachtconlraclc·n van d<' 17<:' c>C'UW welen 

wij dat lu·l Drongen(.!of'd lP Ur!'d gf'dceltclijk de hrandstof 

Pil de vis aan df' ahdij moest lc·vNcn (ook hel l10f fen 

BrPmpl op Z.onnegem moPs! uil de vijvc·rs in dit goed ge

lc·(.!Pn aan de abclij vis lc·wn·n). I )c·zc· vis, lijk wc· l1ogcr 

za(.!f'n. mc·c·sl al kaqwrs Pil sncwkc·n. soms ook en i f.!c huiH!H'Il. 

WC'rclc·n op IH·I r )ronr,!l'll(.!OI'cl (.!C'bvc•t·kl in cl(' (( V('lcltvy

vc·rs 1>, clic• samc·n 17 gt·mc·l c·n 22 rtH'tlt·n groot V\'ilT<'Il Pn 

(2'>) Arddt·f Ahdij (;rirnlH·rac·n-AIHiij I )ronf.!Pn, n'' 10. 
(2fJ) Arddt·f Af,rlij ( ;rimlwr(.!t•n-AI,clij I )ron(.!c·n. Voorwanr

dc·n clc·r padill1ovc·n. lanclc·n. rnc·c•rsciH•rJ t·nrlc· hossclwn 
milsg;H·rft·rs VI'Tpiu:htin(.!c·n clc·r tldt·nclc·n op vNsciH•y
clc•nc• Proddc·n. cornrwlc·n·ndc· cl'al,clyc· Villl I )rongc·n. 
ZiP onrlc·r " I JRSLL 1>. 
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ook in de « Groot en Vyver », waarin I 3 gemet en 229 
roeden lagen (27). De bosplanten werden ook ter plaatse 

gekweekt, het veld of de heide omgedolven en met de ter 

plaatse gekweekte bosplanten herschapen in bos, waaraan 

een bizondere zorg werd besteed met vrijwaring van « pas

turagie ». « cappen ofte snoyen >> en verdeling in « neghen 

hauwen ». doch omwille van de uiterst slechte bodem

gesteldheid ging de ontginning zeer traag vooruit, zodat 

er in het midden der I Se eeuw loch nog slechts een zesde 

der totale oppervlakte ontgonnen was. 

Door een handboek door de heren pastoors van Ursel 

gehouden van I 64 I tot I 72 I. waarin de tiendebetalers op

getekend staan, was het ons mogelijk om bijna gedurende 

een eeuw de pachters van het Drongengoed te kennen. 

Want van 164 I af tot 1674 zijn de verzamelaars der tiende 

ook de pachters van het Drongengoed. \Vij kennen de 

tiendeverzamelaars tot I 737 en veronderstellen dan ook 

dat deze mogen vereenzelvigd worden met de pachters van 

het Drongengoed : Jan Timmermans, filius Jacques van 

1674 tot 1683; Niclays Gillemans \'an 1683 tot 1692; 

Francois HNschap van 1692 tot 1701: Pieter Rombaut 

voor twee termijnen van negen jaar \'an 1701 lot 1719; 

Piet er de Ba ets van I 7 I 9 tot I 728 (28). Piel er Malthijs was 

Boek van LPonardus .lYloins. pastoor van Ursel. 164 I. 
pachter van hel Drongengoed Ie Llrsel (van de tiemle) 

van I 729 lol I 737. Zijn pachtsom ht:'!if'p 158 pond 6 schel

ling 8 groten (29). Pieler Malihijs woonde zelf niet op 

het Orongengoed. De hoevP was bewoond door hwe ge

zinnen : het gezin van Frans De Coster en het gezin van 

Jan Pie!Ns (30). Een optelling van 23 Juli I 731 bevestigt 

dezp feiten. Het gezin Pif'lers bestond uit man (Jan), vrouw 

(Joanna Steyaert) en drie ldfl(leren (Jan, Pielt'r, Anna); 

hel gezin De Coster lwsloncl uit man (Frans), vrouw (Pie

lronclla Gaudesahois) en lweP kinderen (Pif'ler en Anna) 

(31). In hetzelfde stul< wordt ons ook d<' afstnnd anngege-

(27) Gent R. A. -Abdij Drongen. n" 11 I. 
(28) Archief Abclij Grimbergen-Abdij Drongen, nr ct I 
(29) Gent R. A. - Abdij Drongen. n" <>I. 
(30) Gent R. A.- Abdij Drongen, n'' 123. 
(31) Gen I R. A. - llrsel. n" 585. 
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ven « van de sulle van de kerck » tot aan de grens der 

verschillende gemeenten en worden dezelfde families als 

bewoners van het Drongengoed vermeld : « ten derden 

gemeten noort westwaert van voorseyde kercke lanxt de 

voorseyde onderdaelstraete tot aen de bogaertstraete ende 

lanxt deselve noortwert tot op den ouden brugsehen her

wegh ende vandaer nous door het weghelken van plantsoen 

bosch en de lant van het drongengoed tot aen den dorpel 

of te sulle van huyse van 'tselve goet bewoont by Frans 

De Coster en Jan Pieters disterende van dito kercke tot 

seven hondcri 63 roen 1 voet ende naer metinghen van 

voorseyde kercke naer d'hofstede bewoont by Pieter d'Hont 

door de vleugel naer 't selve goet ende aldaer maer be

vonden te disteren tot ses hondert sessentachentigh roen 

vijf voet. .. :.. 

Juist lijk te Papinglo gaven de pachters de hoeve en 

aanpalende heide in napacht en dit systeem van vercijn

sing leidde tot het volledig verval van het Drongengoed 

(32). 

Geen wonder dan ook dat in het jaar 1738 het groot

hoek dt>r ahdij van Drongen onder «Pachthof Ursel » ver

meldt. «dat d'ahdije proprietmis is van een gheruinieerde 

hofstede (ghenaemt Pacht hof Ursel). Oost de Dreve ende 

't land van dt>sc>n goede, Zuyd Pen jonghen beplanten 

hosch deser ahdije. \Vest en Noord haer self. volgens 

landhoeck van Ursel 't Vrije» (33). 

Rij het ovt>rlijden van de 39e abt van Drongpn, PPtrus 

De Cac>sc>mm·kc>r, wordt in c•Pn staal c>n dpclaratie van 
gaPderen (1740) op Ursel aangpgevPn (34): « PNSI Pen deel 

thiende het een jaar door IH•t ander uytbrenghenrle 

RO pond : ten lweedc·n R6 hundPrc·n IH'ydp en bosschen 

tc>n deele tol consumptie van het cloostc>r, de resle worden

de verpacht jaerc>lyckx in advenante van 2ó pond». 

Hc·t Drongc·ngoC'd was dan ook in 1710 tolaal ver

vallc>n. Cr·lukkig wl de· abdij in 1710 c·r·n ZPPr aclic>VI' abt 

krijgPn in Antoon J)p Stoop. die c•en J,izondNe allentiP 

(32) C. DE SMET c·n IJ. VERSTRAETE. De> Proosdij 
van f>apinfJlo Ie> MaldPfiC'm Klc•il, blz. 11. 

(11) Cc•nt R. A.- AIHiij I )rongc•n, n'' I ')CJ. 

(11) Cr•nt J{. A. - AIHlij I )ron[.(r•n. n'' 12H. 
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zou hebben voor Ursel. er een nieuwe hoeve zou bouwen, 

de tweede ontginningsperiode zou beginnen en leiden en 

onder wiens b eleid het Drongengoed zijn gouden tijdperk 

zou kenn en (35) . 
G. DE SMET. 

onderpastoor, Maldegem-Kleit. 

(35) Appeltjes va.n Twt Meetjesland. Jaarboek van h et 
H eemkundig genooi chap vfln hel lVIcelj es land. Nr 3 
- 1951 : van blz. 93 lol 100. 
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HET AMBACHT BOEKHOUTE 

Gelegen in het Noorden van de huidige provincie 

Oost-Vlaanderen vormde het ambacht Boekhoute, samen 

met die van Assenede, Axel en Hulst, het gebied dat onder 

het oud regiem algemeen werd aangeduid met de benaming 

de <Vier Ambachten». Het dankt zijn naam aan de vroe

gere < stede van Bouchaute » die er de hoofdplaats van was. 

Zijn begrenzing werd vrijwel nooit gewijzigd. Alleen 

de noordergrens die aanvankelijk gevormd werd door de 

Hont of \Vesterschelde maakte daarop een uitzondering. Oe 

grillige stuwing van het water zorgde daar voor een bijna 

voortdurende wijziging van de kustlijn. De enige gekende 

grenscorrectie die er plaats greep gebeurde ten gevolge van 

het Verdrag van lVIunster en de daarop volgende Limiet

scheiding van 1668. Hieruit volgde dat « desen ambachte 

ende heerlichede van Waterdyck met de lemitscheydinghe 

ghedaen ten jaere Jóó8 lusschen de majesteyt ende de hee

ren Staeten der Glt('unie('rde provintii.;n vermindert is on

trent de drij honderf sevenlich ghemelen lanls ... » (I). 
Sindsdien mocht deze grenslijn äls hlijvend beschouwd 

worden. 

In het l\:oordooslen werd de scheiding luss('n het am

bacht Boekl10ule en dit van Assenc·de uetrokkcn door een 

thans verdwenen aftakking van de Bruakman. die ziclt rond 

het latf'fe Filippine danrmee vc·n,niade. In d<' dNii<'nde en 

de• veertiende, eeuw moel d!'ZP waterweg V<'<'l aanzienlijkPr 

uc·we<·st zijn want vaarluigc·n IH'r!'ikl<·n langs daar de lot'n 

nou lwslaand<· llilv<·n van Ass<·n{'rl('. M<·n lwwPNI Z!'lfs dat 

Boc·khoul<· <·n Ass<'rwcl<· <·<·rl i jcls I wc·<· kl<·irw <'i land<'n (2) 

(I) RAC: fonds BrH'kltoul<• nr R. 
(2) P . .J. BIJ )K : Cc·.~c/rivch•nis Pllfl lll'l Nc•cferlmtrfsclll~ 

Vol/l, dc·c·l I p. CJ7. I .<·iclc·n, :1..1!. 
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vormden in de Schelde. Waarschijnlijk echter gaat het hier 

om een verwarring met het eilandje Boterzande dat tot het 

ambacht Boekhoute behoorde en in de uitmonding van de 

Braakman gelegen was. De overige grenzen zijn onveran

derd gebleven en komen overeen met de afbakening van 

de gemeenten Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo. Be

stuurlijk gezien was de begrenzing van het ambacht als 

volgt: ten noorden de Westerschelde, ten oosten het am

bacht Assenede, ten zuiden de kasseirij van de Oudburg 

en ten westen de vrijheden van Eeklo. Kaprijke en Wa~ 

tervliet. 

Warnkoenig (3) en met hem nog anderen beweerden:
1 

dat in de tOe eeuw, bij de verovering van deze landen door 
de Duise keizer Otto I een kanaal gegraven werd dat de 
westelijke en een deel van de zuidelijke grens vormde van 

de Vier Ambachten. Deze theorie steunde op een vermel
ding in de kroniek van St-Baafsabdij en een aanduiding 

op de zogenaamde kaart van Gwijde van Dampierre die 

de toestand van Vlaanderen voor het jaar 127 4 weNgeeft. 

Algemeen wordt echter thans aangenomen dat deze bewe- · 

ring moeilijk met de waarheid kan overeenkomen. 

Oorspronkelijk was het ambacht Boekhoute samenge

steld uit de gemeenten Boekhoule. Bassevelde en Oost
eeklo en de thans verdwenen dorpen Piete. Koudekerke en · 

Wevelswalle. Deze Iaalslen verdronken in de grote over
stroming van 1377. toen volgens de oude kroniekschrijvers' 

17 dorpen verdronken in Vlaanderen en meer dan 50.000 (?) . 
slachtoffers Ie helreuren vielen. Enkele van deze dorpen' 
werden later heropgetrokken maar droegen dan dikwijls een 

andere naam zoals dil onder andere het geval is met Piete 

of Ter Pielen waar in 1504 de heerlijkheid van \ Vaterelijk 

wordt opgericht. Bij een proces gevoerd lussen de abdis 

van Nieuwenhossche en de prelaai van St-Pieters, wordt 
dit tijdens de 17e eeuw nog verkinarel : « Ende dat het 

heerschap van Piel nu soude aheseil ofte ahenompl worden 

Walerdyck.., » ,(4), 

(3) \VARNKOENIG - GELDHOF: llistoire de Flan
dre, deel IJ. p. 18, 

(4) Archief van hel Bisdom Gt'nl ; hundt'I Boeklwule. 
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Van Koudt'kerke en \V t'velswallt' werden tot nog toe 

geen sporen terug gevonden maar wellicht waren ze eens 

gelegen waar men thans de « rijdende» schorren van de 

Braakman aantreft. 

Oe totale oppervlakte van het ambacht moet ongeveer 

4500 ha bedragen hebben. Daarvan is Bassevelde veruit 

de grootste gemeente met een oppervlakte van 2196 ha of 

4022 gemeten. Boekhoute volgt op de tweede plaats met 

1628 ha of 3120 gemeten terwijl Oosteeklo nauwelijks 

800 ha telt. Oe bodem helt er van het noorden naar het 

zuiden in opgaande lijn. In het noorden van de gemeente 

Bassevelde steekt hij nauwelijks 3 m boven de zee uit, de 

dorpel van de kerk van Boekhoute ligt op 4,95 m terwijl 

deze van Oosteeklo reeds op 8,90 m ligt. Het hoogste punt 

van het ambacht ligt ten zuiden van Oosteeklo op de zo

genaamde « hoogte » die I 0 tot 1 I m boven het zeeniveau 

ligt. Op meerdere tijdstippen van de geschiedenis over

stroomde de zee het grootste deel van dit gewest. De zand

achtige en hoger gelegen gronden die men te Oosteeklo 

aantreft zouden aldus een deel van de vroegere duinenrij 

zijn die zich van Rrugge over Maldegem. Et'klo, Ertvelde, 

\Vachteheke. enz. lot hij Antwerpen uitstrekte. Door de 

jaren heen trok de ZC'e zich echter terug en vormde een 

alluviale kustvlakte. Aanvankelijk waren deze gebieden 

nog hPdekt met moerassen Ierwijl het water hij hoge tij 

soms nog over het land stroomde en de volle ontwikkeling 

er van belemmerde. De hewonprs Pellier verweerden zich 

daartegen en wierpen wc>ldra dijkwerken op om dit legen 

te gaan. Onder deze dient vooral de Graaf Jansdijk Vt'r

meld die van Gwvelingen lol Antwerpen langs de kust 

liPp. Hij ontstond omslrPPks 1400 uil elP VPreniging van 

VPrschillr·ndr· kleinere dijkwPrken en lol in de 17e eeuw 

bleef hij de zeNlijk of « landdijk » zoals men hem noemde. 

Me1•rmalen n·r·ds werd hr·weerd dat IIÎj ontstond onder het 

impuls van .fan van Namen, zoon van Gwijde van Dnm

pir·m·. J )it schijnt niet ovPreen I<' komen nwl de WPrkdijk

lwid want op rlat I i jdst i p llild rlP ZPr• ziclt zo V<'r I erugge

trnkken dat hl'f dijkwr·rk. WiHlr l11'1 zich tl1ans Jwvindt, toen 

minsff'ns op I '3 km van dr· kust mrH'sl udP~:tr·n zijn, wal nid 

strookt mr·f zijn lwsfr·rnrniJJI.(. I f('f is slf'cllls nu cle r.(role 
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overstromingen van de tweede helft der veertiende eeuw 

en het begin der vijftiende, dat de Graaf Jansdijk een 

noodzakelijkheid wordt en met reden moet hij dan ook 

toegeschreven worden aan Jan zonder Vrees (5). 

Evenwijdig met het voornoemde dijkwerk en ten zui

den er van ligt een strook grond van een viertal km breed 

uit alluviale klei en zand samengesteld terwijl het overige 

gedeelte van het gebied uit weinig vruchtbare zandgrond 

bestaat. Zo vormt de Graaf Jansdijk hier dan ook de grens 

tussen twee landbouwkundige streken : ten noorden de 

Polders en ten zuiden er van de Zandstreek. Bij de be

woners zelf worden ze ook wel Blooteland en Houtland 

genoemd, dit echter meer in de betekenis van scheldnaam. 

Oe rijke boeren van de poldervlakten spotten met de 

« houtlandse » die dag en nacht moeten wroeten in een 

ondankbare bodem. Deze laatste hunnerzijds steken de 

draak met de voorliefde voor een goede tafel en voor kom

fort van de « bloatenaars » (6). 

Vooral het zandachtig gedeelte moet vroeger zeer dicht 

bebost zijn geweest. Uitlopers van het Vlaamse woud 

splitsten zich lol hier zoals mag aangenomen worden uit 

de locale plaatsnamen als Oosteek(eik)lo en Boek(beuk)

houle. Anderzijds deelt Sanderus in zijn Flanelria Illustrata 

mede dat Bassevelde in zijn lijd voor de helft met bossen 

bedekt was. Tevens wordt ons duidelijk dat ze tol in de 

17e et>uw een schuilplaats boden aan wolven en vossen 

zoals vermeld word! in de ambachtsrehning van het jaar 

1665 : « Item hetaelt aen Pr. van Bamlwssche weert tot 

Oosleeckelo de somme van !wee ponden sesthien schellin

ghen over soo vele lsijnC'n lmyse VC'rteert is gheweest by de 

weyknechten die op den wolf hebben gejaegt. mitsgaders 

oock als wanneer daer een i ge vossen zijn gevangen ... > : 

«Item betaelt aen Frans HimhrC'cht de sommC' van twin

tich schellinghen over het vangPn vnn twee vossen ... > (7). 

De hydrografie van hel ambacht berust helemaal op 

(5) R. BLANCHARD: La Flamlr(', p. 182- Pnrijs 1006. 

(6) BLANCHARD. png. 121. 

(7) RAG: BoeldJOute nr 118. 
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een stelsel van watergangen die het overtollige water moe

ten afvoeren naar de Braakman. Naargelang de noodzake

lijkheid werden er nieuwe bijgegraven die dan het voor

werp uitmaakten van een speciale « ommestelling ». Nog 

in 157-t was dit het geval wanneer een buitengewone taks 

geheven wordt als watergeschot tot het delven van drie 

nieuwe \vatergangen (8). Vanzelfsprekend waren deze wa

terlopen onderhevig aan speciale zorgen en reglementen 

om het gevaar van overstromingen zoveel mogelijk te keer 

te gaan. Reeds in 1270 deed Gravin Margaretha regelma

tig de « wateringhen » en sluizen van de streek nazien 

door speciaal daartoe aangestelde mannen (9). Later drukte 

deze last op de schouders van schout en schepenen. Bij 

decreet van 23 Januari 1807 werd tot de inrichting van de 

lsabelle watering overgegaan die tot taak had zorg te dra

gen voor het afvoeren van het water en het onderhouden 

van sluizen, heulen en watergangen. Het water van de 

gemeenten Boekhoute, Bassevelde en Üosteeklo, de grootste 

gedeelten van Kaprijke en Lembeke en een deel van Asse

nede en Ertvelde wordt aldus naar de nieuwe zeesluis, die 

aan het vroegere lsabellefort (vanwaar de naam) gelegd 

was, afgevoerd. De lsabelle watering had het toezicht over 

een zeesluis, 55 binnensluizen, heulen en bruggen en 57.385 
Nederlandse ellen watergangen (of 14.944 oude Brugse 

roeden) (10). 

Als gevolg van de staatkundige wijzigingen die in 1830 
plaats grepen ging Nederland in I ~39 de helofte aan op 

zijn grondgebied voor de afwatering te zorgen. I )aarmee 

echter was die nog niet geregeld op l1et Bclgiscl• gedeelte 

en kort nadien wordt dan ook een welsvoorstel ingediend 

waarbij de verbinding van Zelzute met de Noordzee, door 

de Leopoldsvaart, als de oplossing van het probleem wordt 

aan(JCW{'zen. Hl'! project wordt aanvaard en op slaals

kosten uitf.(!'VOf'rd. Toch wordt het kanaal slechts doorge

trokken lol aan de Ooskrpul omdat de r!'!'ds IH'sluunde 

(8) RAG : fonds Oosfl·eklo rH 54. 
((J) Saint C!'nois I. IJ paf.(. (})0. 

(JO) Archieven van d1· lsuhcllc wulerinu Ie Boekl10ule. 
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Isabellesluis bleek Ie volstaan om het water af te leiden. 

Na de eerste wereldoorlog verergerde de toestand weer snel. 

De aanslibbing nam opnieuw toe en verschillende overstro

mingen dagtekenen uit die periode. Üp dit ogenblik wordt 

van Nederlandse zijde de oplossing van het probleem ge

bracht door de uitdijking van de Braakman. 

Ten slotte rest ons dan nog een woord Ie zeggen over 

de Braakman zelf. Reeds in de 12e eeuw had het kustland, 

onmiddellijk !en oosten van Biervliet gelegen, geen vaste 

vorm, maar was « rijdende » zoals men dat noemt. De 

Braakman, een aftakl<ing van de Honte had toen in verbin

ding gestaan met de zich westelijk daarvan uitstrekkende 

watervlakte, bekend onder de naam « Sindalia ». Onder 

invloed van de getijen neemt hij echter meer en meer uit

breiding en overstroomt weldra grote gebieden van de Vier 

Ambachten. Zeker droegen de hoge watervloeden van 1377, 

maar vooral die van 19 November 1404, daar veel !oe bij. 

Landerijen, gehuchten, zelfs dorpen verdwijnen en worden 

aan de vergetelheid prijs gegeven. Honderd jaar later was 

daarin nog geen verandering gebracht zoals blijkt uit de 

hier volgende tekst : 

« ... warachtich ende notoire zijnde dat zo wel bijden in

nundatiën, occupat iën ende inval iën van de zee zo wel ghe

beurt int jaer XIIIlc LXXXIliJ of up anderen lijden als 

anderssins de wilde zee, zeewaleren ende guelloopen van 

dien commende ende aLorelerende waeren ontrent an tdorp 

van assenede ambocht lol anden lantdyck ende aude dy

eken en weeren daer gheley! ende noch ligghende jeghens 

tbcschudt ende persuatie vande zelver wilde zee cornmende 

tot ande zelve dycken, glwlcghen waeren diverssche ereken 

ofte oock aderen ende oock scorren ende blic ghemeene 

metter zelver zee onbedyct daer tzeewaeler bijder hebbe 

ende vloet uule ende inne overvloyet als daerinne ghe

meene ligghen waerinne dat de schamelelieden diet ghe

lieft gheploghen ende ghecosturneerl wacrt>n ende huerlie

den gheoorlooft was Ie vissclwne ende vart'ne uut endt> inne 

tlmerlieder ghelieften. Alzoot oock van ghelycken deden 

in andere quarl i eren als axel ambacht Louchouterambacht 
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ende elders inde ghemeene zee ende verdroncken lan

den ... » (11). 

In 1546 wordt de Braakman in verbinding gebracht 

met Gent door de Sasse Vaart die te Sas van Gent uit

mondt. Doch evenals in het Zwin begint hier ook weldra 

de verzanding. Nog in 1600 komt Prins Maurils van Nas

sau met een vloot tot in de haven van Filippine maar nau

welijks enkele jaren later zou dit reeds niet meer mogelijk 

geweest zijn. Thans zijn er alleen nog uitgestrekte schorren 

en een afwateringskanaal naar de Schelde terwijl alle 

toegang van schepen tot de haven van Boekhoute onmo

gelijk geworden is (12). 

N. KERCKHAERT. 

(IJ) RAG : fonds Raud van Vlaanden·n - Serie B. fol. 
421 - Maart I '}1(). 

(12) Zie ook M. A. WATERSCIIOOT: De Vlaamsclw 
Kustvlakte - Lan"emurk, z.d. 
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VELD\\' ACHTERS TE KNESSELARE 

Het ambt van veldwachter (eertijds : praetere, van

ghere, capiteyn of officier van de prochie) geniet in onze 

buitendorpen sedert eeuwen een niet Ie onderschatten ge

zag. Dit vloeit voort uit de aard van het vak zelf. uit de 

speciale kledij en vroeger ook wel uit het feit, dat men 

steeds een zekere geleerdheid moest bezitten, om als veld

wachter te kunnen fungeren. Het is b.v. reeds een zeer oud 

gebruik, in talrijke onzer dorpen, dat de bestuurlijke be

richten en bevelen (en naderhand ook de verkopingen, 

feestelijkheden en andere bekendmakingen) 's Zondags, na 

de goddelijke diensten, door de veldwachter « uitgelezen » 

worden. Vroeger gebturde dit meestal van op een grote 

arduinsteen, bij de ingang der kerk en tegenwoordig van 

op het balkon of de pui van het gemeentehuis. Te Aalter 

wordt er omgeroepen door een bovenvenster van de herberg 

« Het Lam ~. op de Markt ; doch deze herberg is juist het 

oude wethuis van de gemeente. Tal rijke taalgeleerden heb

ben met reden het oude woord « pra<'lere » van dit gebruik 

afgeleid, nl. van het werkwoord « praeten ». De benaming 

leeft thans nog voort in de Vlaamse familienaam « De 

Praetere ~. 

In de bewaard u~·hleven Knesselaurse gemeentereke

ningen, die niet al l1· lalrijk zijn, vinden wij reeds bij het 

einde der jaren I (>00. dat « ... rHH'r ouden cos I uyme, den 

officier df'r prodlir· prell'ndt•(•rl van uylgll('lesen ilwblwn 

ter kl'rcklidH·Ir•, l1·n uylcornrnr·n van d~·n volcke uyt den 

dienst van dr· hooglmlisse ('11 ooc VUil IIH·hiH'n ulwplackt 

a en het pt·llt·ri jn, pi a<'! st· gt•cosl urnt•t·rt, I of de som me 

van ... ». 

Rond dt·zl'lrdt· lijtl vinclt•n wij voor Krwsselun• ook 
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voor het eerst een veldwuchter met name vermeld, nl. Pau

wel Steyuert, officier vun de prochie in 1692 (Resolutie

bouck 1690-1705, Rijksurch. Gent). Tien juur later ont

moeten wij hem terug, doch ditmaal in gezelschap van 

PieterVan Dijcke, toen eveneens « officier van Knesselare » 

( 1701-1702, Gemeenterekening). Daaruit blijkt dat de ge

meente omstreeks het jaar 1700 een tweede veldwachter 

heeft bekomen, die zal behouden blijven tot het einde vun 

het Oud Regiem. Deze uitbreiding van de plaatselijke 

politie is rechtstreeks in overeenstemming met de aangroei 

vun de bevolking; het was ook juist in 1701 dat de kerk 

van Knesselare haar eerste onderpastoor bekwam. Overi

gens bestond de Rijkswacht hier toen nog niet, want het 

zijn de Fransen geweest die de gendarmerie hier hebben 

ingevoerd. 

Verder zien wij, dat de « tweede officier » onder het 

gezag van « de eerste » stond en dat die rangorde, bij 

mutaties en opvolgingen, steeds geëerbiedigd werd. Ook 

wordt de tweede officier altijd het laatst geciteerd, dus 

na zijn collega. 

In de jaren 1757-58 treffen wij aan : « de officieren 

Jan-Francies Stock en Pieter Martelé ». Veldwachter Stock 

is zeer lang als eerste officier in dienst geweest, minstens 

van 1757 tot 1794. Hij werd opeenvolgend bijgestaan door 

Pieter Martelé, Petrus De Swaef en l'vlartinus l\laeyens ; 

bij de aanvang van het Frans beheer, zien wij hem ver

vangen worden (afgesteld of door ontslagname ?) door de 

beruchte Petrus De Swaef. 

Deze De Swaef was geboortig van Ruiselede (o 9 

Maart 1735) en een zoon van Marcus De Swaef en van 

Anna Maria De Meyer. Hij huwde Ie Knesselare de 9 Mei 

1756 met Anna-Maria De l'vley, die geboren was Ie Knesse

lare de I Augustus 1734 en er overlet•d de 27 l\ lei 1790, 56 

jaar oud en talrijke kinderen nalatend. Reeds van bij zijn hu

welijk vestigde Petrus De Swaef zich te Knesselnre. alwaar 

ook al zijn kinderen geboren werden. In 1772 vinden wij 

hem voor het eerst als tweede veldwachter aungeduid. Fi

nancieel zal hij er niet zo slecht voor, wanl rond dezelfde 

tijd kocht hij twee kleine eigendommen in Eenh·eld, zoals 
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blijkt uit de Registers der \ Vetlelijke Passeringen van het 

Land van de \ Voeslijne (Rijksarch. Gent). Hij bezat reeds 

eerder een huis met wat hof en land, in de huidige Nieuw

straat. nr 34, daar waar thans Alfred De Somer woont. 

Deze laatste woning betrok De Swaef zelf, tot aan zijn 

dood : het huis stond toen echter niet op de tegenwoordige 

plaats, maar wel op het zuidelijk einde van het perceel. 

dichtbij de Kouter en is sedert honderd jaar volledig ver

dwenen (Kadaster van 1810, Sectie A nr 660). 

Ten jare 1784 was Petrus De Swaef nog steeds tweede 

officier, volgens de gemeenterekening, waarin wij lezen, op 

folio 58 recto : « Nogh te betaelen aen deuselven officier 

Stock ende aen zynen compagnon Pieter De Swaef. tsae

men vijf schellinghen en vier grooten over hunne diensten 

als camerboden ... ». In het kohier van 171}2 echter, vinden 

wij De Swaef niet meer, maar wel « Jan-Francies Stock 

en l'vlartinus l\ laeyens, officieren van de prochie ... ». Om 

welke reden werd hij ontslagen, of trok hij zich terug ? 
Bestaat er verband tussen dit ontslag en zijn later gedrag ? 
Het is zeer waarschijnlijk, doch daar zal men wellicht nooit 

kunnen op antwoorden. 

Maar niet zodra hebben de Fransen het bewind in 

handen, of Petrus De Swaef duikt opnieuw op, ditmaal 

als eerste en enige « garde» en ontpopt zich weldra, klaar

blijkelijk verbitterd, als een ware dienaar van de Repu

bliek, niettegenstaande zijn hoge ouderdom. Intussen is 

hij hertrouwd met lsabella Van I-lulle, 6 jaar jonger dan 

hij en geboortig van Oedelem. 

Nadat de priesters de eed van trouw aan de Franse 

Republiek en haat aan het koningdom moesten afleggen, 

wat zij bijna allen weig1·rden, was er in 1796-97 een ware 

kerkvervolging begonnen. Te Knesselare waren er alsdan 

twee gc·cslelijken, pustoor Nauclts l'll onderpastoor Van de 

Voorde. heide « onlwëdiad ». Z. E. f f. l.ivinus Naudts, 

r.tchorf'n Ie Desteldonk in 1743 r·n l'indc Nowrnber 1795 

te Knessf'lure ~wnoemcl. had zich sedert Juli 1796 te lande 

vcrboq.{f'n c·n las Mis in sclnm·n c·n kelders. Voortdurend 

achll'rvolgd c·n nugt·juagcl, WPnl I tij cloor I )f' Swal'f VC'r

rudf'n c•n in liUndcn van dt· Frans<'n ovf'rgc•lt•vf'r<l. op 9 Sep-
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temher 1797. Builen hescl1ouwing gelaten. dat deze gebeur

tenis nu nog vrij algemeen bekend gebleven is te Knesse

lare, hebben wij nog het feil dat de schrijvers van de 

« Geschiedenis der Gemeenten van Oost-Vlaanderen» in 

1868 letterlijk zeggen : «De pastoor Naudts. die zich met 

den onderpastoor op het veld verborgen had. werd den 

9 September 1797 door den veldwachter De Swaef verra

den en in handen der gendarmen overgeleverd » (De Pot

ter-Broeckaert, Knesselare, blz. 18). Bemerk dat deze regels 

uitgegeven werden op een ogenblik. dat er nog verschillende 

kleinkinderen van de veldwachter Ie Knesselare woonden 

en dat er nog heel wat grijsaards leefden, die Petrus Oe 

Swaef persoonlijk gekend hadden. 

Na zijn aanhouding werd pastoor Naudts overgebracht 

naar het Rasphuis te Gent, om vervolgens naar Rhé ver

bannen Ie worden. Hij kwam eerst vandaar terug op 

30 Augustus 1802. na het Concordaat van Napoleon. In

lussen had veldwachter De Swaef zijn intrek genomen in 

de verlaten pastorij en er een herberg geopend. Ook dit 

feil wordt door De Potter en Broeckaerl vermeld. In 1935, 

hij het uilvoeren van herstellings- en schilderwerken aan 

de pastorij, zagen wij. bij het afvreten van een oude muur

bekleding, duidelij), de sporen van een herbergloonbank 

en van kraanleidingen. in de eerste zijkamer rechts (voor

kant). 

Bij het invoeren van de loting. toen men onze jongens 

dwong soldaal Ie worden in de Franse legers, waren er 

overal zeer veel onwilligen en dienstweigeraars die onder

doken. Veldwachter De Swaef had Ie Knessdare ander

maal de handen vol. Van de Genachte. in zijn weinig 

historisch hoe), « Rond Aalter in den Fransehen Tijd> 

( IQ03). haalt enkele krasse slaaltjes aan v~m de lafheid en 

de verklikkingen van De Swaef. die hij uitschildert als 

« een man zonder religie, wiens gezicht verlwldt>rde hij de 

aankomst van de Rt>publikeinen », enz ... Ook fJN'ft hij 

een overvloed van details over «zijn klopjachten als ziel

hond » en over de "erkliUing en aunl10uding van pasfoor 

Nauclts. Daaromtrent hebben wij echter geen enkel be

trouwbaar gegeven kunnen vinden, nl moelt•n wij ook toe-
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geven dat de gezindheid van de veldwachter wel boven 

alle twijfel verheven is. 

In elk geval heeft de Republiek op De Swaef geen 

beroep meer kunnen doen voor lange tijd. \Vant reeds op 

2 l\lei 1801 wordt Bernarclus Verscheure als veldwachter 

van Knesselare vermeld. Ging Petrus De Swaef op rust. 

gezien zijn hoge leeftijd van nagenoeg 66 jaar? Trok hij 

zich terug. nadat zijn wraak en afrekening met het verleden 

voorbij waren ? Of viel ook hij bij de Fransen in onge

nade? ... 

\Veer betrok hij zijn woning in de Nieuwstraat en 

overleed er de 2ï ;'vlaart 1815, juist 80 jaar oud; hij werd 

de volgende dag begraven, zoals wij zien in het kerkregis

ter : « Die 2ï :"- lartii 1815 media node obiit in aetate 85 

annorum (sic.) et 28 sepultus est Petrus De Swaef. in primo 

conjugis viduus :"-1ariae De Mey, in secundo conjugis ma

ritus lsabellae Van Hulle ». Zijn twpede vrouw zelf. stierf 

te Knesselare op 22 SeptPmher 1830. als weduwe, 81 jaar 

oud (Overlijdens, akte ï2). 

In het kadaster van 1810 vindPn wij de onroerende 

hPziltingen van veldwachter De Swaef nauwkPurig gesi

tueerd. Voorperst zijn persoonlijke woonst in de Nieuw

straat, SectiP A, nrs 658. 650 en 660, respectievelijk land 

(ï a 42 ca), hof (4 a 42 ca) m gc>houw (4 a 5() ca) ; verdN 

nog een huisje met hof c•n land in Eenlvc>ld. waar in 1810 

de weduwe van zijn vroPglijdig gc>slorvPn zoon Karc>l 

woonde. hekPnd Sec I ie A. nrs 350, 35 I Pn 152. samen 

30 a 42 ca. thans eigendom van Triphon De Cant te Mal

degem en laatst hewoond door Alhert \Vittevrongel-Ver

kimpP, tegenwoordig Blakte 26. Eindelijl< ook nog lwt 

huisje> (niPt de grond) SC'clie A. nr 113, in IRIO hc>trokken 

door Cipriaan De Swac>f. groot 2 a (v1 ca en tf1ans bewoond 

door Arnf'dée Nerrwgc·c·r-Ardec·l. BlakiP 11. 

Zoals wij hogc•r n·c·ds zegdPn. wc·nl f>iPIN De Swnef 

als Vf'lclwacl•ll·r van KnPsselarl' opgc•volgrl rloor Hernardus 

V c•rsdwuw. I kzr· WC' rel op zijn hc·url Vl'rVangpn, in IR 12. 
door Card Bultynrk, rlic· lP Krw~sc·l;m· ovc·rlc·c·cf cfc· )().Juni 

lli)li. Card Van rlc·n l:c·rdJt· volurfp Bullynrk op in zijn 
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bediening, nog hetzelfde jaar. doch stierf reeds de 23 April 

1842. Daarna fungeerden lot op heden nog de volgende 

veldwachters: Karel Van den Abeele (1842-1858); Fran

cies lips ( 1858-1899) ; Victor Strobbe ( 1899-1932) en Ri

chard Van Ryckeghem (1932 tot heden). 

Alfons RYSERHOVE. 

BRONNEN 

Rijksarchief Gent : Gemeenterekeningen Knesselare, 1650-

1796 ; Resolutiebouck Knesselare, 1690-1705 ; Wette!. 

Passeringen Land v. d. Woestijne; Fonds « Oép. de 

l'Escaut » ; lijst van verbannen priesters. 

Gemeentearchief Knesselare : Kadaster van 1810 ; Beraad

slagingen v. d. Gemeenteraad ; Registers v. d. Burger

lijke Stand. 
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DE LOTGEVALLEN VAN 
LEON-l'viARIE HAEGHEMAN. SOLDAAT 

ONDER NAPOLEON 

Leon-l\larie Haegheman werd geboren te Evergem op 

November 1792. Hij was de zoon van Pieter-Benedikt, 

politiecommissaris te Evergem. 

Hij liep school bij meester Jozef Oisbecq, de eerste 

gemeentelijke onderwijzer en behaalde er ten jare 1807 de 

tweede prijs in vlijt en uitmuntendheid. Naderhand genoot 

hij waarschijnlijk nog voortgezet onderwijs, want bij zijn 

inlijving in het leger oefende hij het beroep van « écrivain » 

uit, t.t.z. hij was klerk op het gemeentehuis te Evergem. 

Als jonge, op Franse leest geschoeide intellectueel, koes

terde hij een grote verering voor Napoleon. 

Vandaar dat hij zich dan ook op 27 Maart 1812, vrij

willig bij het Franse leger aanmeldde. Üp 2 Juni 1812 

werd hij definitief ingelijfd bij de 72e Cohorte van de 

Garde Nationale te Brussel. Door een gelukkig toeval zijn 

al zijn brieven, 14 in getal. aangevuld door andere hesehei

den en een eigenhandig opgemaakt « Carnet de route», 

tot op heden bewaard gebleven. Dank zij deze documen

ten zijn wij in staat bijna dag voor dag. zijn helevingen 

te volgen. (1) 

Gezien zijn hetrPkkelijk goede kennis der Franse laaf 

c•n mc·df' door zijn vrijwillige indiensllrPdina. wc·rd l1ij van 

bij de aanvang als « fourrif'T" ingc·lijfcl. waarschijnlijk mei 

de graad van sC'Tgcanl. 

(1) Deze corrr·spond('nfie fwrusl hij ons mcdc·lid Mejuff<'r 
Maria Van CauwPnlwrgllf', cliP ZP ons IH·n·iclwillia ftor 
inzag(' uar. llic·rvoor opn·chl lunlc·lijk clank. 
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Üp 13 Juni 1812 schrijft hij vanuit Brussel naar huis. 

« Beminden vader, moeder en zuster, 

Hope ui. mijnen brief zult onfangen hebben, den 

well<en ik zondag 7 juin aen UE. hebbe geschreven. en 

hope UI. in volle gesondheyt zult zijn. Ik hadde gemijnt 

als dat wij van deze weke zauden moeten vertreken heb

ben voor gend. maer er is een ordre gekomen om te blijven 

tot voorder ordre ; ik ben hier bij sadonis van geerarelberge 

en bij de drij Sergenten van het recrutement van gend, 

de welke onder mijn Compagnie zijn. Laete UI. weten 

als dat il< geproposeert ben voor sergent major, gelieft mij 

te schrijven of Bel. Vande Velde zijn accord niet aenge

gaen en heeft. 

In afwagtinge UI. anivvorele hlijve. 

L.M. Haeglwman. fourrier. .» 

In een postcriptum voeg! hij er heel ha~dig aan toe: 

«Den Command<ml van mijne Compagnie. den welken 

eenen braven man is, heeft mij Dij~sendag bij hem we

sende. gezeyd : Gelijck ik nu fourrier was. en scheen eenige 

fortun te besillen dar il< mij eenen uniforme moes! maeken 

en dal hij op tnij voorders zoude !!epeys hebben. Gelijk 

hel alreeds hlijld. cln-erom verzoel.;:e van mij 50 fram: af te 

zenden>'. 

Üp 12 Juli volgt terug e<'n zeer omstandige brief. 

waarin o.a. volgende typische passage: « Sedert gisteren 

morgent n<wr den Exlraordinniren revue zijn nlle de Garde 

nationale geconscigneerl in de Casern<'s. en niemand in 

en uyl gaen len zij d<' s<'rg!'nl!'n fourriers en hooger Gra

den wanl dal men dal zoo niet geda<'n Pn l.ndd<' de helft 

van de Cavalerie zouelP naer huys gegaen hebben zonder 

permissie». Dal men w!'l nwl de wankPie moreel van het 

mer<'ncleel der soldal<'n di!'nde rekening lt• houden t•n hcmg 

was voor opslooljes. hewijsl het feil dar hf'! garnizot•n vóór 

Brussel-kermis moes! verln•l.Jen. \ VarHwt•r op 26 Juli lwt 

langverwachte rnarsjlwvel gegeven werd. slapie het ganse 

regim<'nl door 30 nmzilwnlcn \'<•rg!'zeld de weg op nnnr 

Cenl. ov<'r Aalst. Van C<·nl uil. ging het de volgt•nd<' dng 

144 



naar Eeklo. 's Anderendaags ging het van hier uit naar 

Vlissingen, de voorlopige eindbestemming, waar inge

scheept werd op het fregat « De Kinderen Hasselaer ». Hier 

zal het regiment tot 1 October 1812 blijven. 

Van hieruit schrijft hij dan ook drie brieven naar 

huis. Een eerste op 30 Juli, waarin hij laat weten dat het 

hem tijdens de marsj Gent-Eeklo streng verboden was, 

thuis eens binnen te lopen. Die dag immers doortrok de 

kolonne het westelijk deel van Evergem (Belzele). Over

tollige bagage, zijn hurgerkledij, die bestond uit een « ko

lensche Vest en broek. twee andere vesten, mijne Klak en 

eenen paraplui ». had hij ondertussen gedeponeerd in het 

< Keyzerinneken » te Gent, vanwaar zijn ouders ze kon

den afhalen. De bevoorrading was eveneens uitstekend. 

Hierover schreef hij het volgende : « Wij hebben hier wijn, 

fransehen azijn, rijs, vlees, biscuit en brood en zaut, en ik 

en komme niet te kort van alles, want wij hebhen dohel 

ration ». 

De tweede brief is geschreven van op het frpgat. \V aar

schijnlijk was dit om de soldaten te wennen aan de dei

ning van het schip met het oog op de voorgenomen zeereis 

naar Hamburg, die 35 dagen zou in beslag nemen, maar 

waarvan er niets zou in huis komen. Onze foerier moest er 

zich eveneens aan wennen, want schrijft hij, «de eerste 

viere daegen had ik zoo daenig de hooftpijne van het wa

chefen der fregate dat ik moPsl uylscheen van werken, 

maer dat hPn ik al gewoone ... en wij makPn goPden fricot, 

goede soepf', aJlp daegen carmPna<'dc•n mPI arlanelen ge

stoft of wal anclpr groensd, dat wij koopPn ondpr malkan

deren ». 

De df'rde en laatste hrid vanuil Vlissingen daleert van 

JO Sf'plemher 1812. llierin h!'dankl llij zijn ouders voor 

de· verwkijkc·r dic· zij IH·m lo!'l:.(c•sluurcl I1PhiH'n. llij is N 

inr.wkwarlic·rd in rJ,. IH·rlwrg «De· Stad Sluis». 

Van ldf'r uil fm·c·kt lwt rc·girnPnl op, voor de INUI:.(reis 

naar Brussc·l op I) ( ktolwr. in clagrnarsjl'n ovN Eeklo, 

Cc·nl, Aalst c·n Brusl'c•l. Na l'f'll wc•c•k worcll l'f opf.lC'hrokPn 

voor Mc·dwft·n, v;mw;wr rrwn op 10 Januari 181) clefini-

145 



tief zal vertrekken. Ondertussen wordt de invloed der ver

fransing heel goed merkbaar, want van hier uit schrijft hij 

op 31 October 1812 zijn eerste Franse brief naar huis. 

Als onderofficier-vrijwilliger bekomt hij op 10 Novem

ber een liendaags verlof. Toch wordt hem reeds op IS No

vember door zijn compagniecommandant aangemaand zo 

vlug mogelijk terug te keren naar Mechelen. Aanvankelijk 

in zeer vleiende bewoordingen : « Personne ne prend plus 

de part à vous que moi ; je remercie Ie ciel de nous rendre 

un tel sujet que vous ». Wanneer onze foerier op 23 No-

vember echter nog niet teruggekeerd is. volgt een minder 

vriendelijke aanmaning. « Je suis très surpris que vous 

m' exposiez à des reproehes en vers Ie chef. vous conoissez 

sa vivacité, qui n'est pas peut (sic I) de chose. Enfin Ie 

besoin qu ;I a de vous san (sic !) doute ne fait que l'exciter 

davantage. Si des motifs très graves ne vous retienne chez 

vous, veuillez faires (sic) de votre mieux pour vous mettre 

a I'abry. » Blijkbaar is hij kort daarop vertroi<ken naar zijn 

garnizoen. of was hij misschien rc>eds op weg als de tweede 

brief arriveerde. want reeds op I December 1812. schrijft 

hij ec>n lange brief naar huis. Hij had in het militair hos

pitaal zijn dorpsgenoot Jaak Clac>ys opgespoord c>n hem 

een boodschap van thuis samen met een som geld overhun

digeL « het well< lwm groot plaisir gedaen heeft » schrijft hij. 

Als onderdanige zoon schrijft hij op I Januari 1813 

een innige nieuwjaarsbrief naar zijn ouders, waarin hij 

verder meldt dat de manschappen van de 72e Cohorte. ei

gc>nlijk slechts een soort hurgerwacht, voortaan, op eigen 

aanvraag, hij de strijdende troc>pen zullen overgeplaatst wor

den. Het was een handig in melmnr gezette mise-en-scene 

om de groeiende nood aan soldaten in Napoleon's le~ter 

c>nigszins Ie camoufleren. 

Zo gaal het op 10 Januari over Brussel. Aalst, Gc>nt 

en Eeldo, eens te meer nam Breskens, waar terug een vijftal 

dagen ingescheept wordt. wanneN het tegenbericht komt, 

dat men over land naar \Vezel zal vertrekken. de veslin~ts
stad aan de Rijn. Zo gaat het thans in omgekeerde richtinJt 

terug over E<·ldo. Gent, Anlst en Bmssel. liet 1·18t• I .i nip-
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regiment, waartoe Leon Haegheman thans behoort, zet na 

èen kort verblijf in Brussel zijn tocht voort in dagmarsjen 

over Leuven. Tienen. Sint-Truiden, Tongeren naar Maas

tricht. waar eveneens een dag gerust wordt. Hier ontmoet 

hij Frans Tijtgadt uit \Vondelgem. 's Anderendaags 30 Ja

nuari 1813 gaat het verder over Susteren. Vandaar over 

Roermond. dag voor dag door Venlo en Gelderen naar 

\Vezel. waar op 5 Februari het 148e regiment definitief 

georganiseerd wordt, Vandaar vertrekt men dezelfde dag 

nog naar Essen. 's Anderendaags gaat het naar Duisburg 

om vanhier voor een zevendaags verblijf naar Essen terug 

te keren. Vanuit deze stad schrijft hij op 12 Februari 1813 

terug een brief naar huis. Over de Duitsers spreekt hij 

met veel lof. « Ce ne sont pas des hommes comme chez 

nous, qui ont peur de présenter un ver de hière a un mili

taire. maïs ici la kanelte ne quitte pas la table depuis 

rnatin jmqu' au soir. Si on veut nous laisser ici je ne re

tourne plus de ma vie <>n flandre. » 

Van hier uit gaat het naar het N. over Mulheim, Dort

mund. Hamm. \Valbeck en MünstPr. waar op 19 Februari 

1813 een rPusachtige troPp<>nschouw plaats heeft. Van nu 

af kent het rPgiment rust noch duur. de dagmarsjen volgen 

mekaar steeds op en worden steeds langer. Üp 2 1\laart 

passeerde het regim<>nt rPeds door Brunswijk, na haltes te 

Glandorf. Omahriick. Oldendorf. Minden. Buckeburg, 

HannovPr Pn Peine. Vanuil Brunswijk zou mc>n naar Ham

hurQ" oprukken. maar op 8 Maart slapie men repds dl' VPr

stPrkte stad Maawlenhurg binnen. Nadat het ganse regi

ment vier uur verdwaald was g<>weest in een groot hos, 

bereikte men op 10 Maart dc> stad Stc>nclhaf. waar PPn week 

uilgerust werd. De Franse• IPQ"ers lrachttc•n loc·n conlacl Ie 

krijgen met de coalitiPiroc•pPn. Op 1() Maart toen IH·I Re
gimc·nl f.!C'kampec·rd lag aan cfp hoorclc·n dPT EII>P, makten 

zij slaaf.!s rnd elP c·PTsll' voorpostPn rln Kozakkc·n. Van fopn 

af wnd 111'1 f'f'n voortclun·ncfc· aclJIPrvolging op cle lwPn

en wc•c·rlrc·kkc·nrfc· Russc·n. Tf'nsloiiP lwrc·iktc· lllf'fl op 5 April 

OVf'f I l('lmstedt de stad I .iiru·hurg. Van J .iinPimrg aing 

lwt clan INIIr.! in zuicldi;kc- richt inf.! nanr Cc·llc·. Tevorc•n 

ff'('(ls op 21 Milart l..t~l l1ij c•c·n hric·f gl'!'lchn·vc·n. wanruit 

cluicll'lijk dc· grolc· vc·rc·ring voor 111'1 rnilitilir gc·nic• van Nn-
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poleon blijkt. « Nous couchons au hivac, muis cela ne fait 

rien, nous sommes appeller à défendre la palrie et nous 

nous montrerons digne d'êlre les solduts du Grand Napo

léon. » Hij vermeldt eveneens de namen van Jaak lterbeke 

Pn Anloon van de V Pide, dorpsgenoten, die in zijn regiment 

dienen. Van uit het kamp te Celle volgt op 15 April een 

volgende brief, ditmaal gericht aan de heer en mevrouw 

van Aken. Hierin beschrijft hij in het kort de reisroute der 

laatste maanden en eindig! aldus : « depuis Ie 17 février 

il n'y a aucun soldat. qui a quitlé ses hahits ni guetres et 

souvent on prend les armes pendant la nuit ». 

Ondertussen liep het van geen leien dakje met de Rus

sen. De ganse maanden l'VIei en Juni was het 148e Regi

ment in zware gevechten gewikkeld. Een fantastische ach

tervolging voerde de (roppen op enkele weken van Lüne

hurg tot Breslau. Üp I Juni wprd Breslau, na hardnekkige 

strijd ingenomen door de Franse lroepPn. In zijn «Carnet 

de route» voeg! hij er in voelnota hij : « élant arrivé à 

Breslau nous avons rien de pain. IJ y avoil depuis Ie IQ mai 

qu on n' avoit pas vu de pa in. même lP Colonnel etoit obli

gé de manger de farine arrangé avec de J'pau. voilà la 

misère». 

Et>n van de laalsle hrieven door foPriN Hapgheman 

aan zijn oudPrs gpschreven. dalPeri van 20 Juni 1813 en 

is verzonden vanuil het kamp Pillegrnmdorf bij Rreslau. 

Daar hij Pen goed overzicht gpeft van elP gelwmtf'nissf'n, 

g'f'ven wij ht>m !tier inlf'graal Wf'er. 

« PillegramdorL lt• 20 juin 1813. 

Beminde Vader Moeder en Suslcr. 

J-lehlw uwen brief in dat'! e 7 nwyf'. den 12 ju in onl

fangen, uyl welken ik mei grool plaisir den slaf'l uwer gof'de 

gesondlwyd vernomen lwhiH'. als ook uwen hrif'f van 

IJ rnaprle. wal m•ngael van mij. ik hen nog altijd in goede 

gesondheyd. ma er sl rnf gef al igue<·rl door de mnrclw en het 

slaepen op het vlakke velril ofte in de lwrgen, nuwr nu zijn 

wij gerust in onz<' Canlonrwnwnlen end<' gelwel wel hij de 

hoert>n ; seder! den 17 llHH'rle lol dt•n (J Juny en ltt·hlwn 
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wij onze kleederen nog onze schoenen van ons lijf niet 

gehad om te slaepen, alle dagen hebben wij gemarcheert 

van -t uren 's morgens tot 10 uren 's avonds om den vijand 

te vinden. \V ij hebben hem Eyndelinge gevonden, alsdan 

hadden wij nog min ruste. De vijand hebben wij agter uyt 

doen deynsen, en alle de dorpen die zij passeerden staken 

zij het vuur in ofte door het schieten van onze kanonen 

wierd het gans in asschen geleijd ; den 22 meye hebben 

wij op de Ligne van drij of vier uren, elf dorpen gelijk 

in brand zien staen ende al vegtende doorgetrokken ; ik 

en twijffele niet ofte de joumals hebben van dien dag veel 

nieuws geschreven, van den 19 meye tot 31 hebben wij de 

avant-garde geweest ende alle dagen in het gevaer ge

weest. den 25 meye was onze compagnie met de Grenadiers 

en Tirailleur, de Canonen schoten van alle canten ende de 

fusiljade was dapper, onzen adjudant-major heeft vijf ste

ken van de Janeen der Casaken gekregen, den welken 

straf geblesseert is, den eenen adjudant heeft eene steke 

in den arm gekregen, Lateur fourrier heeft twee steken in 

de kake van zijn gat gekregen maer is alreeds genezen, dif

ferente grenadiers zijn straf geblesseert ende andere ge

nomen ; ik met twee voltigeurs waeren op de slinke vleu

gel ; 4 Cavalliers kwamen op mij aengereden. Wij heb

ben er twee van hun peerd geschoten ende de andere 

hebben de vlugt genomen, er is een voltigeur die eenen 

bal in de bille gekregen heeft. Den 27 meye is den keyzer 

met zijne garde bij ons gekomen ; den 31 naer gemarcheert 

Ie hebben van 3 uren 's morgens hebhen wij den vijand 

geattaqueerd op eene partie in een groot dorp ten acht 

uren 's avonds. Wij marcheerden lot aen de keel in hel 

kooren ende het gevegt was zeer groot, men zag niet als 

vuer; de kanonen sdwten van elke sijde en de bomben 

en manqueerden niet, men l1oorde nog men zag niet van 

lH.~I lwvig schiten. Wij IH~lJhen J.wvoglen lol <'ene ure van 

d1·n nagt, 1,1'! dorp was gans in assdwn uelijcl. \Vij l•ehhen 

Vf'rloren den J!l·neral Val' I rol, die ons commandl'errlc· ende 

mijnen Capil1·ijn :'\1r. Prevol, den aid<'-cump vun den Gc

nl'ral. diffrenl1• anden· officiefl'n f:r soldat!'n, niemand van 

mijne kennisse is c·r gc·hii'VI'n. Ik lwhhc ePnen Kanon hal. 

die mijnc·n Scl,akos van mijn l10oft J!l'schol1·n IIP<'fl dog 
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niet geraeld. Den I Juny l1ebhen wij de stad Breslau ge

nomen, den 2. 3, 4 & vijfden hebben wij gemarcheert lot 

op de gebergten van Bohemen, dan zijn wij met den stil

stand weder gekomen in Leeg Pruyssenland, waer wij de 

bergen met sneeuw zien liggen. Üp den eersten paesdag 

hebben wij de stad van Celle genomen, en 17 officieren 

der Cosaken krijgsgevangen. Wij hebben gemarcheert en 

de stad Lunebourg genomen, dan hebben wij voorts ge

marcheert lol vijf uren van hambourg. Wilt in de Carte 

zien wat dislance wij marcheert hebhen van hambourg 

naar Bresslau. 

Men spreekt veel dat het 5 Corps cl' arm es gaet weder

kceren in Vrankrijk, daer wij deel van maeken, de Kennisse 

die hier nog is, is van de Velde en doet veel complementen 

aen zijne Broeders en dat zij in korte eenen brief mogen 

verwagten. Jacques lterbeke en Romedé, uyt de oostend

straele, Joseph van hulle ende frederik 

Veele complementen an Mr. Dlwoghe. l'vlr. Ferrary, 

Mr. Simoens & Mr. Van de Velde, voorders kennis & aen 

Mr. & Mad. Van Aken. 

In de Canlonnemenlen daer wij zijn en is het geen 

raereteyt om in de hosschen 20 a 25 herlen Ie zien lopen ; 

wij hebhen hier over !wee dagen eenen kleynen hert ge·· 

vangen en op onze roele hebhen wij differente keeren op 

de herten en herlinnen geschoten. 

Den General de di vision die ons commandeert is l\ Ir. 
Patlwdl. Tot nu toe en is er geene plaetse vacant \'Uil ser

gent major, maer ik hope van de eerste lP hebben. 

Blijve in afwagling uwer aniwoede uwen 

Mijn adres, 

OnderdaniJ!en zoon, 

L.M. 1-laeghcman, fourrier. 

Mr. I Iaegheman. fourrier des Voltigeurs nu 

Bataillon du 148 regt. de lil!nt', 2<' Division du 

5 Corps d'armes à Pillegrnmdorf. près de Goldlwrlo{. » 
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De voorlualslt' brief datPeri van 19 Juli en is geschre

van vanuit het kamp Neudorf in Silezië. Het was slechts 

een begeleidende brief met het Carnet de route, dat naar 

huis gestuurd werd. Het heimwee spreekt er duidelijk in, 

want voor de eerste maal schrijft hij uitdrukkelijk: «Je 

vous prie de m'Ecrire des nouvelles d'Evergem ». Onder

tussen vernemen wij het een en ander over de inrichting 

van het kamp I'\eudorf. dat bestond uit 726 barakken, waar

van 3 rijen van 148 barakken voor de soldaten, samen 544, 

1 04 barakken voor de officieren en 78 voor de keuken. 

« Chaque baraque est fait pour lager 30 hommes, Ie lar

geur et hauteur est comme une petite maison. 11 y a deux 

partes, deux fenetres, a chaque (sic). ll (sic) sont consiruit 

avec des sapins, Ie dessus couvert avec la paille, !'au coté 

avec de terre (dit Kleem). » 

Üp één jaar tijd had hij le voet 624 metrieke mijl of 

3.120 km afgelegd, en elke etappe nauwkeurig afzonderlijk 

gedetai Ileerd. 

Het Camel eindigt met een populair soldatenwijsje : 

Chanson, 

Mon Père. Je vous dit, 

Je vous coole mes avenlures, 

dejuis que je suis dans Ie Conscril, 

ó Oieu, que je vois des dures ! -Fin. 

Het boekje eindigt met een onvermoede afscheids

groet : « I' Année prochain, je vous en vcrrui Ie deuxième 

volume, en atlendanl !Jardé laujours la première:.. Dal 

tweede deeltje zou er inderdaad nooit komen! Want op 

14 Augustus 1813 sclJrijfl hij zijn laatste brief naar huis. 

Hierin geeft hij een heleboel inlichtin!Jen betreffende Ever

gemse militairf'n, die mei l1un regiment eveneens in de na

bij~Jeid van het kamp Neudorf a<·legercl zijn. 

I-lij lwschrijft <·vt·ne<·ns, IHH' op 10 Augustus de solcln

len het f<·est van d<· k<-iz<·r fJ<•vierd lwhlwn o.a. 's avonds 

ml'l e<·n kunslrnutia<· Vl'rlicl.tina van 10.000 lampions. 

Wat er na di<' daturn rnr·l l.<•on-J'VInrie llneglwmon 

udwurd is, m<wfton wij U<'d(•('ltelijk UiSS!'Il, Twee jnar nu-
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dien ontving zijn vader Pieter-Renedikt, politiecommissa

ris te Evergem, melding dat zijn zoon waarschijnlijk over

leden was. Er was een ooggetuige, die foerier Haegheman 

in een krijgsgevangenentransport opgemerkt had, in een 

kerk te Namslau (Silezië). 

Toen men hem hieruit wilde weghelpen, was hij te 

uitgeput om mee te gaan en bijna stervende. Sindsdien 

had niemand nog iets van hem gehoord. 

De vertwijfelde vader deed in het jaar 1815 nog stap

pen bij de regering, die op 25 October 1815, vanuit Oen 

Haag mededeelde, dat inlichtingen gevraagd waren bij de 

Tsaar van Rusland. die medegedeeld had, dat het onmo

gelijk was enig spoor van zijn vermiste zoon te vinden. 

Hiermede kreeg de zaak van Leon-Marie Haegheman 

definitief haar beslag. 

A. DE VOS. 
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OVER DE OPVOLGING VAN 
PIETER BLADELIN ALS HEER VAN 

MIDDELBURG IN VLAANDEREN 

PIETER BLADELIN. de stichter van het stadje 

l\liddelburg, in Vlaanderen, overleed de 8 April 1472; 

zijn weduwe overleefde hem tot in 1476. 

Karel Verschelde, in zijn « Geschiedenis van Mid

delburg >, verschenen in 1867, zegt dat. na de dood van 

Bladelin's weduwe, de heerlijkheid van Middelburg aan 

de hertog Karel de Stoute, als opperleenheer, terugkwam. 

Bij brieven van 20 Juni 1476 zou de hertog ze aan zijn 

kanselier, \Villem Hugonet, heer van Saillarl, gegeven 

hebben. Verschelde putte die gegevens uit een rond 17 40 

geschreven kroniek van Middelburg. 

Blijkbaar is Gilliodts-van Severen bij Verschelde te 

rade gegaan, wanneer hij helzelfde schrijft in « Coutume 

du Bourg de Bruges >, uilgegeven in 1883. 

In 1879 publiceerde Verschelde de lekst van hel on

langs ontdekte testament van Bladelin. (Annalen van I.et 
Brugs Genootschap voor Geschiedenis, 4e reeks, deel 111.) 

Zich steunend op een rrivilegie dat de lierlog hem 

onlangs verleend had, namelijk van hij leslament naar 

goeddunken Ie moeten hesehikken over zijn IJoederen, zo 

lenen als andere, zelfs in legenstrijd met de costumen, be

giftigt Bladel in ver!>clieidene personen, undere dan zijn 

feodale IH·<·r, met ('l'n uantal IH·erlijklu·den en lenen. 

Daarondl"f wus de heNiijklu·id van Middelhurf.!, die 

l1ij IJaf aan /an de H(wnsl, de lol'n noJ.! minderjarige zoon 

van .Jan de B;wnsl, lw('r van Sint-Joris. I )e moeder vnn 

d1~ze Jan de Brll'nsl was Margril'l FI'VI'rs, dochter vnn 

Colaart en van Margril'l Bladl'lin, de zusl1•r vun Picler. 
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I 
Verschelde meent dat de hertog geen rekening met 

het door Bladelin ingeroepen privilegie zou gehouden heb

ben, vermits hij, in 1476, Middelburg aan zijn kanselier, 

Willem Hugonet, zou gegeven hebben. 

Niet alleen volgt Gilliodts-van Severen hier Ver

schelde. maar hij schijnt zelfs te twijfelen, ofwel aan de 

echtheid, ofwel aan de geldigheid van Bladelins testament. 

In het leenboek van den Burg van Brugge, van 1468, 

staat er echter uitdrukkelijk, dat, na de dood van Bladelin, 

houder werd van de heerlijkheid Middelburg « ]an de 

Baenst, mer Jans filius, bij testament van den voors, Pie

ter ». 

Die zelfde vermelding « bij testament » vindt men, 

in gezegd leenboek telkens herhaald bij die lenen en heer

lijkheden die in Bladelins testament uitdrukkelijk aange

duid zijn en wel bij die personen welke in het testament 

vermeld staan. Integendeel. al de andere lenen en heerlijk

heden van Bladelin, waarover hij niet uitdrukkelijk in zijn 

testament beschikt had. gingen naar Elisabeth Fevers, de 

weduwe van mer Joos van Varsenare. Deze Elisabeth was, 

evenals de reeds genoemde 1\largriet, een dochter van Co

laar! Fevet's en van Margriet, de zuster van Pieter Bla

delin. Zonder twijfel was zij Blandelins feodale erfgename. 

l\'len mag er zich terecht over verbazen dat Verschelde 

en, vooral. Gilliodts de gegevens uit het leenboek van den 

Burg van 1468, betreffende !'vliddelburg. over het hoofd 

gezien hebben. Gilliodts. alleszins. kende dat leenboek 

want hij citeert het herhaaldelijk in zijn < Coulume du 

Bourg de Rruges ». Zijn nalatigheid is des Ie erger, als 

men ziet dat hij Bladelins testament wel inroept bij andere 

heerlijkheden die er in wrmeld sluan (Reigaartsvliet. o.m.). 

Daarentegen spreekt hij van dat testament daar waar dit. 

noch het leenboek van den Burg het niet doen. onder meer 

bij het hof te Esen en bij Koudekerke. te Ht'ist, die door 

de feodale heer geërfd werden. 

Bovendit'n vraagt mt'n zich uf. of noch V ersclwlde. 

noch Gilliodts, kennis gellfld lll'bbt'n van hd stuk van 

26 April 1472. nr 468 van het fonds l\liddelburg (Rijks-
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archief Gent). l laarin neemt Jan de Baenst. heer van Sint

Joris, schikkingen nopens de heerlijkheid, stede, slot en 

kasteel van ~ liddelburg, mitsgaders nopens het amman

schap van Aardenburg-ambacht, die Pieter Bladelin on

langs, in zijn testament, gegeven had aan zijn zoon Jan. 

De heerlijkheid :1\liddelburg, evenmin als het amman

schap van Aardenburg-ambacht. is echter niet lang door 

Jan de Baenst gehouden geweest. Inderdaad, steeds vol

gens hetzelfde leenboek van den Burg van Brugge, werd 

hij daarin opgevolgd door de voormelde Elisabeth Fevers, 

de weduwe van Joos van Varsenare. Deze stierf echter 

reeds drie maanden na Pieter Bladelin ; haar zoon, Joos 

van Varsenare, junior, erfde de twee bovengemelde lenen. 

1v1en zou geneigd zijn, gezien het voorgaande, te me

nen dat betwisting moet geweest zijn nopens de nalaten

schap van Bladelin. Dit is echter onwaarschijnlijk, want 

de andere lenen en heerlijkheden, waarover Bladelin bij 

testament beschikt had, zijn in handen gebleven van de 

begiftigden en van hun erfgenamen. 

Ten slotte, in tegenstrijd met wat Verschelde en Gil

liodts schrijven, staat er in het meervermeld leenboek van 

den Burg, dat « Guillaume Hugonet, cancelier van Bour

gogne~. Middelburg verkreeg «per coope ~ van Joos van 

Varsenare. 

Het mag wel nuttig zijn te zeggen dat reeds kanun

nik de Poigny ('!· 1697) scl1reef dat Willem Hugonel Mid

delburg verwierf door koop van de erfgenamen van Pieter 

Bladelin. (:"-lanuscrit relatif aux seigneuries de Flandre, 

uitgegeven door Graaf llenri de I .imhurg-Stirurn, in « Arm. 
du Cercle d'Archéol. et cl'l,ist. d'Audenarde ~. 7e en se vol.. 

I 910-191 1.) 

Art!.. VERIIOlJSTRAETE. 
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\VAARVOOR ONZE VOOROUDERS 
BEBOET \VERDEN 

\Vij lichten hier enkele typische items uit de rekenin

gen van het bisdom Gent, betreffende het graafschap Ever

gem. van boeten uitgesproken in de jaren 1611, 1613. 1614. 

1621, 1622 en 1635. 

a) Rekening 1611. 

Item ontfaen van pieter plasschaert. jonckman. betae

lende zoo ouer hem zeluen als franchijnken Slock fa. 

Christ.. ooc jonghe dochtere o(m)me bij haer een vrucht 

ghewonnen thebbene boven XV s. gr. bij hem betaelt tot 

repaeratie van (de) kercke metgaeders de wettelicke costen 

ter eausen van die gheschiel tot X s. gr. compt hier in prof

fijte van (den) heere ouer deen heelft tot v S. gr. 

Item ontfaen van Lieuen neyt fs. zeghers o(m)me ghep 

aelt en(de) ghepul thebhene up sheeren slraele zonder con

sent van den heere bij modera{<>tie) mils het cleyn Interest 

lol lil S. XV gr. compl hier jn proffijte van (den) lu'er 

xxiii gr. vi d. 

Item ontfaen van Jan de Baels o(m)me dnnsijnglw 

ghehauden thebbene binnen zijnen huuse, den eerste zon

dach van (den) vastenen jeghens tghehot van heyleghe 

RoomsdiP Catholijcke kercke lol V S. J:!r. compl hier jn 

prorfijiP van (clen) lu·<'re lol ii S. vur. 

ltt•m ontfat·n van .Joos van Ackt·rp J:fPSPyl cappt' wo

nt·ndt· hinnt·n cl,. prodtit• van Slt'yrw o(m)rnt' hij au<'nde 

zl'kt·r jonglu· clochlt·r ;wnnt•giH·I nsl tiH'hlwn up sht'l'rt'n 

slnu·lt·, cliP ltij (.!root onf.!lll'lijck was ;wrulot•rul(• hij SI'JJ-
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tentie van schepen(en) Ier so(m)me van V r dus hier II r 
XS. gr. 

c) Rekening 1614. 

Item onlfaen van Willem temmerman fs. Jans Jonck

man o(m)me hem v(er)gheten thebbene en(de) te doene 

ghehadt thebbende metten p(er)soon van Syntken sman

gheleers jonghe dochter wonen(de) met Jooris de \Vis-

pel(aere) tot ij r gr. compt hier XX S. gr. 

Item ontfaen van Jan Rogiers fs. xp(isl)offels o(m)me 

up eenen zalerdach vleesch gheheeten thebbene met sijn 

huusvr(ouwe) en(de) de ghone van sijnen huuse bij sen

tentie en(de) vannesse van schepenen van Euerghem tot 

ii r x s. gr. bouen dat hij ghehauden was te c(om)pareren 

jn vierschaere ende aldaer te co(m)men v(er)claeren tvoorn. 

messays hem Leet te wesen en(de) belouen tsel(ue) niet 

meer te doene compl hier XXV S. gr. 

d) Rekening 1621. 

Alvooren ontfaen van Lucas hunderuoet ouer de faulte 

dat sijn knecht haut ghecapt hadde op ander liedens erfue 

contrarie de voorghehoden van (de) heere bij modera(ti)e 

mils de jongde van (den) selven knecht die t!'el(ue) buylen 

laste van dpn voorn. hundervopf glwdaen hadde lol iii S. 

iiii gr. compt hier ouer dhpelft tol xx gr. 

Item ontfaPn van Pamwls df'r Brabantere o(m)me 

zeker lniurien In (den) dranek annp glwseyl thPhbt>ne dPn 

P(er)soon van Pieler de Blieck. Schaut van Euerglwm lot 

Vs. gr. compt hier ii s. vi gr. 

Item ontfaen van Jan Snouck o(m)me de voorghebo

den van (dPn) hePre ou(t•r) lrc•den tht>hlwn lol v s. gr. 

compt hier ij s. vi gr. 

Item ontfaen van de werl. Jan Neyl o(m)me twPe soo 

drije jaeren de thim(den) gheweerl thehlwn in prdudictie 

van (den) thiendenarP contrarie de voorglwhoodt•n van 

(den) lwere tol xiii s. iiii gr. compl hier vj s. viii gr. 

Item on I fa en van Jan van IH'ckP lwtnlt>n(dt>) ouN t>n(de) 
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in (den) name van Jan Fraytop wesen(de) noch jonckman 

en(de) onderjarich o(m)me de hant van Justitie ghebroken 

thebben bij modera(ti)e mits zijn Joncheyt en(de) ooc ln

soluentie tot xv s. gr. compt hier vii s. vi gr. 

Item ontfaen van Gillis francet o(m)me ghevochten 

thebben en(de) den schoonbroeder van p(iete)r Soy ghe 

bloelaet thebben(de) sonder nochtans eenich gheweere 

ciaertoe ghebesicht thebben bij modera(ti)e mits zijn no

toire jnsoluentie xiii s. iiii gr. compt hier vi s. viii gr. 

Item ontfaen van daneel van vooren fs. Baricx o(m)me 

eene vrucht ghewonnen thebben voor huwelicke bij de 

dochter van Jan Temmerman die hij daer naer ghetraut 

heeft tot vs. gr. compt hier ii s. vi gr. 

Item ontfaen van P(iete)r boys o(m)me naer sonnen 

onderganek jeghens de voorgheboden vanden heere sitten 

drincken thebbene ten huuse van Jan Sey binnen Sleyne 

bij modera(ti)e mits zijn sober gestaethede tot iii s. iii gr. 

Item ontfaen van xp(ist)o(ffel)s de baets o(m)me In 

(den) auont roere ghemaeckt thebbene vp sheeren strate 

ende hebbende willen vechten tot v s. 

Item ontfaen van Sey lavernier omme In (den) nacht 

ghelapt lhebben(e) c(on)lrarie de voorgheboden van (den) 

heere tot vs. gr. en hier ii s. vi gr. 

Item ontfaen van Lieven van Srwyhrouck o(m)me vp 

eenen sondach in (den) gocldelicl<en dienst glwlwyl theh

ben tol v s. gr. compf hiPr ij s. vi gr. 

(') Rekening 1622. 

Item ontfaen van Corn. de Louwe o(m)me dat hij den 

mf•yer van Sleyn(gl>c•) sijn schut onfjaPcht hadelP lol v s. 

gr. compf hiPr ii s. vi gr. 

ltc·m ontf<wn van .fooris dl' Bnl'fs o(m)rne vp dc·n nietH'

dach H522 hic·r giH·mc•nf tiH·I>Iwn lol v sgr. compl hier ii s. 

vi gr. 

ltPm ontfaPn van Cillis EPckrnnn o(m)nw vp PPn(f'n) 

lu•y[ irhdach l<wiPn sn i jdc·n J.d.lwn IH'I'rrlPn tiH·II·n I f' Wf'<'

lc·n roon·n lol vs. r.(r. rornpl IJiN ii s. i gr. 

1 ')f) 



Item ontfaen van Ln van hecke fs. marlt>ns o(m)mt> 

gheuochten thebben en(de) roere ghemaect in eene bruyloft 

binnen Sleyn(e) tot v s. gr. 

Item ontfaen van Christoffels de Weuere o(m)me up 

cen(en) heylichdach sijn huusvr(ouwe) hebben laten eke

len tot v s. gr. compt hier ii s. vi gr. 

Item ontfaen van Jooris van vooren o(m)me dat hij 

sijn lmusvr(ouwe) en(de) kinderen heeft laten haeren vloer 

schueren op een(en) sondach tot vs. gr. 

Item ontfaen van miehiel coopman o(m)me up onsen 

lieven vrauwendach half Üugst sijn(en) doerschvloer doen 

therden hebben tot v s. gr. 

Item ontfaen van Geeraerd Schelstraete o(m)me up 

een(en) heylichdach In (den) goddelicken dienst sijne lmus

vr(ouwe) thebben laten knippenen winden tot v s. gr. compt 

hier ij s. vi gr. 

Item ontfaen van zegher Neyt fs. Jans o(m)me up 

een(en) heylichdach sijn(en) knecht euene (havt>r) hebben 

te laten picl<en lot vj s. gr. 

ltt>m ontfaen van Jan Geenwrt o(m)mc vp een(en) hey

lichdach smorghens vroech poecqueyt glwpickt thehben 

voor een van sijn ghehucrt>n di<:> zi<:>ck was bij mod<:>rae(tit>) 

lot iij s. gr. cornpt llicr xx gr. 

Item ontfaen van Corn. dt> Buck o(m)rne dat hij sonder 

consent van (den) het>n' In sijn !mus ontfaPn hadde lwt 

doode lidmem voor h<:>t anschau van Lit>Vt'n dhondt tot 

vs. gr. cornpl hier ii s. vi gr. 

ltt>m ontfnen van roelandt slock ornnw zoo luttel zorglw 

ghedrt>ghen t<:> ht>hhen duer zijn kindt van (dt>n) nudde 

van twPe zoo drij jnercn lwclckt' upden derden nwye is 

v(N)smoorl lnddn) gracht voor zijnen lllluse tot vijfcnder

tich schellijnghen gr. compl llicr otH'r dhcelfr xvii s. vi gr. 

A. DE \'OS. 
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FRAGMENT VAN EEN 
l\11DDELEEU\VSE 

DE 
ROMAN 

IN HET MEETJESLAND 
« MORIAEN » 

ONTDEKT 

Het was ons. t>nkele maanden geleden. een grote ver

rassing. toen wij. bevoorrechten, tussen de stofferige pa

pieren. van een overleden verzamelaar, een klein, weinig 

opvallend en door de muizen erg aangevreten oud aan

tekenboekje aantroffen. waarvan de vergeelde omslag niets 

minder was dan een perkamenten blad, waarop Nederlandse 

verzen in oud Gothisch schrift te lezen stonden. Het was 

ook duidelijk zichtbuur dut lwt blad door een onc>erbiedige 

hand uil een handschrift was weggesneden om de nederige 

dienst van omslag te gaan vervullen. Weggehorgen in een 

oudt> koffer, hebhen de muizen hel nuttig gt>oordeeld met 

deze stevige grondstof een nesl Ie maken om er hun kroost 

in dit dichterlijk midden groot te brengen. \Ve zijn ze ech

ter dankhaar dat ze niet alles hebhen afgeknaagd en ons 

zo het genoegen hebhen gelalen een klein, maar toch 

merkwaardig over hl ij fsel van onze l\ 1 ieldel nederlandse I i! e

ra tuur Ie reddC'n voor voll('dige verniPiing. 

We hanstien ons, l1el hoekje verder lP onderzoeken. 

De perkamenten omslag was aan hel hoekje vastgc·maukt 

met een lot koord opgerold rec·pje rwrkamPnl. clat blijkhaar 

voortkwam van <'<'n andc·r hlacl van lwlz.elfd<' lmndschrift, 

in VPrlikalc· lijn afg<·sn<·dPn, wanrop nog enkele Ieliers 

van wrsc!Jillt·ndr> w·rz.<·n cluid('lijk lt•c•slmar wan·n. Ondc·r

aan lu·l hrH'kjf' hing, los van IH'I anrlt·rP, f'en lang, smnl, 

f>V<•m•c•ns Z.f'l'r aangr•vn·lc·n pf'rkanwnthlad, dat langs hPide 

zijdc·n IH'~clm·vr·n was. 11!'1 inw<·ndigp van lu·t hot·kje wns 

van U<·woon pHpit·r t·n rlrot•L! op cl<' versciJiiJPncle hladz.ijden 

op vol gr·n tl ijl< rlt· nam<·n tlt·r I waal f rnililnrft•n, wal op c•en 

soort kalt·nrln sc lwt·n l1· wijz.t·n. \V,. zijn dan aiJ.!illlW IH·I 
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bijzonderste beginnen onderzoeken en ontcijferden, zo goed 

het kon, de gehele tekst van de omslag. Meermaals kwam 

de naam W ALEWEIN, WAL' er in voor. Eenmaal : 

sconincs arfurs rike, waardoor het ons duidelijk werd hier 

te doen te hebhen met een fragment van een Middeleeuwse 

Arthurroman, wellicht de \Valewein-roman. Bij vergelij

king met de Walewein-roman bleek spoedig, dat de tekst 

uit het fragment nergens daarin te vinden was zodat dus 

elders moest worden gezocht. Een bezoek aan de Gentse 

Universiteitsbibliotheek bracht klaarheid : de tekst kwam 

ongeveer overeen met verzen uit de \Valewein-episode in 

de Middelnederlandse roman van MORIAEN. Dit boek 

werd destijds afzonderlijk uitgegeven door DrJ. Te Winkel 

naar de tekst van het bekende Lancelot-handschrift van 

de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag. 

Vooraleer te komen tot de eigenlijke tekst van het frag

ment willen wij. klaarheidshalve, een korte inleiding geven, 

eerst over het Lancelot-handschrift van Oen Haag en ver

volgens over de inhoud van de roman van Moriaen. 

Alhoewel we weten dat dit eigenlijk niet valt in het 

kader van de Heemkunde, menen we toch dat het nuttig is 

dit fragment in het geheel van de roman-inhoud te situeren 

voor de lezers, die in literatuurgeschiedenis belang steiiPn. 

daar de tekst nu loch volledig medegedeeld wordt. Het 

zal van de andere kant de lezers tol oplettendheid stemmen, 

wanneer ze zelf vóór oude boel{en of papieren komen te 

staan. om niet ondoordacht alles lP laten verbranden. \Vel

licht vindt men een vNgPelelP omslag, dip nwnig belangrijk 

geheim in zich draagt, dat de moeite waard is lP ont

sluieren [ 

I. - HET LANCEI.OT-IIANDSCHRIFT. 

Het Lancc,[ot-fwndscflri/t. dat in Dt'n Haag bewaard 

wordt. is een groot compilntie-werk vnn dP Brahnnlse dich

ter LodPwijl{ vnn Velthcm. Üp de lnalsle bladzijde drang! 

lwt de volgende tekst : dhoec van Lnncelol, dat Hert'n 

Lodpwijcs es van VPithem. Dit r!'usachli!,! Wt'rk omvnt 

3 grote romans. wanrlussc·n nog vele kleinere zijn ingelnsl. 

162 



Tot de 3 grote romans behoren : 

I 0 De eigenlijke Lancelot bestaande uit 36.947 v. ; het 

eerste boek ontbreekt er in. 

Daaraan zijn verbonden : 

2° De Graalqueste (omvat 11.160 v.) ; 

3° Arthurs dood (omvat 13.054 v.). 

Hierna volgt de opsomming der andere ingelaste rid

derromans. die samen uit 26.127 verzen bestaan : Perce

vael - \V rake Pan Rag is el - W alewein ende Keye - Ridder 

metter mouwen - ~1oriaen (4.704 v. waarin ons fragment 

zijn plaats inneemt) en T orec (vrij naar van Maerlant). 

Het is hier de plaats niet om na te gaan hoe deze Kel

tische sagen in onze !'vliddelnederlandse literatuur zijn over

gegaan . .Jacob van rviaerlant ( 1225-1291 ?) is daar zeker 

niet vreemd aan. 

11. -- DE ROMAN VAN MORIAEN. 

1. -- Deze roman werd in de Lancelot-compilatie in

geschoven in het tweede boek vanaf vers 42.547 tot vers 

47.250. In dit gedeelte bevindt zich de Walewein-episode 

vanaf 43.760 tot vers 44.887. 

Deze belangrijke episode (v. 1213-2340) wekt de in

druk een vrije bewt>rking en aanPenvoeging te zijn van. 

twee episodes uil de Roman van Walewein. Er zijn zeker 

grote gelijkenissen. maar ook grote vNschillen en wt>l zulk

danige, dat men zich de vraag kan stPIIen. of de dichter 

van de MORIAEN soms ni<'l een Franse Walcwein-roman 

~tc<'ft ackend. waaraan ltij, onafhankelijk van Penninc en 

Vosinert (df' schrijvers van de Walewf'in-roman), een puar 

c·pis()(Jes ltPdl onll('(·nrl. 

I fpt gPvondf'n fragmc·nl anal nu OVC'f VV. 44.'341 tot 

c•n mc•l 11.71 '>. wal ovPrc•pn komt ml'l vv. 1<)<)1 tot en ml'l 

21óFl volac·ns de· nurnrm·rinJ,! van Dr .J. Tr Winkc•l in zijn 

ahondc·rlijkP uil gave• van cl" Nornfm 11m1 f'vloriaPn. I )pzt• 

~>chrijvN vonrl lwl noclig dic• uiiJ.!avc• in 111'1 licht lP J.!c•ven 

orn ) wdc·rwn : 
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1 °) omdat het werk l<enschetsend is voor de tijd waarin het 

ontstond (midden 13e eeuw): voorstelling van de ide

alen van het ridderwezen, mf'l voorbode van de nieuwe, 

mef'r burgerlijh bf'schaving; 

2°) omdat hij een der beste, oorspronkelijke Nederlandse 

romans is, die nu nog genietbaar is ; 

3°) omdat hij in nauw verband slaat met de verschillende 

sagf'n uit de kring df'r Arthurromans, die hij allen in 

het klein weerspiegelt. 

2. ,....... De INHOUD van de MORIAEN: 

Moriaen, de zwarte ridder, geboren uit een Moorse 

prinsf's, zof'kt zijn llf'm nog onbehnde vadf'r Acglovael op. 

die zijn Moorse moeder heeft verlaten. (Acglovael gaat hier 

door voor de broeder van Percevael. die, op Graalquf'ste. 

ongehuwd hof'fdf' te blijvf'n.) Dit lukt lwm, dank zij de 

hulp van \Valewein, dif'n hij ontmoet had mf't Lancf'lot. 

De twee laalslf' ridders warf'n ook op zoek naar Acglovaf'l. 

die te lang op df' Graaltocht was uitgebleVf'n. Ef'n twee

gevecht lussf'n Lancelot en Moriaf'n kf'nde geen beslissing, 

terwijl Walewf'in blef'f loezi<'n f'n zich ridderlijk buiten 

het gevf'cht hield. Dat maakte op de nvariP ridder ef'n diepe 

indruk. GPtroffen door de zPdelijke meerdNllf'id van de 

christelijke riddf'r Walewein, maakt l\'loriapn zich bPkf'nd 

f'n vertf'lt de rf'den van zijn zwerftocht : llf't opzof'ken van 

zijn wettigen vader. Hij en \Valewein zullen nu sanlf'n op 

zoek gaan, lol hun wegf'n uiteenlopen. 

Eindelijk lukt hf't Moriam lPrland binnen Ie dringen, 

waar hij Acglovael, hoeiend voor zijn zonden, bij een klui

zenaar terugvindt. JVJoriaen hevrijdt. samen met \Valpwein 

en Lancelot, koning Art hur van de koning van Ierland. die 

onderlussen in Arthurs rijk was hinnpngevallen. 

Acglovap) erkent uileindelijk l\loriaens mot>Cler, wanr

eloor Moriaen ooi-: van de vroegere schande wordt gerPinigd. 

3. ,....... Waarover handelt nu het FRAGl\IENT? 

I 0 ) De contekst : Nadat \V al<'wein afsdwid lwdt gt•nompn 

vmi MoriaPn (die langs and<·n· wPgcn nnnr zijn Ynder 
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gaat zoeken) en verder is gereden, komt hij aan de 

oever van een rivier en bemerkt aan de overkant. hoe 

een flink gewapende ridder, gezeten op een prachtig 

paard, een gevangen jonkvrouw vóór zich uitdrijft. Hij 

ziet hoe ze mishandeld wordt en luidkeels jammert. Als 

een echte hoofse ridder zal \Valewein ze verdedigen. 

Hij springt met zijn paard, Gringalet. in de rivier en 

zwemt over. Aan de overkant ontspint zich een hevig 

gevecht met de ridder, die, nu lang strijden, dodelijk 

gevvond te gronde valt. Ook zijn ter hulp gekomen ge

zellen ondl:'rgaan hetzelfde lot en liggen overal uitgeput 

of dood in de omtrek. 

\Vanneer een grote schare de jonkvrouw komt terug 

halen en ze bij haar vader brengt. heerst er grote vreug

de. \Valewein echter blijft alleen op het gevechtsterrein 

achter. Het is reeds na de noen en hij heeft noch ge

eten noch gedronken. Hij rijdt met zijn paard verder 

tot laat in de avond. Eindelijk vindt hij een kasteel. 

waar de kastelein hem gastvrij ontvangt. Terwijl \Vale

wein daar aan tafel zit, wordt het lijk van de zoon bij 

de kastelein gebracht. De verdenking van moord valt 

op Walewein, die nog de sporen draagt van het ge

vecht. Hij heeft, bij l1el bevrijden der jonkvrouw, on

wetend de zoon van de gastheer gedood. De kastelein 

wil echter het gastrecht niet schenden. 

2°) De tekst van lwt {raomeul : 

Hierin wordt nu verl•aald hoe diep fwdroefd de gast

heer is over de dood van zijn zoon. Wij zijn !lier ge

tuige van de innerlijke tweestrijd in de oude man. die 

enerzijds het gastrecht niet wil scl1enden, dat toen J10og 

in aanzien stond. maar van de andere kant l>t·hoeft<· 

voelt de dood van zijn zoon Ie wreken (vv. JCJ96-203ó): 

lwm laten vangen huilen het kasteel door zijn ridders, 

dan kunnen ze er mee doen wal ze willen : l1em vermin

ken of verbranden of rudhruken. In deze oplossing ziet 

de (.lastJif'l•r beide riddereisen Vl'rzoencf : (Jaslvrijl.eid en 

eerlH~rsll'l l J )e ridcl('rs vind1·n de oplossing uoed en ze 

worden vóór daueraacl voorop (,!1•stuurd in het woud 

om in een J.;nd,·rlaau Wulewein uf te wucllll'n. 



Onderlussen krijgt een hoveling bevel al de wapenen 

van Walewein uit de kamer weg te halen ; in de plaats 

van Waleweins zwaard steekt hij een zwaard « broseer 

dan glas » in de schede. Hij maakt tevens diepe sneden 

langs de binnenzijde van de leren stijgbeugels en buik

riemen, zodat het uitwendig onzichtbaar is. Als Wale

wein dan opstaat, wordt het paard buitengebracht en 

gezadeld met het vervalste tuig. De gastheer vraagt 

hem waarom hij zo spoedig wil vertrekken. « Het spijt 

mij, zegt Walewein, dat u groot verdriet hebt omwille 

van uw zoon ; maar hij verdiende de dood « dicke ende 

menichwarf ». Moge God u lonen voor uw gastvrij

heid I » Daarop zegt de gastheer, dat hij hem geen 

kwaad zal berokkenen, maar dat anderen dat wel zullen 

doen. Hij zal hem daarom uitgeleide doen, tot zover 

hij buiten gevaar zou zijn. Dan vertrekt Walewein, 

gevolgd door de kastelein, die hem recht naar de hin

derlaag leidt, waar nieuwe en gevaarvolle avonturen 

hem zullen wachten. 

3°) Over deze prachtige passage laten wij Dr Te \Vinkel 

zelf aan het woord : 

ló6 

«De dichter van Moriaen heeft twee der fraaiste ver

halen uit de Roman van Walewein met grote kunst

vaardigheid weten doen samensmelten tot een 

geheel. Nadat wij met welgevallen hebben gelezen, 

hoe door Walewein het onrecht gestraft. de beledigde 

en zwakke gewroken en beschermd wordt, zijn wij ge

tuige van een zeer menselijke tweestrijd, door de dich

ter uitgedacht. in het gen10ed van een oud man. die 

het gastrecht niet wil schenden, maar levens behoefte 

gevoelt de dood van zijn zoon Ie wreken. Deze twee

strijd ontbreekt in de Roman van \Valewein. Onze 

dichter geeft een levendige schildering van het snode 

verraad, waarvan \Valewein door zijn ridderlijkheid 

het slachtoffer is en hem de dood nabij brengt. De Ro

man vun l'vloriaen is een kunstwerk van grote waarde. 

Het kan wedijveren met h('t beste dat de romaniitem

luur in de MiddelePuwen IH'efl opgelewrd. \\'ij zijn 

de compilator van het Lancelot-hundschrift dankbaar. 



Deze roman zou een sieraad van onze letterkunde mo

gen genoemd worden. als hij ware een der weinige 

oorspronkelijke romans uit de l\!liddeleeuwen ». 

4. - KRITIEK van het FRAGMENT. 

Voor het onderzoek van schrift. taal en ouderdom 

konden we ons niet beter wenden dan lot de bevoegde 

Heer M. Gysseling van het Rijksarchief te Gent, die ons 

met de meeste bereidwilligheid en met gevestigd gezag heeft 

ingelicht nopens het stuk. Aan hem ook hebben we de 

correcte uitgave van de goed nageziene tekst te danken. 

Ook hebben Prof. Dr J. Van Mierlo en Prof. Dr Fr. Baur 

een paar nuttige wenken of inlichtingen gegeven, waar

voor we hen allen van harte danken r 

1° Schrift: dateert uit de eerste helft der 14e eeuw, ver

moedelijk eerste kwart der 14e eeuw. De lettertekens 

zijn Gothisch. 

2° Taal: \iVestvlaams. 

De inhoud van het fragment sdlijnl veel ouder le zijn 

dan de tijd waarin het werd geschreven. De copislen had

den echter de gewoonte, bij het overschrijven van een tekst, 

hem aan te passen aan de toen gesproken omg-angstaal. 

wal de varianten verklaart bij verschillende handschriften. 

In het fragment zouden bepaalde woorden klaar wijzen op 

een vroeger bestaand origineel. waarvan het de reproductie 

is. Zoals u ziel is er voor specialisten. laallmndigen, werk 

op de plank om dat eens na te vorsen. 

Een andere, zeer belang-rijke kwestie is wel de vol

gende: hij het vergelijken van het fragment met de tekst 

van het Lancclot-handschrift vullen verschillende varian

ten op, zowel op uehil'd van faal als op aehied van woord

uehruik. f IC>~ ware zeer inlen·ssunl l'l'flS na I<' (.!aan in hoe

ver het een van het und1·re ufhankl'lijk is. l'n wie voor de 
mouelijke dichter en sd1rijver kun wordl'n aunzien. flet 

heeft dus W1·l zijn nul hl'ill1• leksll'n nuasl elkaar w<·er Ie 

uew·n. 
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ROMAN VAN MORIAEN 
Tekst verzorgd door Or Jan Te Winkel - Groningen 

bij J. B. Wolters, 1878. 

111. HOE \VALEWEIN ENE JONCVROUWE 

VERLOESTE 

Doe seide die waerd, haer here, 

Lite hi sinen gast gaen, 

Dien hi daer binnen hadde gevaen 

1995 Ende sinen soene sloech te doet, 

« Men soude secgen ie ware bloet, 

Ende iet niet en dorste wreken : 

Men souts mi groten lachter spreken ; 

Het heeft so menech wel verstaen 

2000 Hoe die saken sijn vergaen, 

En mochte niet verholen bliven. 

Ende soudie minen gast ontliven, 

Men souts mi spreken grote scande 

Weder ende vort in eiken lande 

2005 Waer ment geveeiseen mochte. » 

Dus was hi in meneger gedochte, 

Ende pensde in sinen moet. 

Hem ware gene dinc so goet 

Alse hi den riddere late gaen 

20 JO Tirst dat hi op ware gestaen, 

Sonde~ te doene enege dere, 

Also gewapent ende inder were 

Alse hijt beste mochte bekinnen, 

Gelijc dat hi quam daer binnen, 

2015 Om te f>evredene merrc scande ; 

Ende hine bringe buten sire warande 

Üngescint van allen man ; 

Ende hi hem orlof geve dan, 

Ende kere weder ende laten gaen, 
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• 

FRAGMENT UIT MORJAEN (*) 

(*) De leestekens, welke hier geplaatst zijn, komen niet 

voor op het oorspronkelijk stuk maar werden ingelast 

naar de betekenis van de tekst. 

1995 

2000 

2005 

2010 T 
s 
A 
A 
A 

2015 0 
E 
0 
E 
E 

.................................... vaen 

....................................... et 

.......................................... aen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

.......................................... liv ... 

....................................... en 

....................................... scand ... 

.................................... nde 

.................................... ochle 

. ............................. n moel 

................................. inc so goel 

........................... ere I ale gaen 

eer ......... hi op ware gestaen 

onder le doene enege dere, 

lso gewapent ende in die were 

lsie best mochte hekinne, 

lso hi comen was dar binnen 

m te heverdene meerre scande, 

nde IJine uehrinJ;!C buten warande 

nuescenl van alle mun, 

nde hi hem orlof ucve dan 

nd(! keren weider ende lulen uuen, 

"•\ I 
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2020 Ende sire dan die hande an slaen 

Ende bewachteue ende belagen, 

Sine vrienl, die gerne wrake sagen, 

Ende doenre lwren wille mede, 

Ende slaen hem af sine lede, 

2025 Ofte dat si de riddere vaen, 

\Vat hen best donct gedaen, 

Ofte berne in ene gloei, 

Om te coelne haren moet, 

Oft beekene op een rat, 

2030 Daerl hen best voget teneger stat. 

« Dus so stel iet al van mi, 

Datmens mi verre noch bi 

Ne spreke negenen !achter, 

No weder vore noch achter. 

2035 Dit donct mi die beste raet 

Van deser cline, hoe soet staet. » 

Doe maectijs sinen lieden vroet. 

Het dochte hen allengaderen goet, 

Ende spraken alle met enen monden 

2040 Dat hi dbeste haddc vonden. 

Sine wilden sinen raet niet verhoren : 

Si wapenden hen som ende reden voren, 

Alse die Waleweine wilden bestaen 

Alse die here !iele gaen. 

2045 Dus voer van daer ene scare groet, 

Die niet en was van wapinen bloei, 

Willechlike ende sere verbolgen. 

Ende die here, die hen wilde volgen, 

Riep doe sinen drossale, 

2050 Die fel was ende ongemate. 

Ende hiet dat hi sinen gast lwle 

Sine wapine alternale, 

Ende geefse hem alsi wilde riden, 

Ende niet langer wilde ontbiden, 

2055 Tirst dat hi es op gestaen. 
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Mettien es die drossate gegnen 

En ene scone kernenade, 

(Nu hort van enen feilen rade) 

Daer hi Waleweins wapine vant 



2020 E nde sire dan hare hant an slaen 

E nde bewachten ende belagen 

S ine vrient die gerne wrake sagen, 

E ode doere dan haren wille mede 

E nde slaen hem of die lede 

2025 0 f dat si den ridder vaen, 

D at hem best dinct gedaen, 

E nde berne in ene gloet 

0 m te coelne haren moet, 

I of te brekene op .1. rat, 

2030 D art hem best voget teneger stat. 

D us stekiet al van mi 

D at mens mi verre ofte bi 

N e spreke genen lachter 

\V eider eer no achter. 

2035 D at dinct mi die beste raet 

N a deser dinc nadien dat staet. 

D oe makediis sinen lieden vroet ; 

H et dochtem algader goet 

E nde spraken ute menegen monde 

2040 D at hi dbeste hadde vonden ; 

S ine wilden sinen raet niet verhoren, 

S i wape ...... hem some ende voeren voren, 

A lstie Wa!eweine ...... n bestaen 

A Is .................. liet gaen. 

2045 D us voer van dar ene scare groot 

D ie niet waren van wapenen bloot 

W illike ende sere v(erh)olgen. 

E ntie here die h(em w)ilde volgPn 

R 
20'50 D 

E 
s 
E 
E 

20'5'5 T 
M 
B 
N 
f) 

iep sinen drussate 

ie fel was uiermale 

nde hiel dat men sinen gasl hale 

ine wapine alle Ie male 

nde diP gene alsi woude riciPn 

nde hiPr langer niPI onhiden 

Prst dat hi op was gcslaen. 

Pil i en es die drussnl e ~.(('Uil<'n 

innen Ne k<·mm<·nmfe. 

u hort van <·rwn fdl(<·n rn)d<· 

ar h; Wal(•weins wapirH' (vnnl) 
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2060 Ende sijn goet riddersgewant 

Hi stal Waleweine sijn gode swaerd : 

En was niet twe penninge waerd 

Dat hi stac weder in die scede ; 

Ende hi sneet die riemen bede 

2065 Ontwe tot in die middeward, 

Ende maecter in enen groten scard, 

In Waleweins stegereep, met liste, 

Daer mens nine sach no wiste 

Onder die coverture vanden gereide ; 

2070 Ende sinen daregarelen beide 

Fronseerde die scalc soe, 

Dats Walewein sider ware! onvroe 

Eer hi quam over ene mile, 

Hine wout niet op selke wile 

2075 Om al sconincs Arturs rike, 

Dat mogedi horen haestelike. 

Alse die drossafe hadde gebracht, 

Die dese ondaet hadde gewracht, 

Waleweins wapine ende sijn part, 

2080 Dat dies nachs was wel beward. -

Sij waenden datter soude sijn bleven : 

Het was starc ende wel opheven, 

Ende dede hem geven gnoech, 

Si waender af hebben haer gevoech . ...-

2085 Die here dede den lor ontsluten 

Ende Waleweins ors houdt>n daN buten. 

Sijn gereide waser op geleit. 

Daer ie u af hehbe geseit 

Dat gevalst was so sere : 

20GO Doe quarn vort vValewein die her<' 

Uten lorre, ende was op geslaen. 

Hi hadde scone cleder an gedaen 

Ende daelde neder genen graP!. 

Hine pensde niet om sulc lwraet 

2095 Alse hi cortelike daer van!. 
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Die drossafe hilt in sine luwt 

Dat quade sward. dat hi deel<' : 

Die wile dat hem \Valewein h<'Tede 

Gordijt hem an sine side : 



2060 E nde siin goede ridders gew(ant). 

H i stal \Valeweine siin goede suert ; 

H en was niet .XII. d. wert 

D at hi stac weider in die scede ; 

E nde hi sneet die riemen bede 

2065 I n een tote over die middenwarde 

E nde maecter in enen groten sc(arde) 

V an \Valeweins stegebanden 

D ar mens niet mochte geva(nden) 

0 nder die coverture van den g(ereide), 

2070 E nde sine darengarden beide 

F auserde die scalc so 

D ats \Valewein sint was onvro 

E er hi quam over ene mile 

E nde ne wilt niet op sulke (wile) 

2075 0 m sconincs Arturs rike ; 

D at mogedi horen haestelike. 

(A) lstie drussate hadde brocht 

(H em) die dondaet hadde gewrocht 

\V aleweins wapine ende siin paert 

2080 D at dies nachts was wel b(ewaert), 

S ine waenden .......................... . 

H et was starc ende wel opheven 

E nde dedent geven genoech, 

H i waender of hebben siin gevoech. 

208'5 D e here dede den tor onsfuten 

E nde Waleweins ors dar buten ; 

T gereide wasser op gel(eit) 

(D) aer ie of hebbe (g-eseit) 

(D) at gevalscet was so se(re). 

20()0 f) oe quam voert Walewein de here 

U ten torre ende was op gestaen. 

H i hadde sco(ne c)lc·dc·r an g-c·dnen, 

H i daelde n(c·der a)onen arael. 

H ine pensde niet om sulc harnel 

20Q'J A Is hi cortelike vanl. 

f) e drussate hilt in sinf' hanl 

f) al quade suf'fl dat hi clc•ckC'dP; 

f) c• wilc• dat hc•m Walc•wvin IH'n·ckPclf' 

G ordiit IH'm an sine· sidc•, 
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2100 Dies ward sint Walewein onblide. 

Doemenne gereide tsinen besten 

Doe quam die here vander vesten 

Tote heren Waleweine gegaen 

Ende seide: «Wel sijt op gestaen 1 

2105 Riddere, hoe comt dat gi sijt 

Dus haestich op desen tijt ? 
Twi ne haddi geslapen ende ontheden 

Eer gi wech waerd gereden, 

Ende had ontbeten ende messe gehort 

2110 Eer gi waerd gNeden vort ? » 

Her \Valewein sprac: «Live her werd, 

Mi es leet dat u iet deert, 

Alse mote mi God beraden 

Ende hringen lsinen genaden 

2115 \Vanneer dat ie sterven sal : 

iYii rouwet sere u mesfal ; 

Ie wilt noch ware Ie doene. » 

Sprac min her \Valewein. die coene. 

« Ende icker omme seven jaer. 

2120 Al waerd mi Ie doene swaer. 

Dragen soude die scarpe hmP 

Naest minen live. waer il< ware. 

Om dat gi mi hebt so wel ontfaen. 

Nochfan sijt sel<er. sor1<fer waen. 

2125 ln laet heden dor man 

Die so grote eracht heeft an. 

In ;welt secgen. ende al waer, 

Ende dor engenen anderen vaer. 

Wie soet hort. vianl oft vrienl ; 

2130 U som' hadde dPr dof'l vPTdiPnl 

Oicl<e f'n df' oec nwrwclnvarf 

Ef'r diP wil<> quam dat hi slarf. 

Nu moels God genadech wesen ! 
End(~ Cod lone u van desen 

2135 Grot en gode ende der eren 

Die gi mi doel alle. gi lwn•n, 
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Ende dat ics df's UW('S hehlw verleert. > 

Dof' bf'drof'fde IH'm di(' werd 

Endf' spmc : « Ie en doe 11 niet 



2100 

2105 

2110 

2115 

2120 

2125 

2130 

0 
0 
0 
(T 
(E 
(R 
(S) 
(T) 
(E) 
(E) 
(E 
(H 
(rvi) 

ies \ Valewein sident was omblide. 

oet mene sneet tsinen besten, 

oe quam de here vander vesten 

ote heren \ Valeweine) gegaen 

nde seide) : wel siit op gestaen 

idd)er, hoe comt dat gi siit 

o hastich op dese tiit 7 

uine haddi geslapen ende ombeden 

r gi woch hadt gereden 

nde hat ombeden ende messe gehoert 

r) gi waert gereden voert 7 
er) \ Valewein sprac : lieve her wert, 

i es leet dat u iet dert. 

(A) ho moete mi God beraden 

(E) nde bringen tsire genaden 

(\V) anner dat ie sterven sal ; 

(M i) rouwet sere u mesval ; 

(I c) wilt noch ware te doene, 

(S prae rid)der Walewein de coene, 

(E n)de icker omme .VII. iaer 

(A 
(0) 
N 
(0) 

I) waert mit te doene suaer 

ragen soude de scarpe hare 

aest minen live al oppenbare 

m dat ghi mi hebt so wel ontfaen. 

(N oc)htan siil seker sonder waen 

0 ie so g ............................. . 

I n sa! s ................................ . 

E nde dor ................................ . 

w 
I 
n 
E 
N 
E 

ie soet 

u sone ................................ . 

er quam ................................ . 

U ffiO(' •• ,,,,, •••••••••••••••••••••••••• 

... God ............................. . 

21 15 . . . ,.de ............................. . 
... 1· gi m ............................. . 

E ncf,. dat ............................ .. 
f) oP an<l ................................ . 

R idcJ,.r ................................... . 
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2140 Dor sake die u gesciel, 

Nochtan es hier menech man, 

Die u vele quaets an ; 

Maer ie segt u, in wille niet 

Die sake die hier es gesciet, 

2145 Noch min vrede si tebroken, 

Noch gene dinc an u gewroken. 

Je sa! met u henen gaen 

Als gi den wech wilt bestaen, 

Ende geleiden u soe verre, 

2150 Dat gi niet sult werden erre 

Van niemanne diere blivet achter : 

Mi ware !eet gescide u !achter. » 

vValewein sprac: «Dit lone u God. 

Die over de werelt heeft gebot 1 » 

2155 Hi nam den breidel in die hant 

Die h; an sijn ors vant : 

Hi ginc vore, die here naer : 

Hi ginc bi sire siden daer 

Diene verraden hadde te voren. 

2160 Nu naect vValeweine groten toren. 

Hi waende hebben goet geleide : 

Hi hadde verloren ut sire sceidP 

Sijn sward, dat hem verstolen was. 

Ende het was broescher dan glas 

2165 Dalter die drossate in stac 

Doe bi tgode swaerd ut trac : 
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Daertoe haddi vande gereide 

Stegereep ende daregerde beide 

Valsclijc hegact met liste, 



21..t0 D e zake die hier es ................. . 

N ochtan es hier men ................. . 

D ies u niit draecht ende w ..... . 

N e maer in wille niet 

D at minen gast iet messciet 

2145 N o mine verde ware te broken 

N o ne gene dinc an u gewroken. 

I c sal met u henen gaen 

A Is gi den wech wilt bestaen 

E nde geleiden u soverre 

2150 D at gi niet werdet erre 

V an niemene die hier blivet achter ; 

lVI i ware !eet gesciede u !achter. 

\V alewein sprac : dat lone u God 

die over de werelt hevet gebod. 

2155 H i nam den breidel in sine hant 

D ie hi an siin ors vant, 

H i ginc voren, het volgeden naer. 

D e here ginc bi Waleweins side daer 

D iene verraden hadde te vore. 

2160 N u nakede Waleweine toren, 

H i waendt> hebbt>n g-ot>de geleide. 

H i hadde verloren uut sire sceide 

S iin suert dat hem bestolen was 

E nde het was broseer dan glas 

2165 0 alter de drussate weder in stac; 

0 at goede suert dat hire uut trac 

0 ar toe vanden gereide 

S tf'llebandP c·ncle darpngarde hede 
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SLOTBESCHOUWING 

Veel. zeer veel is de laatste jaren door onwetendheid 

of gebrek aan belangstelling verloren gegaan op gebied 

van oude documenten in onze Vlaamse gewesten. De 

meeste mensen beseffen er de waarde niet van. Het is de 

taak van Heemkundige Kringen en vooral van het onder

wijzend personeel de mensen en de opkomende jeugd in 

te lichten over het bewaren en eerbiedigen van oude boe

ken en geschriften, die maar al te vaak bij de « grote kuis » 

de weg naar de brandstapel vinden of in een gekke « pa

pierslag» reddeloos verloren gaan. Uit ondervinding weet 

ik hoe leerlingen, wanneer ze daarop gewezen zijn, vaak 

zeer belangrijke dingen weten van de ondergang te redden. 

Mocht dit artikel er iets toe hijgPelragen hebben in 

ons mensen de liefde wakker te roepen voor eigen schoon 

verleden. clan zouden we ons hoogst gelukkig weten. In 

deze tijd van culturele teleurgang moelen we ons allen 

inspannen om het schoonste. wat onze voorzaten ons na

lieten, in ons op te nempn en verder door te geven. Dan 

alleen kunnen we zeggen dat we onze plicht ten volle 

hebben gedaan lot vrijwaring van hd gpestelijk erfgoed 

van ons Vlaamse volk I 

1\l. STEEL - Slachtmaand 1952. 

Geraadpleegde WPrken : 

Dr JAN TE \VINKEL : « Roman uar1 Moriaen » - Te 
Croningen hij J. B. \Vollers 1878 - Bibliotheek van 
Nederlandse Lell erkunde. 

Prof. Dr 1. VAN ]VJJERI "0: Gescl,;eclenis Pan de Letter
kuncle der Neclerl(l/l(/en. - Ensle deel : De Lelierkunde 
van de Middeleeuwen. 

Bihliograf~c over« [v]oriacm ». 

A. T. W. BELLEMANS : « l\Toriaen ». in Klassieke- Ga
lerij. Antwerpen, 1942. 

J. KOOPMANS : « Midclelneclerlandse Romar1s :.>, Ld
den, 1920, heval ook hesprl'king en onll1•ding vnn l\lo
riaen. 
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BOERENKRIJGERS 

De groep« De Goudblomme » (!),waarvan gedurende 

de eigenlijke periode van de Boerenkrijg vooral de aktivi

teiten te St-Andries, parochie St-Baafs. bekend zijn, heeft 

een grote werking onlwikl<eld het jaar daarop in de streek 

van i\ Ialdegem-Oedelem. 

Het hoofdkwartier was gelegen op de hofstede « Bur

kel ». die aan de Paters van Ter Duinen behoorde. Op dit 

grote domein was een geheime schuilplaats gelegen aan 

de Zwarte Caftmeslt>ke, soms ook Mestledeken (2) ge

noemd (3). De brieven uit dit hoofdkwartier geschreven 

en bewaard in het privaat archief Lienard, alsook de uit

g<lvt>n en het geheime handboek van Ter Duinen gevt'n 

het relaas van de kan! der J1oprenkrijgt>rs. De versie van 

de Fransen wordt meest gehaald uil heseheiden berustend 

in het Rijksarchief Brugge. 

(I) Over de « Gorulhlomme » zie : Rijksarchief Brugge -
RABg.Ai\1.1.1946.66.23 Thermidor, alsook nr 28. 
RABg. wordt gecileNd naar de oude nummers geldi~t 
in lfJ48. - Archief Lienard - AL.3. en 16. LO\VYCK 
A .. RoerenkrijÇJ in West- Vlaandc>rc>n, Brugge 1948. -
BIWVI 4. 8. 34, 42. - 't Klokj1• van St-11aafs. Zon
dag 17 April 1(>49, hlz. 1. 3.- VAN COPPENOLLE 
:vt .. in Biekorf. ICJ49, hlz. 164 - RJJSERI iOVE A., 
Hcwrnem, BePrnc•rn I ()49, blz. HCJ. 

(2) Al .. ló. lwval dri1• maal M1•stlt'd1·k<'n c•n lweemual de 
wrmc·lcling Zwarlc· Caflnwslc·kl'. Ook lt<'l handschrift 
" Nic•rLwe HeiC'rdinfJfte > (privaal archid) hlz. 43 VPTSO 

lwdl Swarlr· Callml's l(•k(•. 

(3) OVI'r rlr· scltrijfwijzc· van M(·slll'clc·k<•, ZÎI' LO\VYCK 
A., in ( )rts ll<·c·rn . .la VIII tl. hlz. f>3. M. Alsook VER
STRALTL D. in Orts ll<·<·rn . .lg VIII.(), hlz. 1 H>. 117, 
die· I'Prt owlr·rc· vc·rrrtPlding vond als « Zwurlt' Clrris
lirll'lc·kc~ > ,.,, "Swarle Cuslirwl,·k<' 11, 
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GEBEURTENISSEN IN DE MAAND AUGUSTUS 

Op Donderdag 8 Augustus 1799 te 7 uur 's avonds 

had de « agent clu directoire » van de gemeente Oedelem, 

Victor Bonte, gedaan met « vaguer à l'inspection des mes 

de celte commune» (4). Hij vernam dat tussen 4 en 5 uur 

in de namiddag vijf jonge conscripts voorzien van blanke 

wapens en twee pistolen tot op de plaats gekomen waren. 

Daarna waren ze overal rond geweest en hadden drie à 

vier herbergen bezocht. Hij noteert dat ze hun drank be

talen en dat ze bedreigingen hadden geuit tegen citoyen 

Carton (5). Die ex-president van het kanton was vooral 

groot aankoper van nationale goederen, « zwart goed > 

zeggen de Boerenkrijgers. Bovendien verklaarden ze dat 

ze niets hadden tegen hem. citoyen Bonte, noch tegen de 

citoyen juge de Paix. Daarna zijn ze vertrokken naar 

«Maldegem, département de l'Escauf ». Eén werd herkend, 

daar hij van de streek was. Jacobus Blomme, gemeente

bediende en adjoint, schreef dit met zijn beste penne en 

een « copie conforme » werd door de « commissaire du 

directoire excécutif » bij het canton Oostkamp naar Brugge 

gezonden en geraakte vandaar nogmaals in copie in de 

archives nationales te Parijs. 

Op Zaterdag 10 Augustus weet citoyen Van de 

Weghe, wonend Ie BeernPm, president van de Municipale 

Administratie van het canton Oostkamp aan de commis

saire van het directoire te melden dat ze. wat Brugge ook 

voorschrijft. ze hun wapenen niet zullen indienen. z(' hf'b
hen ze veel Ie veel nodig tegen de Brigands. Zie naar het 

feit van citoyen Carlon, zegt hij. Bovf'nclien ik weet uit 

goeie bron dat op het eerste signaal N drie honderd man

nen gereed liggen van « De Goudblomme ». Hij is J!Of'd 

ingPiicht want dit is inderdaad hf't cijfpr dat ook elP tegf'n

partij in haar verslagen anngf'dt. Hij voegt erbij : « Cf'l!f' 

bande réside ent re MuldegPm SyssdP d Oedelem f't on! des 

marqups distinclivf's savoir: des flems d'or en thiois Goud

hlommc ». Dit wns de PersiP collahoral<•m die de titel van 

de gehcinw lwweging I<Pnl. 

(4) RABg.AM.1.10·16.60his. 

(5) Idem. 
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De commissaire van het directoire Ie Oostl<amp is vol

ledig voorgelicht en dezelfde dag stelt hij voor : « 's ander

daags een overval te doen mel al de garde-champellers en 

acht gendarmen ». Op Zondag IJ Augustus te 9 uur 

's avonds moest de Kruispoort geopend worden en daarom 

moesten de sleutels door de plaatscommandant van Brugge 

niet ingevraagd worden. Aldus konden de gendarmen uit 

Brugge zijn colonne vervoegen (6). 

Op ~laandag 25 Augustus schrijft hij zijn verslag 

van de tocht. Het was Zondag. De Boerenkrijgers van de 

Goudblomme waren uitgegaan met groepjes van drie vier 

om de herbergen te bezoeken. Overal waar de colonne ver

scheen, vluchtten ze weg, telkens in de richting van Mal

degem. In l'-laldegem dorp zelf oprukken, durft hij niet. Hij 

zwenkt naar Oedelem terug en botst op een herberg waar 

er < sentinelles » uitgesteld waren. Een schietpartij met de 

musketten volgt. Vier brigands. waaronder een chef. die 

twee maal de militaire bode naar Maldegem had ontwa

pend. vielen in hun handen. Ze trokken zich vlug terug 

naar Oedelem « pour se refraichir au dépense de !'agent 

de la commune : c'est un accomple de ce qui leur est dû 

pour la proteetion qu'ils aceordent aux scélérats (7). 

GEBEURTENISSEN IN DE MAA!\:0 SEPTEMBER 

a) Te Oedelem. 

Op de eerste Scplcmher 1799, wederom een Zondag

avond, gebeurde er een nieuw hruvourslukje. llad veld

wachter Lunduyt van Oedelem zich misschien in de voor

gaande maand ~lillelijk gemaakt ? In elk geval Ie acht uur 

's avonds kwam onze veldwadlier zijn schoonvader Pieter 

Poelvoorde legen, die lrern kwam verwilli~en, dat er vier 

onbekende gewapende personen zijn lmis hadden overval

len en alles kort en klein gesluuen hadd<'n. f )e veldwachter 

liep direkt naar dt! a~ent rnunicipaiP 1'11 sarn<'n verschansten 

ze zich in het. uemeentdlllis waar ze IJeverHl de naclrt door

brachten. 

(6) RABu.A!Vl.t.t91().ór>. R('u.t18., AL. H>. 1. 

(7) RABg.AM.t.t91h.fJ1. Rl'p.l2f>2. R('u.202. 
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's Anderencfaags 's morgens Ie negen uur kwam vrou\'\' 

Landuyt-Poelvoorde naar haar man en in aanwezigheid 

van citoyen Jacques Blomme veridaarde ze het volgende : 

« Dat er gisleren bij het vallen van de avond vier gewa

pende individu's in haar huis binnendrongen. Ze vroegen 

waar de genaamde Landuyt was. Daarop antwoordde ze 

dat ze het niet wist. Die gewapende mannen hebben haar 

aanstonds vastgegrepen, geslagen en gestampt. Daarop 

eisten ze de wapens van de genoemde Landuyt. Zijn vrouw 

antwoordde dat hij er geen meer had. dat men ze een 

vorige keer had afgepakt, waarop de bovenvermelde man

nen zich kwaad maakten, alles braken en kapot sloegen 

met hun sabels, te weten : twee faience teljoren, een korf. 

een schuif om te schrijven, een koperen weegschaaltje, enz. 

Nadat ze twee koffers hadden geopend gooiden ze alles 

wat erin was overhoop. 1n een woord ze doorzochten het 

huis lot op de zolder. Onderlussen trokken er twee de 

wacht op voor de deur om de vrouw en de kinderen te be

letten te vluchten. Ze vertrokken al vloekend en bedreigend 

en namen de « \Vaelleslraele » zeggend dat ze nog zouden 

weerkomen ». (8) 

b) Lapsclwure. 

Dezelfde na eh t deden zes I i en brigands \'an « De 

GoudblommC' » een overval bij de municipale agent van 

Lapscheure. Deze kon ontsnappen maar ZP bedreigdpn hem 

's anderendaags !Prug Ie hren. Het dorp WPrd gans de dag 

bPwaakt en de gangen van de municipale agent afgespied 

en nagegaan. Deze lmn in het (Jeheim een briefje zenden 

naar de commissaire van het directoire van het canton 

Westkapelle. 

De citoyen commissair<' ('11 de secretaris en de garde

dwmpeller van \Vestlmpelle sloeaen op de vlucht naar 

Sluis hij het horen van dil nieuws. Dnar stelde de plaats

commnndant een vrijwilligcrsdetnchement. bevofc.n door een 

luitenant, en een detachement (Jendnrmerie. bevolen door 

een brigadier. Ier beschikking. Onze \ v('stlmpellenaurs 

(8) RABg.Al'YI.l.l946.31 alsool..: 28. 
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mochten als verraders aan de kop gaan om de weg te lonen. 

Toen ze juist Lapscheure Linnentrokken hoorden ze de 

ruiten rinkelen van hel huis van de municipale agent l\lin

naert. De straatbewoners waar ze voorbijgegaan waren, 

sloegen alarm, maar daar er gescharminkeld werd in het 

dorp, hoorden de brigands, die het huis van de municipale 

agent belegerden, het niet. In de donkere nacht hoorden 

ze de sommaties tot de verschanste municipale agent. Sol

daten vielen aan. In het duister trokken de brigands zich 

terug na twee schoten gelost te hebben, waarop een mus

kettensalvo van de Fransen volgde. 

De Fransen waren blij dat de duisternis en de pol

derse mist hun een voorwendsel gaf om niet verder te moe

ten aanvallen. Citoyen l\'linnaert begroette ze als bevrijders 

en vijf en twintig man werden op de kosten van de ge

meentenaren te Lapscheure ingekwartierd (9). vVeer trok

ken de brigands zich terug naar Maldegem. 

c) St-Michiels. 

's Anderendaagsavonds op l\laandag t\veede Septem

ber tussen elf en twaalf uur uebeurde er een overval op hel 

huis van citoyen Verbiesl, municipaal agent van St-Mi

chiels. « Trois à qualre imlividus armés des fusils el en 

frappant à la porles et aux fenêtres ils crioienl dans la 

langue française et ensuite dans la langue flamande, jar

gon à demi-gantois « ouvrez L .. nous sommes des militai

res ! ;~~ (8). Üp zijn vraag wat ze moesten hebben antwoord

den zij : « Doet de deur open, we zullen 't U zeggen ». 

Ik vroeg hun indien ze wel wisten wie ik was. Zij antwoord

den : « Ja ! • en dat ik aanstonds moest opendoen of dat 

ze anders l.eel mijn IJUis zouden vernielen, !.et in brand 

st<'ken <'n ieder die er in was verrnoordc·n. Seffens riep ik 

rnel luide stern tol mijn zoon : « Sta op, en bren(! mijn ge

W<·er J>. I )aarop aniwoordden zij : « Wij l,e!Jlwn ooi< gewP

n~n t•n W<' rncwlf'n de· uwe IH·hl)('n. Wij zijn hril.!ands en 

conscripls. Nu is lwt onZ<· loer. We lu·hlH'n lang rt<·noeg 

rondg,·zwcHvc·n •· I )au rop I1Ph ik J.!l'anl woord dat ze moes-

((J) RABa.AM.J.1(Jt1ü.M. Rc·p. 1-101. Al..1ó.3. 
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ten vertrekken of dat er slachtoffers gingen vallen. Bij die 

woorden hebben ze de vensterruilen kapot gesmeten al 

roepend : « Nu is het menens ». Mijn vrouw, die rapper 

er doorgaat dan ik, klauterde aanstonds naar boven en 

slaande op een emmer, riep ze om hulp. Bij dat gerucht 

braken ze aanstonds het geraamte van een venster, losten 

twee geweerschoten naar het venster, waardoor mijn vrouw 

om hulp riep en een losbranding naar het henedenvenster. 

Terwijl mijn zoon in de kamer opgesteld was met mijn 

geweer kroop hij langs de muur naar het venster. Mijn 

vrouw riep nu met alle kracht, hun zeggend : « Ga gauw 

heen, of ge zoudt neergeschoten worden I». Hetzij dat ze 

verschrikt werden, hetzij dat ze hun pogingen als nutteloos 

inzagen, in elk geval ze trokken zich terug met veel bedrei

gingen. Aanstonds riskeerde mijn zoon de deur te openen 

en poogde volk te verzamelen om ons ter hulp te komen. 

Men bood ons aan, ons huis te bewaken gedurende het 

overige van de nacht terwijl andere op verkenning gingen. 

Zij brachten verslag uit dat zij dachten dat de bovenver

melde brigands zich hadden teruggetrokken langs de Gentse 

vaart en die vaart overgestoken waren op het gehucht ge

noemd «Het Lappersfort » (10). 

HOE DRIE BRIGANDS SNEUVELDEN 

Üp Zondagavond 29 Augustus 1799, rond elf uur 

vertrok een colonne Fransen uit JVlaldegem in de richting 

van Ocdelem. Ze waren vergezeld van enkele verraders. 

Daags tevoren waren geschreven permissies uitgereikt aan 

de Boerenkrijgers en twee maal vijftien man was op congé 

naar huis gegaan. Ze stonden onder het bewl van Stoope 

van St-Michiels en Timmerman van St-Kruis. Jozef De 

Vogelacre v~n JVlaldegem was hun toegevoegd als verbin

dingsagent met het hoofdkwartier. Aan het drietal werd 

opgedragen in afwezigheid van de manschapppn de wacht 

op te trekken om het hoofdkwartier te beveiligen in de 

richting van Oedelem. 's Anderendaags bij de terugkomst 

van de Bocrenkrijgers moest hun soldij uitbetaald worden. 

10) RABg.AM.i.l946.60., Al.16.7. 
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Op het hoofdkwartier was er een bericht toegekomen over de 

verlofgangers en over een Boerenkrijger die zonder vcrlof 

naar huis gegaan was. Armand Stoop, die al>. kwartiermees

ter vrij van wacht was, had zijn wachtbeurt overgenomen 

(11). Het drietal had luidop gepraat als een landman voor

bijgegaan was. Dit was een bespieder van de Fransen. De 

colonne richtte zich « vers un champ de sarazin » zegt het 

Frans verslag (12). De drie chefs waren daarin verborgen. 

Een van hun drieën hoorde iemand gaan en zich plots 

oprichtend met het geweer in zijn hand, lei hij aan op een 

Franse volontair. Deze laatste was zijn tegenstrever voor en 

schoot hem met zijn geweer neer. Een tweede (Stoope), 

die ook met een geweer gewapend was, waarvan hij gebruik 

wou maken, onderging hetzelfde lot. De derde werd langs 

achter neergeschoten. Zegevierend kwam de colonne nader 

en verscheiden Franse verraders herkenden hen als dezelfde 

die de aanslagen gepleegd hadden op de publieke functio

narissen. Eén verzekerde dat ze het bevel voerden over een 

dertigtal mannen ( 13). 

DE LIJKEN TENTOONGESTELD OP DE 

l'viARKT TE l'viALDEGEl'vl 

Citoyen Livreman, luitenant van de gendarmerie van 

Eeklo, die de colonne van l'vlaldegem commandeerde be

sloot de drie lijken tentoon Ie stellen de Maldegem. 's An

derendaags werden ze op de markt publiek geëxposeerd 

en het volk gedwongen er voorhij te defileren. Boze tongen 

beweerden dat het was lol meerdere eer van de luitenant 

die hoopte op verhoging in graad. Jozef De Vogelacre van 

Maldegem werd door iedereen herkend, maar Frans Tim

merman en Amandus Stoopc die in het aangezicht gekwetst 

waren, zijn geheel onkennelijk, zegt een verslag. Nevens 

de lijken laaen de drie gew(·n·n, de pistol<'n en de sabels 

die ze hij hadden op het moment van hun sneuvelen. Op 

(I I) Al.. I fJ.8. 

(12) RABg.AM.l.l946.31.1371. 

( 13) Idem. BIWV I. hlz. 34 en 42. 't Klokje van St-Buufs, 
l.c. 

187 



de berrie werden gelegd : de juwelen en het geld van de 

doden. Een Boerenkrijger meldt aan het hoofdkwartier dat 

de Fransen, om te doen geloven dat de Brigands dieven 

zijn, bij elk drie gendarmenuurwerken hebben bijgelegd. Er 

waren in 't geheel twaalf uurwerken tentoon gesteld. Een 

Frans verslag zegt dat ze twee honderd« éçus de six livres » 

en een niet genoemd cijfer rijksdalers bij hadden. Dit 

wordt aangehaald als bewijs dat ze medeburgers beroofd 

hadden en terzelfdertijd dat ze in dienst stonden van vreem

de mogendheden. Het onderzoek wees uit dat Stoope cons

cripts had aangeworven en permissies had ondertekend. Hij 

had terzelfdertijd een Frans « passcport ~. afgeleverd op 

naam van Amand Stoope, werkman te St-Michiels, op 

datum van 29 Floreal. Zijn « passcport >> droeg nummer 72 

en was getekend door de municipale administratie van het 

canton Oostkamp. Bovendien had hij « un conteat de fu

sion fait » door Petronelia Crispijn, weduwe van Jan Go

deris, en ervoren, weduwe van Jan Stoop, ten voordele van 

Amand Stoop en Marie-Magdalena Crispijn. Ten derde 

had hij een huwelijksuiltreksel tussen Amandus Stoop en 

Marie-Magdalena op zak. Alsook ten vierde een uittreksel 

van de geboorteakte van Amandus Stoop en l\larie-l\lag· 

dalena Crispijn. 

Frans Timmermans werd herkend als zijnde de zoon 

van Willem en geboorlig van Sijsele. Hij woonde Ie St

Kruis bij Brugge ( 14). 

NASPEL 

Het verslag van die moordparlij werd dank zij de acti

viteit van de luitenant van de gendarmerie vlug doorge

zonden naar Parijs. Het ltad echter een verkeerd!:' uitwer

king. Daar was men ongerust over de nieuwe relletjes Pn 

op Dondl:'fdag 3 September rePels zendt Fouc·hé. de l\li

nister van Justitie. een brief waarin hij vrm1gt om inlichtin

gen over De Vogelaere Jozef en over de geheime l)('weging 

«De Goudblomme ». Terzelfderlijd wil hij wat meer weten 

over Jozef Jonckheere. Onze luitenant moet een hele hoop 

( 14) RABg.AM.l.J9cl6.31.1371 nisook 28 Tertio. 
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administratieve verslagen opmaken. waarin hij zichzeil wie

rook toezwaait. Over Jozef Jonckheere weet men lol nu 

toe enkel dat hij voor de voorzilter van de jury van het 

arrondis~ement Eeklo was gebracht ingevolge een aanhou

dingsmandaat tegenover hem afgeleverd door de vrederech

ter van dit canlon om het conlre-revolutionnair teken « Oe 

Goudblomme » gedragen Ie hebben ( 15). 

Samenvattend mag men zeggf'n dat ze sneuvelden : 

I. liggend tussen Burkel (Mestlede) en Oedelem ; 

2. op een « champ de sarazin » ; 

3. van waar men ze kon horen spreken op een weg ; 

4. dat de Franse colonne de Waellestraet verlaat om naar 

dit « champ de sarazin » te gaan. en de Fransen dit 

sneuvelen toch plaatsen in hun verslag in de \Vaelle

straet ; 

5. de Boerenkrijgers zeggen vaak : op de wijk Zeldonck. 

A. RIJSERHOVE in zijn boel< « Beernem », blz. 89: 

oppert het vermoeden dat de grote Kruislievenheer, Ie Üe

delem, wijk Zeldonk. langs de baan Knesselare-Brugge, zou 

opgericht zijn op die plaats. In elk geval er bestaat een be

vestiging van dit vermoeden door het feit dat er jaren na

dien op zeker moment een Mis in open lucht werd g-edaan 

op de wijk Zeidonk voor de gesneuvelde boeren. Vijftig 

jaar later werd bij de herdt'nkinrJ een rniskofferke gebruikt, 

waarvan men beweerde dat het dateerde uil de BoerenkrijrJ. 

Het werd bewaard in de herrJplaals van Oedelem kerk. Een 

dokter uit Ruddervoorde, die er in zijn jeugd mee speelde 

als misdienaar Ie Oedelem, verzel<erde me dat dit miskof

ferke niet rJroot was. 

Wie weel er mt•t•r over ( llt·l zou misschien de moeite 

waard :t.ijn dat <'<'n plaatsclijl< lu·«·rnkundiJ,!<' t•r op:t.ockinJ,!t'll 

naar deed Pn t•t•n lwscl•rijvinJ.! t'rvan lt• hoek slt·lde. 

J\. 1.( )WYCK. 

(15) RABu.Al\l.J.J()4().2H.3 Cornpl«·n~t•nluirc. 
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P. Hugolin LIPf>ENS o.f.m., Le monastère des Pau

vres Claires à Middelbourg en Flandre (I 5 I 5-1606) in 

Archivurn Franciscaourn Historicum, XLVI (I 953). 

«Ad ciaras Aquas ». in het klooster te Quaracchi bij 

Florence, waar wijlen E. P. Albanus Heysse van Eeklo 

lange jaren vertoefde en overleed (t 1952) verscheen in het 

Archivurn Franciscaourn Historieurn een merkwaardige stu

die van de hand van E. P. Hugolin Lippens over het kloos

ter der Arme Klaren te Middelburg in Vlaanderen. Het 

is niet alleen verheugend vast te stellen dat in het verre 

Italië een bijdrage tot de geschiedenis van dit afgelegen 

Maatjeslandse stadje werd geschreven. De degelijkheid van 

deze studie maakt ze daarenboven des te kostbaarder. 

Achtereenvolgens worden behandeld : de oorsprong 

van het gemelde klooster, gesticht op initiatief van Willem 

Hugonet 11 en de inrichting er van onder leiding van diens 

eigen zuster Etienne de Saillant ; de inwendige organisatie 

van het klooster ; ten slotte de ondergang van het klooster 

tengevolge van de godsdiensttroebelen : de vlucht van de 

zusters in 1578-79 en in 1690, hun oponthoud te Brugge, 

waar een gedeelte van de communauteit heringericht 

wordt, en de overbrenging ervan naar leper ; de definitieve 

verjaging van de te Middelburg gebleven zusters, in 1604, 

dewelke zich na een kort oponthoud Ie Brugge, in 1606 te 

Luik gingen vestigen. 

Zeven bijlageri vervolledigen deze interessante bij

drage. 

E.D. 
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NIEUWE LEDEN 

van 10 Juni 1952 tot 10 September 1953 
(zie Appeltjes van het Meetjesland III (1951) blz. 160) 

BESCHERMENDE LEDEN 

Mevrouw DUPLICE de SCHEPPERE, Watervliet 

STEUNENDE LEDEN 

Mijnheer P. STANDAERT, Maldegem 

LEDEN 

E. P. de BAETS, Predikheer, Gent 

Mijnheer J. de BAETS, Gent 

Mijnheer A. BAUDTS, Eeklo 

Mijnheer P. BAUWENS, Notaris, Sint-Laureins 

Mijnheer K. BOCKAERT, Aalter 

Mijnheer G. de BRUYCKERE, Beroepsmilitair, Eeklo 

Mijnheer J. BUYSSE, Geneesheer, Waarschoot 

Mijnheer J. CANTY, Bediende, Evergem 

Mijnheer CASTELEYN, Brugge 

Mejuffer M. van CAUWENBERGHE, Evergem 

Mijnheer G. CLAEYS, Geneesheer, Lembeke 

Mijnheer E. COLLE, Directeur-Ingenieur, Gent 

Mijnheer A. COCQUYT, Architect, Aalter 

Mijnheer L. CROMHEECKE, Architect, Maldegem 

Mijnheer A. CRUYL, Brouwer, Assenede 

Mijnheer L. de CUYPER, Handelaar, Zeizate 

Mijnheer E. DECLERCQ, Eeklo 

E. H. P. DECLERCQ, Onderpastoor, Brugge 

E. H. E. DHANENS, Pastoor, Zele-Huivelde 

Mijnheer Fr. DUMOLIN, Dienstoverste, Langerbrugge 

Mijnheer .J. DUPREZ, Steenbrugge-Assebroek 

Mijnheer W. FIEMS, Ingenieur, Eeklo 

Mevrouw M. GHIJSBRECHT, Sleldinge 

Mijnheer R. GOETHALS, Meubelfabrikant, Eeklo 

Mijnheer van der HAEGHEN, Geneesheer, Zomergem 

Mijnheer C. HAEMERS, Apotheker, Gent 

Mijnheer HA ENT JENS, Brugge 

Mijnheer G. HAERS, TandartH, WaarAchoot 

Mijnheer M. HAERS, TandartH, Aalter 



Mijnheer Fr. van HECKE, Geneesheer, Maldegem 

Mijnheer M. van HECKE, Zomergem 

Mijnheer W. HEENE, Aannemer, Eeklo 

Mijnheer 0. HOLLEBOSCH, Apotheker, Zeizate 

Mijnheer P. van HYFTE, Sint-Margriete 

Mijnheer J. van IMPE, Notaris, Bassevelde 

Instituut MORETUS-PLANTIN, Namen 

Mijnheer A. JANSSENS, Schrijnwerker, Nevele 

Mijnheer M. de JONGHE, Geneesheer, Ursel 

Mijnheer H. de KEYZER, Wisselagent, Sint-Laureins 

E. H. van LAERE, Pastoor, Waarschoot 

Mijnheer P. LOCUFIER, Meubelfabrikant, Eeklo 

E. H. P. LOONTJENS, Directeur, Gent 

E. H. LOWIJCK, Legeraalmoezenier, Sint-Andries 

Mijnheer A. LYBAERT, Nijveraar, Sleidinge 

Mijnheer MAELCAMP van OPSTAELE, Brussel 

Mijnheer J. MAERTENS de NOORDHOUT, Nijveraar, Ever-

gem-Wippelgem 

Mijnheer J. MARECHAL, Eeklo 

E. H. G. de MEULDER, Directeur, Sleidinge 

E. P. B. de MEYER, Turnhout 

E. H. NOTREDAME, Pastoor, Snellegem 

RIJKSARCHIEF BRUGGE 

Mijnheer H. ROEGIERS, Oosteeklo 

Mijnheer ROELS van KERCKVOORDE, Vrederechter, Loven-

degem 

Mijnheer P. ROGGHE, Studieprefect, Eeklo 

Mijnheer M. de SAEYTIJD, Eeklo 

E. H. C. SMET, Onderpastoor, Wetteren 

Mijnheer H. de SMET de NAEYER, Gent 

E. H. I. de SMET, Onderpastoor, Sint-Amandsberg 

E. H. A. STANDAERT, Leraar, Oudenaarde 

Mijnheer A. STANDAERT, Maldegem 

Mijnheer G. STANDAERT. Veearts, Maldegem 

Mijnheer R. STANDAERT, Ingenieur, Balgerhoeke 

STEDELIJKE JONGENSSCHOOL EEKLO 

Mijnheer R. STEY AERT, Nijveraar, Eeklo 

E. H. L. de SUTTER, Pastoor, Middelburg 

E. H. J. V ANDENHOUT, Directeur, Zeizate 

Mijnheer A. van de VELDE, Handelaar, Eeklo 

192 



Mijnheer K. VERSTRAETE, Eeklo 

Mijnheer VIAENE, Brugge 

Mijnheer A. VICTOR, Apotheker, Kaprijke 

Mijnheer M. VLAEMINCK, Ingenieur, Eeklo 

Mijnheer A. de VLIEGER, Onderwijzer, Eeklo 

Mejuffer E. de VUYST, Verpleegster, Evergem 

Mijnheer J. WILLE, Bestendig Afgevaardigde, Zomergem 

E. H. R. WILLEMS, Superior, Eeklo 

Mejuffer A. van de WOESTIJNE, Onderwijzeres, Eeklo 

E. H. de 'VULF, Onderpastoor, Gent 

BESTUUR 

Voorzitter : 

Dr Elisabeth DHANENS, Boelare 99, Eeklo 

Secretaris : 

Achiel DE VOS, Eindeken 14, E.vergem 

Penningmeester : 

ApothP.ker Pr. RYCKAERT, Dekenijstraat, Zomergem 
Postrekening : 1493.71 

Om alle onnodige vertragingen te voorkomen, worden de leden 
beleefd, doch dringend verzocht, bij de ontvangst van hun 

Jaarboek, onmiddellijk hun lidmaatschapsgeld voor 1953, 100 fr. 
te storten op Postrekening 1193.71 van P. Rijckaert, Zomergem. 

Steunende leden : 250 fr. 

Beschermende leden : 1.000 fr. 

Indien ons .Jaarboek U voldoet, breng het dan eenA onder de 
aandacht van uw kennissen. Uw medewerking zou ons een 
grote steun kunnen zijn ! Hoe meer nhonnenten, hoe meer tekst. 
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DIT JAARBOEK WERD UITGEGEVEN 
DOOR HET HEEMKUNDIG GENOOT
SCHAP VAN HET MEETJESLAND EN 
GEDRUKT OP DE PERSEN VAN DE 
DRUKKERIJ V. PAUWELS & ZONEN, 

KERKSTRAAT 93 - MARKT 29, EEKLO 

INHOUD 

Prof. Dr S. J. DE LAET. - Een voorhistorisch grafveld 

blz. 

te Aalter-Oostergem 5 

P. Petrus B. de MEYER o.f.m. - De Minderbroeders in 
het Meetjesland 11 

Dr Elisabeth DHANENS. - Het Groot-Goed te Eeklo 69 

D. VERSTRAETE. - Burkel 83 

Sprokkeling, - Een koopprijs in natura 116 

G. DE SMET. - Het Drongengoed te Ursel van 1242 tot 
1740 117 

N. KERCKHAERT. - Het ambacht Boekhoute 129 

Alfons RYSERHOVE. - Veldwachters te Knesselare 137 

A. DE VOS. - De lotgevallen van Leon-Marie Haeghe-
man, soldaat onder Napoleon 143 

Arth. VERHOUSTRAETE. - Over de opvolging van 
Pieter Bladelin als heer van Middelburg in Vlaan-
deren 153 

A. DE VOS. - Waarvoor onze voorouders beboet werden 157 

M. STEEL. - Een fragment van de Middeleeuwse ro-
man Moriaen in het Meetjesland ontdekt 161 

A. LOWIJCK. 

Recensie 

NieUWE! leden 
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INHOUD VAN DE VORIGE JAARBOEKEN 

«Appeltjes van het 1\leetjesla.nd, I, 1949 » 

Dr E. TIELEMAN. - Het Meetjesland, een overzicht. 

E. T. - Sprokkeling. Gevaar voor Beeldenstorm te Watervliet 

en Waterland in 1578. 

A. CASSIMAN. - 0. L. Vrouw ten Have of de Priorij te 

Waarschoot. 

A. V. - Sprokkeling. Gelijke behandeling door vriend en door 
vijand. 

E. T. - Sprokkeling. Bijen bewonen de toren van ADEGEM. 

Dr E. TIELEMAN. - De naam Meetjesland. 

A. V. - Er komen geen zomers meer gelijk vroeger ? 

Dr E. DHANENS. - De Kerkjes van het Meetjesland. 

D. VERSTRAETE. - Oude Wegen in het Meetjesland. 

A. DE VOS. - De Christoffeldevotie te Evergem. 

G. DE SMET. - De bezembinders te Kleit. 

M. STEEL. - Lied der Bezembinders. 

A. VERHOUSTRAETE. - Iets over de Franse Meier van Aal

ter, over zijn Adjuncten en over de plundering en vernie
ling van hun woningen in 1814. 

A. V. - Sprokkeling. Andere tijden, gelijke zeden. 

J. V ANDEVEIRE. - Iets over Plaatsnamen en Plaatsnaam

kunde en over de studie van de Plaatsnamen in het Meet
jesland. 

Boekbespreking : A. RYSERHOVE, Beernem. 

«Appeltjes van het Meetjesland, 11, 1950 » 

Dr E. TIELEMAN. - Appeltjes van het Meetjesland. 

D. VERSTRAETE. - De steenweg van Gent naar Brugge van 

de achttiende eeuw. 

D. VERSTRAETE. - Nog over de wegen in het Meetjesland. 

Dr E. DHANENS. - Oud Edelsmeedwerk in de Parochiekerk 
te Eeklo. 

A. VERHOUSTRAETE. - Molens binnen het maalgebied van 

het Land van de Woest!jne. 

A. VERHOUSTRAETE. - Molens van Aalter na 1795. 

A. VERHOUSTRAETE. - Molens van Bellem. 

A. RYSF.JRHOVE. - Molens van Knesselare. 

D. V. Sprokkelir.g. Staat van Goed van P!eter Cie. 

A. D. V. - Sprokkeling. Remedie tegen de pest. 

A. CASSIMAN. - De Fransen te WaarschooL 
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G. DE SMET. - De ontginning van een deel van het Malde
gemveld : het Waarschootveldeken. 

A. D. V. - Sprokkeling, Schade veroorzaakt tijdens de Geu
zentroebelen te Evergem. 

A. D. V. - Doortocht van Koning Willem I te Evergem (1829). 

In Memoriam. Boekbespreking. 

«Appeltjes van het Meetjseland, 111, 1951 » 

P. RYCKAERT. - In Memoriam dr Tieleman. 

Dr E. DHANENS. - « Ter Kruisen », Kaprijke. 

A. DE VOS. - Sprokkeling. Nog over oude munten en hun 
waarden. 

A. DE VOS. - Over Evergemse herbergen en hun benamingen. 

D. VERSTRAETE. - Een Industrieel uit de XVII• eeuw. 

A. RYSERHOVE. - De Geuzenberoerten in de streek van 
Knesselare. 

G. DE SMET. - De ontginning van eigen heidegronden door 
de Abdij van Drongen in haar « Drongengoed » te Ursel 
in de eerste helft der achttiende eeuw. 

A. VERHOUSTRAETE. - De verering van de H. Cornelius 
te Aalter. 

0. LIPPENS. - Voorhistorische vondsten in het Meetjesland. 

P. R. - Sprokkeling. Familiekunde. 

D. VERSTRAETE. - Het Domein van de Heer van Maldegem. 

M. STEEL en J. V ANDEVEIRE. - Afwateringsproblemen te 
Eeklo zeshonderd jaar geleden. 

M. STEEL en J. VANDEVEIRE. - Minnelied. 

A. CASSIMAN. - Napoleon te Waarschoot 1800-1815. 

A. LOWYCK. - De laatste Duinheer in Oost-Vlaanderen. 

A. DE VOS. -- Sprokkeling. Oprichting van een Schandoaal 
te Hansbeke. 

Boekbesprek ineen. 

Ledenlijst. 

De drie Jaarboeken zijn te bestellen bij de heer A. DE VOS, 
Eindeken 14, Evergcm, aan de prijs van 100 fr. per deel, te 
storten op postreken:ng 1493.71 van Apotheker P. RYCKAERT, 

Zomerrrem, Penningmeester. 
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