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UIT DE BRIEVEN VAN 
EEN FRAI\JS GENEESHEER NAAR EEN 

EEKLOSE FAMILIE 

(1796 tot 1805) 

Beroerde tijden schudden de mensen dooreen ; ze. zijn 

tevens bevorderlijk voor de kennis van de aardrijkskunde. 

\ Ve hebben het sinds 1940 nog eens ervaren ; we weten nu 

al beter tot \Vat werelddeel Tob roek en Seoel behoren ; 

onze mensen hebben centraal Europa leren kennen, zijn 

er blijven hangen of liggen, en vaak kunnen ze meepraten 

van een heel eind verder oostwaarts. 

Er \vas onder de bezetting die de adhaerenten der 

Franse Omwenteling van 1789 over onze gewesten brach

ten, meer dan één die in Vlaanderen relaties aanknoopte 

en het hier zo prettig vond dat hij bij ons zijn beroep 

kwam uitoefenen, er zich metterwoon vestigen, huwen en 

met haar en huid in onze samenleving opgenomen wor

den. Van hier uit trok er ook meer dan één naar het zui

den ; hij vond daar l1el gedroomde vaderland zijner idee<'n ; 

zijn kindskinderen lègden dan later voor goed het contact 

met het land van oorsprong af. 

• * 

Zo was er Ie Eeklo in die lijd een zekere meneer Jean

Baptiste Tronche cle Perain verzeild ; ldj noemde zich 

méd(!C:in. We l<·zc·n !Jet zo in zijn hrieven. f·lij was uit de 

slrC'ek vun Anuoulc'·mc en Périr,{ucux afkomstig. \Vut hem 

naar IH·I Mel'ljesland lmtclll, IJlijkt niet uil de ons Ier hc

schikkin(.! slaande documenl<·n (l1el zijn zeven brieven be

!JOrend lol N'n lwndd famili<'IWPien·n, en geschreven vun 

uil Frankrijk naar <·<·n E<·klosc lmkker-handelaur in de ju

wn 17CJ(J lol IHO'i). I )<·z<· rrwclïcus luHI I<· Eeklo praktijk 
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uitgeoefend en was om een ons niet bekende reden naar 

Frankrijk teruggekeerd. Edoch het heimwee naar het Meel

jesland was hem te sterk en hij droomde ervan nog een

maal daar opnieuw een praktijk Ie beginnen. 

Een zekere Victoire, zijn Eeklose dienstbode, vond het 

hier evenmin naar haar zin ; ze wendde de sleven naar haar 

oude meester bij wie ze het meende prettiger te treffen. Ze 

kwam te Perigueux aan sans le sol, en had te Parijs Lij 

een vriend van J.B. Tronc-he dix louis d'or moelen ont

lenen, weshalve onze dokter zich beledigd voelde. 

De Eeklose handelaar die van uit Périgueux of Angou

lème door J. Bapt. Tronche de Peraio wordt aangeschre

ven, wordt telkens als Cher Ami geadresseerd. De corres

pondentie van hier uit naar ginder was in den beginne 

niet zeer druk ; daarover spreekt de Fransman zijn verwon

dering uit ; hij vraagt zich af waarom men zo stug is in 

die uithoek van het Déparlement de l'Escaud. Dàt is de 

grondtoon van de eerste brieven die hij in 1796 schrijft ; 

hij was maar gerustgesteld wanneer hij vernam van de 

meid Victoire, dat ze hem Ie Eeklo niet scheef bekijken : 

les bonnes intention que uous avez pour moi. 

Hoe hij Eeklo verlaten had, kan men uit die brieven 

niet opmaken ; het zal hem daar waarschijnlijk Ie warm 

geworden, of alleszins niet voor de wind gegaan zijn. Hij 

vraagt dat men hem trente louis d'or zou opsturen en geeft 

daarvoor heel zijn Ie Eeklo achtergebleven bezit en caution, 

y compris mon clwual et ma voiture qui se lrouvent clw=. 

I fansernart lequel ie uous prie de bien y faire des compli

ments, cfe même qu'à la chère /amille Lipens ; ensuife cle 

retirer tous les cd/ets que se trouPmlt clwz Kop \'ershelde, 

desquels la f'ille de lviiene vous clonnera la liste ; ma ser

vante m'a apris auec surprice que la /cmme de Vershelde 

ne lui avait pas laissé premlre des effets à moi apparte

nant, lui elisant qu'elle savoit l>ien ce que ie lui avoit dit 
(Want mon déparl ... La présenle est une procuratiou qui 

vous autorise à preudre lous mes effets clwz vous et au 

cas que la présenle ne soit suffisante, je vous prie de t>ous 

adresser à la municipa/ité a{in quelle vous donne main 

forte s'il le {aut. 
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De Franse dokter moet in geldnood verkeerd hebben, 

want uit de eerste brieven na zijn terugkeer in Frankrijk, 

is geen andere klok te horen ; hij vraagt aan zijn Eeklose 

vrienden hem wat op te zenden ; ge moet niets vrezen, 

zegt hij. de inboedel die ik bij u achtergelaten heb, is ge

noeg waard om u schadeloos te stellen indien ik niet tijdig 

mijn schuld afbetaal. Zo hij in zijn vaderland niet genoeg 

uit de geneeskundige praktijk haalt, vindt hij een bron van 

inkomen met de (zwarte ?) handel ; het vee, de eau de vie 

en de wijn worden er door Spanje opgekocht tegen hoge 

prijzen, men Iaat het geld rollen, le numéraire commence 

un peu mieux à circuler. 

Jean Bapt. Tronche de Perain spant zich in om Meet

jeslanders naar zijn vaderland te lokken. Hij schrijft aan 

de Eeklose vrienden : Si vous êtes l'ami de Scholaerd, con

seillez lui de venir dans ce pays, lui assurant de ma part 

qu'il sera plus heureux que jamais ; s'il se déside, il n'a 

qu'à me l'écrire, ie lui donerais en flamand les renseigne

ments nécessaires. En verder : }'avois marqué au Maitre 

d'Ecole de W aerscott de ce rendre ici pour donner des 

instructions à la jeunesse ; eh bien je peut vous assurer 

cJu'il y serail très heureux, attendu qu'il n'y en a pas, vu 

que lous ceux qui sant instruils dans cette science sant au 

service de la république et pour des prêtres, on en veut pas. 

Ook op een der zonen van de Eeklose bakker doel de 

dokter een beroep om naar Frankrijk zaken te gaan doen. 

/e vous assure qu'il y /erait auec le tems la /ortune; il 

n'y a personne qui saclw faire le puin d'épice, et pour l'ami

don on le fait venir à !rente lieu d'ici, n'ayanl personne, 

dans le circuit qui saclw faire l' un ou l'autre. Suiuant moi, 

i[ /audrail aussi qu'il april à faire de la bière et du Ge

nièure, qu'on {erail à IHm marclté uu que l'orge et le seigle 

sont à trf?s bon marc:fté ; il {eruit une prompte {ortune ; 

Poyez si ça corwienl it / elm et à sa /avo rite, Les assuranl 

cJu'ils n'onl ;amais lw/,ité un pays cwssi lwau et artssi fwu

reux, lanl pour lc! climal, la lwnne cftère et la société. 

Altijd di,~ u,.Jclnoocl. I>" dokter r.wlast Melle Amélie 

d'auoir la lJOrtlé dl! clire au Crc•Ffier de f'v/eyere de me faire 

payc!r de rws rréanciers cl de faire fWSser l'ument à mon 
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aclresse cle Paris. Hij l1eeft ook de goede kwaliteit van de 

medicijnen die men in Vluanderen verkoopt, leren kennen 

en je clésirerait avoir de Midelbourg en Zélande qualre 

livres du meilleur Cortex Rouge. Le tout vous coulera tren

te cleux fleurins de Zélande ; en le mellant clans deux ves

sies de cocfwn ou de Vaclw, vous pourriez [' adresser à 

Paris, el i[ me parviendra, de même que l'argent. .. Au cas 

ou ne vous ne seriez pas payé d'ici à le /in de décembre 

de cette cmnée, je vous clon11e plein pouvoir de vendre au

lanl jusqu'à que vous uous seriez payé auec l'inlérêt. Vous 

pouuez cummeneer par le cheual et la voiture. 

lVIaar de Eeklose vrienden van onze dokter talmden 

wat lang naar zijn zin om de vriendschapsbanden opnieuw 

aan te knopen en hem van geld te voorzien. Vous ne ris

<Jttez rien en me procurant la bagatelle cl'argent que je uous 

demanclais ; je vous rendis autre/ois le pareil service sans 

vous denwncler cautio11 ; je uous clemancle aujourcl'lmi qui 

peul être la cause de PÓire ingratitucle. Hij heeft het, drie 

maund na zijn eerste brief. wat heter : vous prevenani que 

Grace à Dieu je n'ai plus besoin cle rien ; uous pouuez 

garder l'argcmt de mon clwval jusqu'à mon ariuée. 11 /aut 

cju'il y ail des mal intentior111és qui vous ont clétoumer à 

me renclre seruice ; tant pis pour eux ; temt à moi, ma con

cluite esl inlègre el je me moque cfe lous les nwl inlention

nés, mes ennemis ; {ai des armes pour les uincre, c'est la 

juslice. ]e me porie à présenl très l>ien; je me /late sur la 

/iH de mars cl'êt.re de retour (dat zou voor l\Iaurt 1797 zijn) ; 

je désirerais auoir une maiso11 pour ce tems-là, ce serail 

celle <Jui ;'ai fwl>ité ou celle oit f\lartllie cle Vos a clemeuré. 

/1 11 'y a rien cl e rw1wecw ici, si rwn que le vin est lrès clwr· 

vu que l'Espaune l'acfwtle tout, cle même que les IJesliaux; 

à clieu mo11 clwr ; clo111teZ moi de POS cl1ères rwtwellc•s, cle 

même <JUe de rws mnis, lescjuels je clésire et espère sa11s 

/a ui e les u oir vers le mois cl' au ril. 



l\laar in de maand April van het jaar 1797 was Tron

che de Perain nog niet naar Eeldo teruggekeerd. Van uit 

Angoulème. w<uuheen hij verhuisd is, schrijft hij een en 

ander i.d. 12 Juli 1797; het meest belangrijke zal hij liever 

mondeling mededelen, het gaal om een aangelegenheid 

die ten zijne voordele uitgevallen is. Het zal waarschijnlijk 

een geldaffaire geweest zijn of iets in verband met Victoire. 

0:og vanwege twee oorzaken toeft hij in Frankrijk voordat 

hij le p[aisir d'embrasser zijn Eeklose vrienden zal hebben. 

La première pour avoir l'argent de mes débiteurs, cltose 

hien difficile dans ce pays ou l'argent est presque aussi 

rare que les en{ans à deux têtes et que tous les ltonettes 

gens sont ruinés à platte couture. \Vat een tegenspraak met 

hetgeen hij vroeger schreef. nog geen jaar geleden. En hij 

gaat voort. Oui, clwr ami ; se n'est pas croyahle ce qu'on 

a sou{ert et sou{re encore, et ce qu'il y a de plus surpre

nanl, c'est que fout est très citer. Le mois dernier je fut 

à Bordeaux et je vous assure qu'on domwit eleux et même 

deux et demi par clécacle pour cent clu numéraire à ceux 

qui voulait ou pouuait prêler ; vous voyez par là qu'il fait 

bon pour les agioteurs (naam le dien tijde in Frankrijk 

gegeven aan hen die speculeerden op en handel dreven in 

biljellen) qui ont de quoi faire des avances ; c'est pourquoi 

que les citoyen juifs y sont presque tous riclws. 

La seconde raison pourquoi je ne me rencl de suile à 

Ecloo est que ie n'ai pas urt louement etl arrivant et quc 

je ne suis pas inlentionné, commc vous pensez bien, de me 

Louer sur la rue ou à l'auiJerge. Ie ne suis si 011 est las de 

moi à Ecloo et cfu'on ne veuille pas m'avoir, ou cJu'ott tte 

s'esl pas assez donné de mouvement. Ie tw saclw pas avoir 

fait cl u lori à perscmne. De F run se dokter hegint dan loch 

Ie VC'rrnoeden dut c•r ids haperf c•n dat niet elkeen gesteld 

is op de vri<'ndscl.ap waurmeC' llij in zijn vroeuerc verhlijl'

plauls zijn vriendc·n overstelpt. !lij lual uilen uroclen en 

vrau(.!l onclc·rlussen dut men l•c·rn een IJOttne l>ariquc de la 

IJierm de Louvain zou opzendc·n. Ie motlieruil dessus ;us

cJu'à ce cJudle serail vide. In ufwudllinu zul ldj liever Vic

loire VCHHopzt·rHlc·n om 111·1 lerrC'in Ie Ec·klo Ie uaan VC'f

kt·nnen. I lij kun er nit·l ovN zwijl.{l'n : {Hites moi le plHisir 

cle me manflWr sincèremeul si on clésim à Edoo de me re-



uoir, car sans quoi je resterais eneare ici quelque tems. En 

er volgt een post scripturn dat heel wat laat veronderstel

len : Vous pouuez écrire en flamand si uous le pré/érez. 

* 
* * 

Het moet zijn dat de berichten uit Eeklo weinig ge

ruststellend waren voor dokter Tranche de Perain, want 

het duurt tot 8 Juli 1799 vooraleer hij nog iets schrijft aan 

de Eeklose bakker-handelaar met wie hij op voet van 

vriendschap schijnt gestaan te hebben. Veel complimenten, 

zegt ie ; ik denk vaak aan u en de vrienden, spreek veel 

over uw stad, en drinkt jullie maar een glas à ma santé 

chez Poorter, ;'en /ais de même avec Victoire ; maar we 

kunnen nog niet zeggen wanneer we terug naar Eeklo ko

men. Voorts gaat het over de prijs van de boter, de honig, 

la grai.sse de cochon ofte sh mout ; hij wil dat men hem 

't een of 't ander opzendt, maar eerst moet hij de prijs 

weten. 

Si la mort ne me surprend pas, je reverez d'Ecloo, mes 

amis et l'indigne Vershelde. Deze laatste is het die de in 

Eeklo achtergelaten voorwerpen, die aan Perain toebehoor

den, verwaarloosd of verkwanseld heeft ; het proces dat 

tegen hem ingespannen werd, heeft hij verloren, ook in be

roep. In deze brief vraagt de dokter, tot driemaal toe, om 

hem te laten weten of hij in 't Meetjesland kans heeft in 

zijn praktijk te slagen ; hij spreekt maar over de prijs van 

de wijn en Je brandewijn ; laat er komen naar uw land. 

schrijft hij, sur lesquels uous pouriez gagner gros. Vous pou

vez m'écrire en flamand et marquez moi aussi si l'on serail 

content de me reuoir comme médecin ; de ma part je le 

clésire bien el ce sera, mais je ne sais quand ! 

* * 
\Veer verlopen twee jaar. Op 7 October 1801 (Pieux 

stile, zegt hij tussen haakjes) schrijft de dokter opnieuw, 

uit Angoulème. Hij heeft berichten van de Eeklose vrien

den gekregen. Hij is in de hemel. Er is daar een dokter 

gestorven en ofschoon een andere in zijn pinals kwam, 
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beslist hij, voor de zoveelste maal, af te komen. Vous sa

ve:::, mon clwr ami, que ce n'est pas le nomhre des mécle

cins et chirurgiens de Eecloo ou d'ailleurs, ou (aurais l'en

vie d'ltabiter qui me ferait peur, au contraire, je vouclrais 

qu 'il y en eut vingt à trenfe mille de plus à Eecloo, alor·s 

nos af.faires n'en iraient que mieux ; Bref, je désirerait avoir 

pour Ie mois de mai proefwin un jolie maison à louer ; 

faites avertir la femme Verslwlde amicalement à tenir mes 

e/fets prêts, que sans quoi je Pois me munir à Paris des 

clroils cle la justice et Je la faire punir suivant la vigueur 

des lois. En cas que vous n'oseriez par ménagement en 

faire part à la veuve Verslwlde, je vous prie cle le faire 

faire par un ami, si non par Ie juge de Paix ou le maire 

d'Eecloo ; lesquels je vous prie cle me marquer leur nom, 

a/in qu'étant à Paris je puisse les nommer au ministre de 

la police corectionelle, car le procès sera aujourcl'hui bien 

di/férent avec celui des lois de la ciclevant belgique. 

De Eeklonaar heeft de dokter om een vaatje eau de 

vie gevraagd. Het antwoord komt : impossilJ[e cl'en aclwter, 

étant à un prix fou ; op zes maand van 130 tot 400 pond 

gestegen ; daarenboven heeft het gevrozen en gehageld, 

en de wijngaarden zijn zwaar beschadigd ; en de hanque

roules sonl ici très {réquenles. Voorts gaat hij steeds te keer 

tegen die vrouw Vershelde die hem wil ontlasten van zijn 

bezit dat hij bij haar achterliet. Hij bedreigt haar met alle 

processen en boeten, en verzoekt zijn vrienden haar te ver

klikken hij de vrederechter of de mairc; letterlijk komt die 

bedreiging tweemaal in elke brief voor. Vicloire de meid, 

is nu zijn gouvernunle geworden. Ze verlungen ullebei om 

Ier meest nuur het goeie Eeklo : elle nulani que moi le plus 

tot possil1le pour nwnger du Keermelck. Zorg inmiddels 

voor dat !tuis vun Versltelde, ik zal één juar huislmur op 

voorhund IJ('tulen, muur ik moel er een paardensial en een 

koetslilLis bij h('blH'n. 

• • 
Twt•t• rrtaancJ lalc·r )() I )c•cc·mlwr l HOl. 111'1 wordt cl,• 

dokter ('rnsl om naar E,·klo l<·ruu Ie kt·n•rJ. I lij prnal er ui 

vit•r jaar OV!'r, maar ldj is !>I!'!'Js l1· Anuoul,'·nw. I lij dunkt 
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zijn vriend de Eeklose hakker-handelaar voor zijn bemoei

ingen om dat huis ; met wal kamers bij een zekere dame 

Gaernaer kan hij het niet stellen ; il me {aul une maison 

à moi ; altemlu que ie tiendra i des malades comme j' ai 

laujours {ail. En, daar de moeder van de Meetjeslandse 

correspondent ziek is, voegt hij er uit dankbare vriendschap 

gracieuslijk veel medische raad en aanvvijzingen voor het 

bereiden van verzachtende drankjes bij. Hij kent de dia

gnose op afstand en llij was assez lwureux dans sa prati

que, que cle soulager lJien des personnes allaquées de cette 

mnlaclie, qui fait souffrir mais ne tue pas. La moularde, 

prise nu repas, soit auec cfe la viancle ou du poisson {rais, 

est Uit bon remècle pour votre cftère mère. Aan de Eeklose 

bakl<er die zeker interesse zal hebben voor de prijs en de 

kwaliteit van de tarwe, wordt nieuws uit Frankrijk mede

gedeeld ; maar de tarwe staal in Vlaanderen hoger dan in 

de streek van Bordeaux. La majeure partie des bourgois 

cl'ici sant en alJOnnemenl avec leur boulanger, qui leur 

clonne pour cfwque [JOiseau de {roment 66 {r. de pain el i[ 

{cwt livrer cm lJOulanger le grain ou l'argent cf'une mmée 

cl'avance, sinon le lwulanger augm('n/e son pain. de sorte 

que les {>Oulanuers sant ici l'étal le plus riclr(' el la majeure 

partie font /ortune au boHt de douze à quin::e ans et on/ 

cfes lJiens el des maisons magni{iques. 

* 

Drie jaar later. 3 prairial van het jnar XIII (d.i. 23 l\lei 

1805), een nieuwe hrief. uil Périgueux, van Tranche dP 

Pcrain naar zijn Eeklose vripncfen. Vnn al zijn plnnnen Pil 

aoedc IH'do<·linaen. ondanl<s Vicloire die waterlandt naar 

« l..:cermelck » en hun slerl<e aanllilnl,:clijklreid aan ]\ lceljes

lands lwofdplanls is er nids lereclrlgelwmen. J)p hetrek

ldngen luss<'n hel noorden en het zuiden zijn minder ac

lief: het wordt een klnaalied. ]e 1w sllis si uous auez perclu 

de PlW f'amilié el f'allaclrunl<'lli qui IlOliS wrissail sincère

melll à Eecloo pell(fwrl Ie court espace du 111011 séjour ; de 

tout mo11 co:mr je uous priu de me rapeller lous de moi dans 

uos momcmts perdus. (ai /ail loules les informations pos

sil)le pour e11 rwoir quelques lueurs, peines inutiles. \\'ut 
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wil men. na dril' jaar? Uit dt' og<'n is uit lwt hart. De 

Fransman schijnt het zo niet op te nemPn. Of heeft hij 

gPid nodig ? Het toeval wilde dat de Périgueux een afde

ling recmten. uit het departement de l'Escaucl gecaserneerd 

werden ; en de dokter daarheen om Ie vernemen of er geen 

jongen uit Eeklo onder hen is. of wellicht een die zijn oude 

vrienden kent en hem inlichtingen over hun wedervaren kan 

geven; ijdele hoop. ll y en auait pas un seul cl'eecloo, le 

plus près étoit de Loekren ; de sorfe que ie ne pus savoir 

si quelqu'un des votres était tomlJé au sort ; en tout cas 

cela me rassure, m'ima[Jinant que s'il y a en avoit de lombé, 

vous cleuie= leur avoir aclwté leur con jet. 

Daarna bPgint onze Tronche de Perain dezelfde lita

nie : over de duurte van de wijn en de boter. Tout y est 

en abondance quoi que cher; si l'on pouvait faire passer 

en quanlilé du beurre de {lanclre, c'esl à dire en secrait. 

on l'aurail bienlol vendu à rm bon prix, alors en retour 

prenclre du vin et cle l'ecm cle vie clonl la plus lwnne ne 

vcmt que vin[JI sols la pinle. En hij speculeert al op de prijs 

van de wijn. van de ledige vaten zelfs. Hij wil de zonen 

van dt' bakker laten overkomen en pen wijnzaak beginnen ; 

ge kunt u bevragen bij de jonge recmtt'n uil VlaanciNen 

die hier lig-g-en en vooral bij twee Bruggelingen die hier 

gebleven zijn en ils vous cliront qui ie suis, ma co~tcluite 
et ma répulalion. 

En parlanl de conduite, ie ne peux concePoir pourquoi 

uous et /,ien d'aulres auez pu m'ouiJlir>r; je ne sacl1e pas 

l'avoir mérité. ayant laujours {oil loul ce que ;'ai pu pom· 

me renclre utile : cl'aillc•ur les cures (/lW (ai oppéré à Eecloo 
el aux environs cleurail m'ovoir mérilé l'eslime el l'appro

fJ(ltion cf'un dwqu'rm ; je me suis mille {ois exc1miné la 

dessus el n'ai rien trouvé à me reproclwr; je pense qu'on 

m'accuse d'avoir repom/u lrop à la vérilé, sur l'article cle 

la révolution, mais je ne pouvais réponclre aux questions 

qu'on me! {aisail, que la vérité ; (ai pcm/u p[Hs cle soixanle 
mille! {rarrcs par lo révolution : rf'oilfcmrs ie n'ai jonwis élé 

pertuiJUtc>ur rlrL rc'pos puf,fic, ie me s11is c1u conlrnirl! con

rluil exc•mplairc>mc•lll, oyonl rc>{us{> des p/mrs commc IlOliS 

savez etui m'aurail fHL m(•l/rc! l'll m~mc• à pPrsécu/er·. Ainsi 
rtue diaf,[c> pc•rii 011 me rl'fH'ocfH•r PI d'oil. uien/ ce/Ie {miclc>ur 

c•l ce sile11n• 1/IIÎ me /uil de [u (Wille ? f\1unf1Jl'Z moi do11c, 
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mon clwr, cle quoi on peut m'accuser si ça a lieu, ort au 

contraire si l'on me clésire encore, nlors ie laclwmi de mettre 

/in c't mes Irisles a/{aires et viemlrai mourir à eecloo, car ie 

ne vous caclw pas (/UP ie pré/ère Eclo à Périgueux. /l est 

très naturel de n 'aimc>r pas un endroit ou l'on a perdu sa 

fortruw pnr des injustices. 

En vous pnrlnnt de revenir à Eecloo, ce n'esl pas pour 

y .faire /orlune, ce semil un vain projel, non mon clwr, 

nwlgré les injuslices (ai assez de quoi vivre lwnettement ; 

ce n'est que pour me rendre utile à mes semblables, ce qui 

est un clevoir commun de lous les hommes. Veuillez ie vous 

priP me marquer votre sentiment là clc>ssus en guise de con

seil, ce que ;'exécuterai à la lettre, mc>ttnnt loute ma con

/innee en vous ; je vous ossure qrw ie vous porlc>rai l'amitié 

el la /mncltise que ie vous ai voué à jamais. 

]e ne suis plus à Angoulème, (avois un procès que 

i'ai perclu là qui m'y relenuil ; vous porwez m'adclrc>sser 

votm réponse ici ce que ie vous demamle en gracc>, en m'i 

/aisnnt un clétail de Eecloo, de nos amis commrms que 

;'embrasse de cmur, ainsi que cle tout ce qu'il s'esl passé 

et passe, sans oul>lier Poorter el sa lwnne l>ière que ie> me 

/late de hoire eneare c>n /wnne sociélé, clont (espère vous 

serez clu noml>re ; celte pc>nsée me /ail un wand plaisir el 

mp réjouil taujours clans mes lrislPs ré/lexions. 

Victoire vous salue el ce recommande, désirant l>c>au

coup que vous me cloniPz une lwnne réponse, muis Praie, 

pour revenir à Eecloo ; cepc>nclant dle dit qrw quand on 

est mnlade, ru1 peu cle lwn vin /ait plus cle l>ien que cle la 

[Jière, ie pense qu'elle à raison, mais ie pre/ère les lwn 

amis à lous les vins du monde ; saluez votre cltère épouse 

que ie prie de vous engauer cl n 'être pas si néuligeanl cl me 

donner de vos cl1ères nouvelles. 

Voici l'ndresse d'un des jeum•s gens que ie POllS ai 

parlé el qrw ie clésire quc> vous lui parlc>z a/in de vous 

mettre au courani de ce pays et cle la conduite quc> j'ai tc>IHI 

c>nvers eux et pour tous les parwres /lamands ... 
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Na die datum is er van dokter Tronche de Perain geen 

spoor meer te vinden in de papieren van de Eeklose familie 

waar men nochtans alles met de meeste zorg bewaarde. \Ve 

geloven niet dat hij ooit naar het Meetjesland teruggekeerd 

is. 

* 
* * 

Deze bloemlezing heeft ondertussen bewezen, naar 

we vermenen, dat die geneesheer uit het zuiden die op het 

akeligste moment van de Franse bezetting onzer gewesten 

een tijdje te Eeklo verbleef. een weinig opmerkelijk pNsoon 

is geweest door zijn morele eu intellectuele kwaliteiten. 

Tevens is het gebleken dat al de problemen door een bezet

ting van het grondgebied door een vreemd leger gesteld. 

steeds dezelfde blijven. Zowel bij Je bezetter als hij Je 

bezetten keren immer dezelfde menselijke motieven weer 

die al de snaren van psychisch klavier aan het trillen bren

gen, in het goede en in het boze. Die uilersten zijn wel zeer 

verscheiden, maar tussenin liggen oneindig veel toonscha

keringen, en naar gelang ze goed of verkeerd harmoniëren, 

geven ze een mooi of een vals akkoord dat het gemoed tot 

het edele bezielt of tol in zijn merg kwetst. 

Dr L. ELAUT (Gent). 
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HET GOED TE GEETSCHUUR 

TE EVERGEM 

Geelschuur behoort tot de oudste in cultuur gPhrachte 

gronden ven d<' St-Baafsahdij lP Evergem. De naam ·wordt 

reeds gt>at!esteerd in de Xlle eeuw en komt doorlopend voor 

in de Xllle eeuw o.a. in 1210 (1). ± 1223 (2). 1233 (3), 
1259 (4). -+- 1260 (5). 1262-1279 (6). 1276 (7). 1280 (8). 

Aldus behoort hij samen met Ooornzele en Elslo (9) lol 

de oudst vermelde (vóór 1200) plaatsnamen van Ewrgem. 

De betekenis van de naam is doorzichtig: Geelschuur 

GPit-schuur of « geilenstal » (I 0). Na 1615 is de naam 

in het levend taalgebruik vrijwel uitgPslorven. \\lij lrefff'n 

hem nog slechts aan in de pachthriev<'n van het Got>d Ie 

Geetschuur, waar de naam in cotlisfpnfraditit' bleef voort

IPven lot op het eindt' d<'f XIXe peuw. 

Ht>t uitbatingscentrum van d<' j<'Q"Pnode CePtschuur 

was het Got>d te GPelschuur, dat ht>hoorde aan lwt St

Annahospitaal. een afhankelijkheid van dP Aalmopzenij 

d(•r Gentse St-Baafsabdij. Naast deze rechtstff•pkse lwzil

fingen h<'zal de abdij ft' Gt'efschuur wrschillt>ndP lenpn 

onder haar leenhof rcssortert>nde, ht>nevens tientallen cijns

stroken, waarvoor de· laten aan d<' abdij cijnsplichtig wa

rPn. Gans de structuur van Gf'Ptsrhuur \vijst ('f dan ook op 

(l) Archief van het Bisdom - Kathedraal VII, 5 (oude num-
mering). 

(2) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, nr 30, 5 v. 
l3) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, oorkonde. 
f4) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, oorkonde. 
l5) Rijksarchief Gent, fonds Boudelo nr 332, 7 v. 
(6) Rijksarchief Gent, fonda St-Baafs, supplement, lc-<>nrol. 
17) Archief van het Bisdom - Kathedraal XIX-1-18. 
18) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafsabdij 31, 6r. 
19) Archief van het Bisdom - Kathedraal VI, 58 (oud<> num

mering). 
110) Mondelinge mcdcdelinJ.; van Dr M. GysRellng, waarvoor 

hartelijke dank. 
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dat de stichting en organisatie van dit uitbatin!l'scomplex, 

nog eeuwen ouder is. 

Het oudst bewaarde pachtcontract dateert van 3 No

vember 1345 (zie bijlage 1). De grootte van het Goed wordt 

N niet in gespecifieerd evenmin de begrenzing. Uit latere 

bronnen nochtans weten wij dat het Goed een oppervlakte 

had van + 21 bunder of + 27 ha en het geheel een be

trekkelijl< smalle doch diepe strook omvatte, voor het groot

ste deel vervat tussen de Doornzeelse straat en de Gentweg, 

met meersen in de oude Durme-vallei, later Sasse Vaart, 

huidig kanaal Gent-Terneuzen te Langerbrugge. Enkele 

partijen evenwel lagen aan de overzijde van de straat. los 

van het uitbatingscomplex (zie kaart). 

In 13,15 dan werd het goed verpacht aan Oste de Ba

cheleer ( 11) voor een termijn van 18 jaar, voor 26 pond 

parisis ingaande op St-Martensmisse (11 November) 1345. 

Van deze pachtsom moest de eerste helft betaald worden 

op Kerstavond en de andere helft op St-Jansmisse (25 Juni). 

Oste zal daarvoor telken jare mogen halen « een last broen

corne ». Verder zal hij verplicht zijn de hoevegebouwen 

goed te onderhouden om ze hij het verstrijken van zijn 

termijn in een behoorlijke staat aan de nieuwe pachter 

te kunnen overlaten (12). 

Als tegemoetkoming leende de prior van St-Baafs hem 

een beginkapitaal van 4 pond 10 schellingen par., alsmede 

10 gemeten land (1/6 van de totale oppervlakte van het 

Goed) bezaaid met rogge en bemest met 130 behoorlijke 

«voeren» mest. Dit om het bedrijf op gang te krijgen en 

van meetaf rendabel te maken. Op het einde van zijn ter

mijn is de pachter gehouden het geld temg te betalen en 

de 10 gemeten land in de oorspronkr•lijke toestand terug te 

bezorgen. (Lming en lating) ( 13). Onvoorziene tegensla-

(11) Mnl. Bacheleer = jong edelman, jonggezel. 
Hieruit ontwikkelde zich later de Evergemse familie
naam : Baetseleer, Baetselé, Baetslé. 

(12) Zie P. Lindemans : Geschiedenis van de Landbouw in 
België. Deel I. Het Landbouwkapitaal - De Gebouwen. 
blz. 212. 

(13) Zie P. Lindemans : Geschiedenis van de Landbouw In 
België. Deel I. De lening en lating der winnende landen, 
blz. 254. 
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gen (stormen, oorlogen) zullen een vermindering van de 

pachtsom voor gevolg hebben. Wanneer de pachlPr binnen 

zijn pachttermijn zou komen Ie overlijden, dan komt het 

goed automatisch in handen van zijn weduwe of erfge

namen. 

Oste blijkt gedurende zijn pachttermijn goede zaken 

gemaakt Ie hebben want in 1360 hetaaide hij reeds 47 pond 

par. (14). 

Bij het ingaan van een nieuwe termijn (1364-64) blijft 

deze verhoogde pachtsom bewaard ( 15). 

Blijkbaar waren de lasten van het bedrijf voor één 

pachter alleen te hoog, want een nieuwe termijn, ditmaal 

van 9 jaar, ingaande na de oogst 1394, specifieert dat er 

3 pachters samen het goed zullen in uitbating nemen nl. 

Gillis van den \Vale, Jan Utenwulghen en Jan de Potter 

fs. \Villem. Zij hetalf'n hiervoor gezamenlijk een som van 

66 pond par. licht (geld) gelijkgeldende met 5 p. 10 sch. gr. 

licht (geld) of 44 p. par. sterk (geld). Gillis van df'n \Vale 

betaalt voor zijn deel 15 p. par., Jan Utenwulgllf'n 15 p. 

4 sch. en Jan de Pottf'r 13 p. 16 sch. par., te betalen de 

ene helft te St-Martensmisse, de andere helft half l\laart 

( 16). 

(14) «Item oste baceleer de curti te gheetscure xlvii lb. » 
Rolrekening 1359-1360, Archief van het Bisdom, thans ge
deponeerd in het Rijksarchief Gent. 
Deze en volgende bescheiden geklasseerd onder de voor
lopige nummers 895 tot 938 werden mij gesignaleerd en 
ter inzage gegeven door Dr M. Gysseling, Rijksarchivaris 
te Gent, waarvoor mijn recht hartelijke dank. 

(15) «Item de gheetscure per osten baceleer xlvij Ib.» 
Rolrekening 1363-1364, Archief van het Bisdom. 

(16) «In Euerghem prochie ouPr de Ianghe brucghe. 
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Eerst tgoed datmen heet gheetscuere met lande met mer
sche ende met al datter toebehoert, groot outrent .xxij. 
bunre Iettel min ofte meer houden in pachte gillis van den 
wale, Jan vten vuighen ende Jan de pottre .ix. jaer Ianc 
ingaende na den oust Int Jaer .xciiij, Omme .v lb. gr. 
ende een alf -licht-ofte omme .Ixvi. pond par. -licht- elx 
Jaers te betaelne deene heelt van den pachte te sente 
martins messe En<le dander heelt te alf maerte. Ende dat 
met zulken goeden ghelde alsoe vors. es ofte omme xliiii 
lb. par. fortis. 
hier af ghelden elx jaers. 
Gillis van den Wale XV lb. par. fortis 
Jan vten vuighen pachters XV lb iiii s. par. 
Jan de pottre Willems zone XIII Ib. xvi s. 
Archief van het Bisdom, legger van geldrenten en pacht
goederen, ± 1399, B 895. 



Tijdens deze termijn overlijdt Gillis van den Wale 

en wordt door zijn zoon \Villem opgevolgd (17). 

Aldus wordt op kerstavond 1403 het goed aan de drie 

pachters onder dezelfde voorwaarden verpacht ( 18). 

Op kerstavond 1412 bij het ingaan van de volgende 

voorwaarde, is het slechts Jan Utenwulghen, die als oude 

pachter zijn contract hernieuwt, samen met de twee nieu

we pachters : Arend Gheerards en La ureins Bake ( 19), dit

maal voor een verhoogde pachtsom van 50 p. par., te be

talen op Kerstavond en te J'vleie. 

Voor schepenen van de Keure te Gent, verschenen op 

17 .\lei l-t27 Jan van Keerevaorde fs. Arend, Joos Yswijn en 

Arend de .\lan, die verklaarden dat zij hadden « gheno

men in loyalen pachte, een goed gheleghen ouer de langhe

brugghe in euerghem gheheeten !goed te gheetschuere » (20), 

een termijn van 9 jaar voor een jaarlijkse pachtsom van 

7 p. 6 sch. gr. (zie bijlage II). 

Voor hel eersl zijn er nauwkeurige stipulaties voor

zien betreffende de houw. In onze landstreek immers was 

hel onderhoud en toezicht op het hout en de kanten van 

het grootste belang om noodlollige verstuivingen tegen te 

(17) In de legger van ± 1399 werd reeds de naam van Gillis 

(18) 

(19) 

van den Wale doorstreept en vervangen door Willem van 
den Wale f. gillis. 
«In everghem prochie over de Ianghe brugghe. 
Eerst tgoet dat men heet gheetschuere met lande met 
merasehen met al datter toebchort groet omtrent xxii bun
re Iettel min ofte meer, houden in pachte Jan uten Wul
ghen, jan de potter ende Willem van den wale fs. gillis 
ix jaer lanc Ingaende ende beghinnende te kerssavondt 
int jaer xiiiic ende drie, xli!ii p. par. met allen den con
dicien endP vorwaerde alsoe de lettren verciaren ende 
inhouden die da1~r af ziin. :1> 

Rijksarchief Gent, fonds St-Baars, nr 768, 5 v. 
«In euerghem prochie ouer de Janghe brugghe. 
Eerst tgoet datmen heet ghcetscuere met lande met mer
sche ende met al datt<'r toe behoort g!'Oot omtrent xxij. 
buunder Jettel min oft mee1· hauden in pachte Jan huten 
Wulghen, arend gheerards ende Jauwer••ynH bake den 
l.f~rmljn van !x . .Jaren Janc om vijftich pont par. tslaers 
te bctaelne te twecn tl•rmlncn In elc Jaer te wetene deen 
heelt te kf•rsauonde ende dander heelt te meye, dawr af 
d•m pacht begonAte te kersauonde Int .Jaer XIIIIc end \.)OSf /1/q, 

XII. ~ ~(~t' .. ~) Archief van het Bisdom, Legger B 896, ±1420. 'i! <1:)5\ir'!1>(" ')' 

Stadsarchief Gent, 301/29 II, 105 v. ct_\.· ·, 
Archief van het Bisdom, Legger B 897 en B 898. cÎ ~ · .. ·.J1 

~\ . ·: . . 
6 . / ' 0; -, -' ~ 

&rele [li\l\'~ 
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gaan. Deze nauwlettende zorg zal in al de volgende pacht

brieven verder lot uiting komen. 

De pachters zullen een houw hebben « binnen haren 

termine ende elc te ziere rechter tiid ». Steeds moeten de 

scheuten van minstens drie jaar, bij het verstrijken van de 

pachttermijn blijven slaan. De lating zal beslaan in 10 

gemeten lands, geploegd met <r eener vp ghesetter maert

scher voren» (21). 

Het verandzaden d.i. in een van de « zaden » van het 

drieslagbedrijf een andere vrucht zaaien dan de normale 

graangewassen, was ten strengste verboden. De pachters 

moesten het goed houden « wel te ghereke ende in siin no

te » volgens het strenge systeem van het drieslagstelsel dus 

afwisselend telken jare 1/3 van het goed braak, 1/3 van 

het goed met winterkoren (rogge), 1/3 met zomerkoren (ha

ver). De weiden en meersen besloegen ruim 6 bunder hetzij 

nagenoeg I /3 va~ de lotale oppervlakte van het goed (20 
bunder). 

Aan dit schema lwn niet getornd worden, zonder het 

hele systeem in de war te brengeiL Om het goed in zijn 

oorspronkeliji<e staat te « laten » werden de pachttermijnen 

daarom steeds bepaald op een veelvoud van drie : 6, 9 of 

18 jaar. 

Een volgende clausule heeft betrekking op het weg

vallen van een der pachters : indien een of twee partners 

overlijden nemen de andere n•speclivelijl, de derde. de 

volle pacht over. \Vanneer zij alle drie wegvullen. zal het 

goed behoorlijk geprezen worden, teneinde de wederzijdse 

rechten te kunnen vaststellen. 

(21) Zie hierover P. Lindemans : Geschiedenis van de Land
bouw in België. - Deel I. - Wijzigingen aan de «gerechte 
Voren», blz. 139. 
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«Het driesbedrijf, dat eigen was aan de zandstreek, had 
zijn eigen grondbewerking, althans om van een oude dries 
terug winnende land te maken. 
Oorspronkelijk volgde op de dries een braakjaar. De oude 
pachtbrieven spreken hier van een « upgesette maertsche 
vore», als eerste grond bewerking. Wij veronderstellen dat 
deze voor, die in Maart uitgevoerd werd, hierin bestond : 
de ploeger rijdt een eerste voor overeind ; dan rijdt hij 
er een tweede naast en kantelt ze tegen de eerste ; en zo 
bewerkt hij verder het hele veld in tegen elkander aan
leunende voren.» P. Lindemans ibid. 



Slechts twee pachters nl. Gillis de Man fs. Arend en 

Pieter Sloc, gaan op kerstavond 1437 de nieuwe 9-jaarse 

termijn in voor 8 p. gr. sjaars, onder nagenoeg dezelfde 

voorwaarden (22). 

Alleen worden nog aanvullende bepalingen betref

fende de houw gestipuleerd. Wanneer de pachters van plan 

zijn met de houw aan te vangen, moet het beheer van het 

St-Annahospitaal verwittigd worden, opdat zij een toe

ziener kunnen zenden. Veertig tot vijftig opgaande plant

soenen moeten blijven staan. Verder zijn de pachters ver

plicht op het goed jaarlijks aan te planten 200 eisen- en 

50 wilgenpoten. 

Een chirograaf van 3 Januari 1443 n.s. verklaart ons 

dat dezelfde pachters, onder dezelfde voorwaarden, mits 

een verhoogde pachtsom van 8 p. 10 sch. gr. het goed op 

Kerstavond 1447 opnieuw in pacht zullen nemen (zie bij

lage lil). 

Zoals hoger gezegd zijn de pachtvoorwaarden iden

tisch aan de voorgaande, alleen is er een aanvullende clau

sule aan toegevoegd, die betrekking heeft op het heffen 

van de speciale belastingen zoals te Evergem « de ghef

gheerste :. (23) en de « swijnspenninc » (24), die de pach

ters verplicht zijn te betalen « sonder eenighcn cosl of last 

van den hospitale vorseit » (25). 

(22) Pachtvoorwaarde in de Legger B 898, bijgewerkt tot ± 
1440. 

(23) De c ghefgheerste :~> was een heerlijke rente, die oorspron
kelijk in c natura'> diende betaald te worden : een halster 
gerst per omschrijving. Later werd de gerst In een pen
ningrente omgezet en jaarlijks opnieuw geprezen. 
c Int jaer m c c c ende lx soe was de ghefgheerste ghe
prljst talster xll s. ende lllld. par. endf~ naer dien prise 
so heeft men de beloepe betaelt :~>, 1360, Rijksarchief Gent, 
fonds St-Baa!sabdij nr 34, 36r. 
Deze heerlijke rente was oorspronkelijk ten laste van de 
eigenaar. Voor Evergem-St-Baafs bedroeg zij In 1360, 25 
halster. 

124) Heerlijke rente oorspronkelijk eveneens ten laste van de 
eigenaar. Reeds In 1360 betaalde het hospttaal daarvoor 
6 d. par. uit hoofde van zijn Goed te Geetschuur. Een 
zwijn gold 30 d. par., te betalen op St-Jansdag-. Geetschuur 
stond getaxeerd op een zwijn en dit werd dan verdeeld 
over de verschlllende eigenaars. Het St-Annahospltaal be
taalde dus 1/5 van de ganse omschrijving. Sinds 1443 werd 
zij In het contract opgenomen als zijnde door de pachter 
te betalen. 

I 25) Zie bijlage UI. 
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Zij kunnen eveneens gevorderd worden om de dam te 

helpen herstellen, die hun landerijen moet beveiligen tegen 

de overstromingen van de Durme-l'vloerwalcr, de latere 

Sasse vaart. 

Ondertussen had het goed erg te lijden bij de scher

mutselingen lussen Filips de Goede en de Gentenaren, die 

in 1452 de slag bij Gavere voorafgingen. Toen Filips in 

dalzelfde jaar met zijn Picardiërs vanuit Aksel oprukte, 

werd hij nabij Langerbrugge door de Gentse stadsmilitie 

opgehouden. 

Geelschuur, met het Goed l'en Overfope en het Goed 

ter Beken, een van de drie grote hoeven aan deze zijde van 

het l'vloerwaler, in de onmiddellijke buurt van Langer

brugge, kreeg het hard le verduren. De hoeve werd door 

de optrekkende soldeniers grondig verwoest. 

In 1457 wordt het goed als volgt beschreven : « te 

gheelschuere ... daer af de huusinghert daer up stonden 

Inde lestvarleden orloghe gheessiliert ende verbrandt wer

den mel zekeren sleenen noch Ier lijd daer up staende ende 

rustende (26). 

Blijkbaar kwamen de pachters slechts moeizaam deze 

verwoestingen Ie boven, want in 1467 slaat Pieler Sloc 

reeds voor 16 p. 10 d. gr. in het krijt als achterstal van 

pacht voor het jaar 1466 en voorgaande jaren (27). 

Zijn zoon en opvolger Roegier Sloc had het niet ge

makkelijker. Ten jare 1477 was de oude schuld slechts 

gedelgd tot op 13 p. I sch. 5 d. gr. (28). 

Het moet zijn dat in 1480 het goed nog niet volledig 

remlabel geacht werd en de pachtsom te hoog bcsd10uwd, 

want het wordt in dat jaar voor een nieuwe termijn vun 

<) jaar aan drie pachters samen verhuurd nl. Rogier Sloc. 

Dancel Ghecraerls en Cornelis Colpaerl, voor dt• jaarlijkse 

(26) Stadsarchief Gent, Reg. van Gedele 330/27, ·161r. 
(27) «Eerst pieter sloc van achtt•rstelle van pachte vanden 

Jaere lxvj ende daer te vooren xvj lb. xd. gr. :>) 

Archief van het Bisdom, B 906, Rekening 1463-1467. 
(28) «Item Rogier tslooct van 1/2 oust lxxvii endt• daer te 

voren xiij lb. I sch. vd. gr. » 
Archief van het Bisdom, B 907, Rekening 1477. 
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verminderde pachtsom van 6 p. 10 sch. gr. Hierbij moet 

jaarlijks in natura geleverd worden een vet varken Ier waar

de van drie schilden en !wee steen (29) boter. De andere 

voorwaarden zijn dezelfde van de voorgaande pachtbrief. 

Alleen wordt er nog gestipuleerd dat elk der drie pachters 

borg is voor de ganse pacht en dat zij elk afzonderlijk ver

plicht zijn < thaeren cosle » te presteren twee ~< kraweien » 
van vier dagen « buten ougste ende saellijde » (30). 

De volgende pachttermijn moest normaal aanvangen 

in 1489 voor dezelfde pachtsom. De oorlog bracht echter 

opnieuw een streep door de rekening. 

Gedurende de jaren 1488, 1489, 1490, 1491 en 1492 

lag het goed verlaten en onverhuurd (31) en meester Adri

aan de Hase, prior van de abdij, mocht zich al gelukkig 

achten, dat de twee afgaande pachters Daneel Gheeraerts 

en Roegier Sloc ten jare 1493 hun pacht wensten te ver

nieuwen voor het jaar 1493 aan 2 pond en de volgende 

jaren voor 5 p. sjaars (32). 

In de pachtbrief van 1 "189 was naast de vroeger ver

melde vierdaagse karweien, een jaarlijkse eendaagse karwei 

locgevoegd (33). 

Dezelfde twee pachters vernieuwen hun pacllllcrmijn 

voor het jaar 1502 (Kerstmis I 50 I) voor de opnieuw vcr

hoogde pachtsom van 6 p. gr. zonder enige legenpresfalies 

in natura (3"1). R1~eds vóór 1507 overleed Dancel Gl•cc

raer!s en werd door zijn zoon Chrisloffel opgevolgd (35), 
die in I 5 I 0 samen met Roegier Sloc een nieuwe Iermijn 

ingaat. 

129) 1 steen = zes of acht pond, 3 tot 4 kg. 
130) Rijksarchief Gent, fonds St-Baars nr 866. Pachtbrief HSO. 
131) «Item dancel gheeraerts & Roegier Sloc vanden goede te 

gheertschu!:re dat plochte te gheldene vl lb. x sch. gr. 
tsiaers djacr lxxxvili, lxxxix, xc, xci, ende xcij onverhuct·t 
de selue personen hebben tgocd hernomen jeghen meester 
adriaen de hasc pryoor, te wetene djaer xcilj om ij lb. gr. » 
Archief van het BiHdom, B 908, Rekening 1488-1494. 

ra2) Ibidem. 
133) RijkHarehief Gent, fonds St-Baars nr 866. Pachtbrief 1489. 
134) Rijksarchief Gent, fond!! St-Baafs nr 866. Pachtbrief 1502. 
(35) Archief van het Bisdom, B 910, Rekening 1507. 



Tijdens deze periode ( 1516) verliet de medepachter 

Christoffel Ghecraerls het goed. Zo vielten jare 1519 alles 

terug op de overblijvende pachter of zijn weduwe. Jnder

daad. Roegier Sloc was geslorven en zijn weduwe Lysbette 

vander Bruggen, pachlle samen met haar zoon Jan het 

ganse goed voor de aanzienlijk gestegen pachtsom van 7 p. 

15 sch. gr., een vet varken en 10 steen boter. Nu het goed 

opnieuw door één pachter in gebruik wordt genomen, wordt 

er een clausule ingelast, die het voortverhuren verbiedt (36). 

De lating van de vroegere medepachter Christoffel Ghee

raerts « metter helft vanden lamsen die mede ghepresen 

waren loopt tzamen liPn ponden » (37). Deze som moet door 

de over bi ijvende pachter in 10 jaarlijkse afkortingen van 

I pond terughetaalcl worden, te beginnen met Kerstavond 

1516. 

Bij het ingaan van de nieuwe pachttermijn in 1528 

heeft Jan Sloc de pacht van zijn moeder overgenomen voor 

een opnieuw verhoogde pachtsom van 9 p. gr., een vet 

varken Ier waarde van 12 sch., «ofte betere» en 12 steen 

boter. De clausule betreffende de hrweien wordt voor de 

eerste maal niet meer vermeld (38). 

Ook Jan Sloc had veel last om de jaarlijks verschul

digele pachtsom op te brPngPn. Dat bewijst bv. een uil

treksel uil zijn rekening voor het jaar 1529: op 24 Juli 1530 

worden de 12 steen boter voor 1529 geleverd. De betaling 

in speciën volgt slechts onregelmatig en steeds in kleine 

hoeveelheden: () December 1530: 17 sch.: 10 Februari 

1531 n.s. : 30 sch. ; 30 l\lei 1531 : 20 sch. : I September 

1531 : 20 sch. : 30 October 1531 : 20 sch. : 22 December 

1531 : 13 sch.: 16 Februari 1532 n.s.: 22 sch. "Id.; 171\lei 

15 32 : 2 p. b(r. en I eoslotie op I I October 1532 voor de 

(36) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs nr 866. Pachtbrief 1519. 
(37) Men mag niet uit het oog verliezen, dat in tegenstelllng 

met de huidige tijd, de hoevegebouwen vroeger eigendom 
van de pachter waren en beschouwd werden als roerend 
goed. Bij het vcrstrijken van de pachttermijn mocht de 
uitgaande pachter dan ook zijn «huizingen» - meestal 
uit hout - afbreken en meenemen. Gewoonlijk echter liet 
hij de gebouwen staan die dan geprezen en door de nieuwe 
pachter overgenomen werden. 

(38) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs nr 866. Pachtbrief 1528. 
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volle betaling van het jaar 1529, mits 12 sch. voor hel niet 

geleverde varken : 9 sch. 8 d. (39). Drie jaar moest er dus 

moeizaam bijeengegaard worden om een jaar landpacht Le 

betalen. En de volgende jaren zijn niet beter. 

Op het einde van zijn pachllermijn Lussen 7 Decem

ber 1537 en I ]\lei 1538 stierf Jan Sloc (40) en werd in 

1538 als pachter opgevolgd door Andries van den Som

pele. Op verzoek van deze laatste werd op 13 April 1537 

o.s. het goed nauvvkeurig gemeten door Jacob de Bijlde, 

gezworen landmeter, en groot bevonden 20 bunder 1 gemet 

128 roeden. Op deze basis werd dan de pachtsom bere

kend aan 10 sch. per bunder. Dil maakte een jaarlijkse 

pachtsom uit van 10 p. 3 sch. 4 d. gr. sjaars. Het vel var

ken en de 12 steen boter bleven behouden. Er kwam ech

ter een nieuwe verplichting bij. Aan de gezellen van de 

« bottelrie ~ moest 6 sch. 8 d. gr. of 1 gouden kroon betaald 

worden en tot onderhoud van de « choralen » of « der kin

deren inde schole :. nog eens hetzelfde bedrag. Later werd 

deze belasting vervangen door het « wijngeld ». dat het 

ganse Oud-Regiem door, gehandhaafd bleef. De nieuwe 

pachter moet met de oude pachter Jan Sloc onderling tot 

een vergelijk komen betreffende de bezaaidheden, dit zon

der tussenkomst van het hospitaal (41 ). De lating, die 

vroeger I 0 gemeten bedroeg met « eender upghcsellc Maer!

sche vuere '> is thans omgezet in twee bunder (6 gcm.) 

braakkoren (winterkoren) en «twee bunder eucne jn mes

rechte ~ (6 gem. haver of zomerkoren na een gemest winter

graan (42). Wanneer de paci•Ler een vol jaar nalaat zijn 

pacht te het,tlcn, vcrvult automatisch de bestaande pacht

overeenkomst. 

Deze Andrics van den Sornr)('lc hemelt het 1,101'd in pa('ht 

van I 53H af. tol hij zijn dood I USSC'Il 15(JI ('11 1571, want 

wij vinden IH•m als pudlier tcruu in de voorwuarciC'n van 

139) Archief van het Bisdom, B 901, Ontvangbock 1528-1545, 
r. 36 r. 

140) Archief van het Bisdom, B 901, Ontvangbock 1528-1545. 
(41) Rijksarchief Gent, fonds St-Baars nr 866. Pachtbrief 1538. 
142) Zie P. Lindemans : r;eschiedenis van de Landbouw In 

België. - Deel I, blz. 247. Mcstrccht. - Mestrecht Is eigen
lijk het recht op de « navetto" en op de «volle vette'> In 
de grond. 
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1546 (43), 1555 (44) en 1564 (45). De pachtsom blijft on

ge\vijzigd, het wijngeld schommelt nogal eens. Het plan

ten van wilgenpoten reeds in de pachtbrief van 1442 ver

meld, mag thans vervangen worden door het planten van 

« abeelen ofl popelieren polen ofte dat den gront best ne

men sal ». De laatste twee jaar mag niet meer gehouwen 

worden. Recht van snoeien heeft hij niet. Om in een be

stendige goede afwatering Ie voorzien zal Andries jaarlijks 

moelen graven 20 roeden (= + 75 m) afwateringsloten 

« daert meest van noode zijn zal eenen steecke Int sandt 

duer den ouden bodem». Eventuele buitengewone belas

tingen van de Ve, Xe of XXe penning op het goed zijn 

eveneens ten laste van de pachter. Bij een gebeurlijk ver

trek van Andries zullen de huizingen staande op het goed 

« ghepresen worden ghenlC'rct den grooten cos! die andries 

voorn., daer ane ghehanghen heeft » (46). 

In de voorwaarde van 15 l\ laart 1564 n.s. ingaande 

Kerstavond 1564 is de pachtsom opnieuw verhoogd tot 16 

pond grote. De bijkomende verplichtingen in natura en 

speciën zijn echter weg"gevallen. De pachter moet er op 

waken « de palen ende Lemiten van den voorn. goede wel 

ende ghetrauwelic Ie bewaeren ende onderhouden zonder 

die te vermineleren ofte Laelen verminderen» (47). Voor 

het eerst wonl! de toestand van elke houw nauwkeurig en 

afzonderlijk (.!especifieerd. Bij het einde van de pachl!er

mijn moelen de scheuten de volgende ouderdom hebben : 

op de hvee stukken genaamd de « Blombilken » en op de 

twee stukken J.!<•naamd de <-: l\ louwen » I \\'('e jaar oud. op de 

«Grote Blomhill..: » en lwl « Klein Spilaall.;e » vijf jaar 

oud, op de« Achterste l\lolcnwul »en op het« Slagbilkske » 

drie jaar oud, de vier gemeten bown de « Gaver», vier jaar 

(43) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs nr 866. Pachtbrief 1547. 
(44) «Item van Andries vand('n Zomple die In pachte haut 

tgoet ter gheertschuere groot Int gheheel xx bund. een 
ghemet je xxviii r. naer dvutwijs der voorwaerde ix jaeren 
XVc lvi tje om xii Ib. gr. xx steen botere en de x s. gr. 
Inde bottelrije tsiaers ontfaen ouer teerste te kerssa\'OJlt 
XVc lvj. » 
Archief van het Bisdom, B 920, Rekening 1556. 

(45) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs nr 866. Pachtbrief 156·! 
n.s. 

(46) Idem. 
(47) Idem. 
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oud ; op de ~ KruisLiJk » zes jaar oud, op de « Grote Molen

wal » zeven jaar oud ; op de « Lammensakker » acht jaar 

oud, en tenslotte op de « Grote Hospilaalbilk » negen jaar 

oud. 

Kort na het ingaan van deze voorwaarde moet Anclries 

van den Sompele overleden zijn, want reeels in 1571 wordt 

zijn weeluwe als pachteres van het Goed in het kohier van 

de XXe penning. gPtaxeerd aan 19 pond.15 sch. (48). 

Op Kerstavonel 1573 gaat dezelfde Katelijoe van 

\Vayenberghe, weeluwe van Andries van den Sompele, een 

nieuwe termijn van 9 jaar in. voor dezelfde pachtsom en 

onder clezplfcle voorwaarden als hierboven beschreven (zie 

bijlage IV). 

Üp het einde van deze Iermijn nochtans ( 1582-1583) 

worden als pachters vennelcl Gillis Everaert en Andries 

van den Sompele, vermoedelijk de zoon van Andries en 

Katelijoe van \ Vayenherghe. 

Ter oorzake van de GeuzPnlroehelen breekt opnieuw 

een rampspoedige tijd voor hPt goed en zijn bewoners aan. 

Ten jare 1584 werden het woonhuis en de duiveloren door 

Engelse huurtroepen in asse gelegd (49). \Vat konden de 

arme bewoners anders doen, dan met hun schamele han

den, de afgebrande gebouwen zo haast mogelijk herop

houwen ? Over de jaren 1582 en 151-!3 had Cillis Everaerl 

nog een achterstallige pacht van () p., 10 sch. gr. Ie hela-

(48) "De Weduwe van Andries van dPn sompele haudt In 
pachte van mijn heere den proost van ste baefs xxtlch 
hauwe huenders onder Landt end•~ mersch in diuersche 
parceelen ligghende met een scoefthiendekin xixp. xv s. g. » 
Stadsarchief Gent, XXe Penning Evergem, 1571 fo 4lr. 

(49) "Gillis eueraert ende Andries van d~>n zompele houden 
tsaemen In pachte tgoet ter gheertschuere llgghende ter 
kerckhrugghen Inde prochie van Euerghem, groot In 
tgheele xx bunderen iiilc xxvliir. neghen Jaeren Lxxilij t je, 
voor zesthien ponden grooh•n tfilaer:. daerof dat tWoon
huus end•~ duuekeete afghehrant was van d1•n Inghelsclwn 
end•• hij hemlieden wederomroe nieuwe opg-hetemmert, 
mldtil dat de zelue huu11cn metter schuere endt> ouenbue1· 
de pachters ancommen end•• toebehoorcn, daerbij de voorn. 
Gillis ouer de .JaeJ"f•n Lxxxii & lxxxlil hij der lestci' Re
keninght• IIChuldich waf!, neghen pontll'n thien scelllnglwn 
groott•n & midtK df!r voors. ruyne en schade hemlic>den 
tderde quyt gescholdf!n van tlt•n jam•p Lxxxlij dus hier 
maer ontfanght•n vi Jb xvl s. vil! gT. » 
Archief van het Bisdom, B 931, Hekenlog 1586-1589. 
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!en, Andries van den Sompele 12 p. gr. Tengevolge van 

d(•ze legenslagen nochtans genieten zij 1/3 vermindering. 

Nadat het uitgebrande goed een vol jaar verlaten had 

gestaan, hernemen dezelfde twee pachters het goed, ditmaal 

slechts voor 10 p. gr. sjaars (50). 

\Vanneer de nieuwe pachter \Villem van Hyfte in 

1593 het goed in pacht neemt, hetaalt hij een licht ver

hoogde pachtsom van 10 p. 10 sch. gr. (zie bijlage V). Van 

de overleden pachters kocht hij de huizingen, stailen, 

schuur en ovenbuur. Wederom wordt het houwrecht nauw

hurig gespecifieerd. Deze \Villem van Hyfte zal tot bij 

zijn dood (tussen 1629-1638) het goed pachten en het in 

cleze periode van betrekkelijke rust. tot een grote bloei weten 

op te voeren, getuige de steeds maar verhoogde pachtsom

men: in 1612 24 p. gr. + 4 p. wijngeld (51), in 1629 reeds 

46 p. gr. met de zesde penning wijngeld (52). 

Op een termijn van 4 x 9 j. tijdPns zijn leven was de 

pachtsom mPer dan vervierdubheld. De jaarlijkse pachtsom 

mag nu opnieuw in tweemaal betaald worden met Kerst

dag en Pasen « naer vrome >>. 

\Villem van Hyfte wordt als pachter opgevolgd door 

zijn zoon Jan, die in 1638 het goed pacht voor 63 p, 6 sch. 

8 d. r:fr., dilmaal voor ePn termijn van « drij zes ofte negen 

Jaren Ier keure van den hueraere » (53). De stipulaties he

treffende de houw blijven streng gehandhaafd. De zoon 

had echter minder voorspoed dan de vader, want tijdens 

zijn eerste termijn. begin 1646 overleed hij reeds. Zijn Staat 

van Goed opgemaakt op I '3 Maart 1646 vermeldt ongeluk-

(50) « angande tJaer Lxxxiiii midts tnonghebruuck niet ontfaen 
ergo hier af Niet. 

hernomen bij de voornomde twee pachters Jeghens Mr. 
Gerard de pauw Raedt sconincx Eenen termijn van ne
ghen jaeren Ixxxv t je voor thien ponden grooten tsiaers 
vrij ghelt. Ontfaen ouer kerssauont Lxxxv, zessentachten
tich, zeuenentachtentich, achtentachtentich endf' neghen
entachtentich tsaemen tot L lb. gr. » 
Archief van het Bisdom, B 931, Rekening 1586-1589. 

(51) Archief Bisdom Gent, Parochiebundel Evergem III. Pacht
brief 1612. 

(52) Archief Bisdom Gent, Parochiebundel Evergem III. Pacht
brief 1629. 

(53) Rijksarchief Gent, fonds St-Baufs, nr 785, 3 v. Pachtbrief 
1638. 
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kig geen boedelinventaris. \V ij vernemen er slechts uit dat 

zijn weduwe i\ largareta Coomans achterbleef met 6 min

derjarige kinderen : « Guilliaemken (aldus genaamd naar 

zijn grootvader), Joosken, betken, Janneken, mayken ende 

pierken van hyfte » (54). 

Deze r-, largareta Coomans huwt kort daarop Lieven 

Oobbelaere, die in 1648 bij het ingaan van de volgende 

pachttermijn, het goed huurt voor dezelfde prijs als zijn 

voorganger. :\'adat het goed in Mei 1651 door de gezworen 

landmeter Jan Baele opnieuw werd nagemeten en ditmaal 

bevonden werd ter grootte van 20 bunder, 2 gemeten 53 

roeden, hetzij I95 roeden meer dan bij de meting van I 3 

April I 537, vernieuwde Lieven Dobbelaere in 1657 (55) 

en nog eens in 1666 (56) zijn pachtcontract voor een an

dere termijn van 9 jaar. 

Tijdens deze termijn overleed lieven Oobbelaere, want 

op 27 Maart 167I betaalde Joris de Muynck. de oude, ge

huwd met diens weduwe, het wijngeld en voorwaarderecht 

ten bedrage van 14 p. I 1 s. I g. (57). Üp 27 October I675 
vernieuwt Joris de Muynck. de oude, dan ook het pacht

contract van zijn voorzaat mei de bijgevoegde voorwaarde : 

< Indien dat hij pachter gheduerende den selven termijn 

eenighc merckelicke schaede leede. fn sijne JJC'saethede door 

den ouervloet van water, ofte dat de graenen veel mercke

lick hetercoop wierden dan dat die jegl•enwoordigh sijn, 

dat hij pachter danof recompensc of diminue sal ghenieten 

als naer reden :. ('58). 

Reeds in I678 vernieuwt dezelfde Joris de !'vluynck 

zijn contract om een gunstiger pachtprijs Ie h<>dingcn. Hij 

hetaalt nu nog sl<'cllls 10 poncl < encle dat in consideralie 

van de groote ende• c·xcessiue oncoslc·n mei de welcke de 

(54) RijkRarehief Gent, fonds Evergem, nr 229, 20r. 
155) RijkRarehief Gent, fonds St-Baars, nr 785, 25r. Voorwaar

de 1657. 
(56) Rijksarchief Gent, fonds St-Baars, nr 785, 25r. Voorwaar

de 1666. 
f57) Rijksarchief Gent, fondR St-Baafs, nr 785, 25v. Nota 1671. 
158) Rijksarchief Gent, fonds St-Buafs, nr 785, 25 v. Voorwaar

de 1675. 
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prochie van Euerglwm jeglwwordich heswaert is door df'n 

oorloghe (59). 

Maar nog zijn de tribulaties van Joris de Muynck, de 

oude, nif't tf'n Pinde. Door de voortdurende oorlogen en 

overstromingen, veroorzaakt door te natte wintf'rs, krijgt 

hij het steeds lastiger zijn pachtsom op te brengen. Het con

I rad van 1684 stipuleert de eerste drie jaar nog maar een 

pachtsom van 37 pond. de overblijvende jaren 40 pond (60). 

In 1691 zal dit bedrag nogmaals dalen tot 30 pond gr. 

sjaars « in consideratie van de groote lasten ende oorloghe 

ende dat soo langhe den oorloge sa! duren, tusschen de 

croonen van Spainguf'n f'nde Vrankcrijek en de soo haest 

als den sPiven sa! cesseren ende peys wesen sal, gehauden 

wesen, jaerelicl<x te hetaelen veerligh ponden gr. siaers (61). 
Men ziet dus hoe zelfs de uiterlijke militaire gebeurtenissen 

in ons geval de oorlogen van Loclewijk XIV tegen Spanje, 

hun weerslag vonden in de pachtbrieven. Boven deze pacht

som was de pachter verschuldigd de zesde penning (16 %) 
van een jaar pacht aan wijngeld. waarvan 3 sch. 4 gr. fen 

ponde. voor de aalmoezenij en 2 sch. ten ponde voor de 

ontvanger, eveneens berekend aan een hoofdsom van 30 

of 40 pond naargelang de oorlog zou voortduren of dat het 

vrede zou worden. De « huysynghen sullen vennoghen fen 

expireren van cicsen pacht hij het voorseyde hospitael van 

ste anne ste haefs. anveert worden op prijsije van mannen 

hemlieden. dies verstaende van heede sijden, ciaertoe ge

coren » (62). 

ln deze periode gaat !Jet de pachters bepaald niet voor 

de wind op de hoeve. Ten jare 1697 bij het einde van deze 

z<>sjaarlijkse IPrmijn is allePn de pachtsom tot 160-t betaald 

(63). Tot overmaal van ramp wordt hd goed door overslro

mingPn geteisterd. De meersen slaan lol ver in hd voor-

(59) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, nr 785, 73r. Voorwaar
de 1678. 

160) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, nr 785, 77r. Voorwaar
de 1684. 

161) Archief Bisdom Gent, Parochiebundel Evergem V. Pacht
brief 1690. 

(62) Archief Bisdom Gent, Parochiebundel Evergem V. 
(63) Archief Bisdom Gent, Rekening St-Annahospitaal 1701-

1702. 
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janr blank Pil zijn praclisch waardeloos, dP aan~rPnzPndc> 

landen verzuren, bij zov<>rre dat aan de pachter dt> voiiP

dige jaarpacht 1697 wordt kwijtgescholden « ter oorsaecken 

dat lwt selvtit' goPt ten vuylterslen subject is an het waeler 

vuyt \\'elcke oorsat>ke oock bij den heere aelmoessPnier an

den pachter bij voorwaerdP is quyt~escholdt>n 't Jac>r 1607 » 
(6-1). 

De nieuw aangrgane voorwaarde tPn jan' 1698 is 

wedt'fom een tegemoetkoming aan de pachter. De eerste 

drip jaar zal hij slechts 24 pond, de laatste drie 30 pond 

betalen. Ondanks al dt>ze gunstvoorwaarden beweert Joris 

de l\ luynck nog de pachtsom niet te kunnen opbrengen. 

In 1704 is de pacht reeds ï jaar achterstallig. De ont

vanger schrijft in zijn rehning: « sondt'f dat den rendant 

niet Jt>glwnstaende veele deuoiren tol betaelynge vande 

verachterde pachten van tJaer kerss. 1697 voorts ghedaen, 

jt>l ht>t minste heeft connen ontfanghen, Jae zelfs oock niet 

het wijngeit van den selut>n nieuwen pacht soo Ier oorsat'

hn van de groote endp excessiue oncosten daennPdc den 

pachtt>r hem heeft ouer vallen ghevonden » (65). Zo wordt 

hem evenPens het jaar 1703 kwijlgescholden en gaal zijn 

nieuwe voorwaarde slechts in aan 20 pond (66). 

\Vanneer 4 jaar later in 1708, de pacht sleehls hPiaald 

is lot 169{) wordt de zaak hij het gerPcht aanhangig gP

maakr Pn notePrt de ontvangN: « Pndc alhiPr naN mPnigh

vuldigh devoiren wPdProm naer heirPek in Justitie soo VPrre 

dat de SaPcke op ade staet » (67). 

OndPr deze benarde omslandigiH·den overll't'd Joris de 

:VJuynck. de oude. die in zijn jeugd helere lijd!'n op hPt 

t,!Of•d U<'k<'nd had. flij wPrd opg!'volud in 1710 door zijn 

zoon. <·V!'nf•f•ns Joris. f)!'Zf' losl ucd<'cllf•li;k de schuld<'n Vélll 

l64) Archief BIHdom Gent, Rekening St-Annahospitaal 1699-
1700. 

C65) Archief Bit~dom Gent, Rekening St-Annahospitaal 1703-
1704. 

C66) <t het jaer 1703 aendcn pachter Int ghche<!lc Is quytgh<!· 
Rcholdcn ~> 
Archi<!i' van het BIHdom B 93R, R<!kenlng- 1711-1712. 

167) Archl<!f BIHdom Gent, Hckcnlng St-Annahospltnal 1709-
1710. 
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zijn vader in en pacht het goed voor 26 pond's jaars. Ten 

jare 1716 krijgt hij hierop nog afslag en huurt« alleenelijek 

ten twintich ponden gr. sj. wt consideraelie van den oorlo

ghe ende dat oock anderssints het voorn. goet ten vuytter

sten subiect is aen den ouervloet van het waeter » (68). 

Bij het ingaan van de volgende termijn (1716) is het 

eindelijk terug vrede geworden en wordt de pachtsom in

eens verhoogd lot 32 poncl. Üp het einde van de volgende 

termijn ( 1722-1728) verlaat Joris de Muynck, de jonge, het 

goed en geniet als laatste afkorting van zijn pacht, die hij 

sinds het einde van de oorlog min of meer regelmatig be

taald had, een afslag van 30 p. 18 s. 1 g. op het bedrag der 

laatste twee jaren, waarvoor hij dan inplaats van 68 pond 

slechts 37 p. 1 sch. 11 d. hoefde te betalen (69). 

Van de afgaande pachter neemt de nieuwe pachter 

Lieven Dhooghe de huizing en schuur in prijzij over en 

pacht het goed voor 34 pond sjaars. 

Jan Slock stelt zich borg voor zijn schoonzoon. Deze 

laatste hernieuwt zijn voorwaarde in 1734 en 1740 telkens 

voor een periode van 6 jaar, ditmaal slechts aan 30 pond 

sjaars (70). 

Bij het overlijden van Lieven Dhooghe fs. Karel op 

15 Februari 1746, in het laatste jaar van zijn pachttermijn, 

lcrijgen wij langs zijn Staal van Goed om, voor de eerste 

maal een nauwkeurige boedelbeschrijving van het Goed 

Ie Geelschuur (71). 

Allen·ers! vernemen wij er uit dat zijn weduwe Petro

nelia Slock op het goed achterhlijft met 5 minderjarig~ kin

deren : Joanna 19 jam, Pieter 14 jaar, Jan 8 jaar, LievÜne 

7 jaar en Lieven 4 jaar. 

De onroerende goederen der wezen hebben natuurlijk 

(68) Archief Bisdom Gent, Rekening St-Annahospitaal 1713-
1714. 

(69) Archief Bisdom Gent, Rekening St-Annahospitaal 1729-
1730. 

(70) 

(71) 

34 

Archief Bisdom Gent, Parochiebundel Evergem V. Voor
waarde 1734, 1740. 
Rijksarchief Gent, fonds Evergem nr 244, 108r. Staat van 
Goed van Lieven Dhooghe, overleden op 15 Februari 1746. 



geen hetrPkking op het goed zplf: het ht>trPft hier een hof

stede en elf partijen land in de wijk Schoonstraal, voor

komende uit de verdeling van zijn vader Karel Dhooghe, 

met daarbij 9 percelen land en meers, tijdens huwelijk 

vpm·orven. Al deze percelen zijn hetrekkelijk ver van Geet

schuur gelegen. 

Hoewel Liewn Dhooghe aanzienlijke goederen in 

eigendom bezat- hij streek er een janrlijkse pachtsom voor 

op van 38 p. 15 sch. 9 d. - wenste hij toch pachter te 

worden op Geelschuur en zelf zijn eigen hoeve, landerijen 

en meersen te verpachten. 

Houden "\Vij ons thans op bij de bijzonderheden van 

het sterfhuis. de gebouwen van ht>t Got>d te Geetschuur, 

die als roerend gopd beschouwd werden en dus pigendom 

van de pachter waren. 

Het woonhuis bestond uit pen keuken, kelder, weefka

mer, een grote kamer en de zoldt>r. In de keuken. kelders 

en weefkamer van het Goed werd de volgende ho('del ge

noteerd: 'een hanghel. brander. Rooster. tanghe. Saul

clt>ppe, setel. taeffel, Stoelen. haspe, spinnewiel. Spae. man

de, waeffelijser. hanghenijser. Coeckpannen, groote Cope

rPn ketel. minderen ketel. handketeL papketel, Cleyn pap

ketelken, twee haeckers, coperen slermijne, Seye, slrijcl<

ijsers. twaelf tinne lt>pels met Lepelherl, vijf tinne taillioirPn. 

tinne kanne, al het geleyerl t>nde aerde werck, hoterleele. 

kannen, Cuypen, saenpol. hotPrpol, pol m('l Smt>c•r, n·h

hanck. keirne melle loehelJOorten, eene quairne, lroch. twep 

ekels, spinwiel, een gebrocken weefgetauwe, Streek Coelse 

met Slaeppijnghe ende voorden• prondelynn/H' oock op het 

hlderkarn<'rken ~. Dil allf's Ier waarde van 15 pond C) sch. 

JO gr. 

In de grote kamc·r lwvond zich : « f'f'nPn poffPI, vic·r 

stoden, qunNic kc·irru·, hijlc•, Coc•lval. rnandP, groolc· Cof

fc·rc•, IWP<' kaskPns, nod1 c•pn knsk!'n, Cl<·yn kofferkc•n. nchl 

sl<·c·n gc•swijnafu·ll vlas. c•enPn sll'('ll gPehlt vlas. acht pond 

aa<·rc·n, Spic·alwl. Slac·pkol'ls<·. pluyrnlwclcl, .. hoofpulrn. IWI'I' 

oirnJss<·ns. lwc·c· Spac·ns< l11• Snq.(<·n. \Var·glwwijiP, Eyncl<·

k<·ll [ijnwal'l. Sl;wplak<·ns. lwr·<· 1-!Hlllf,. rwrulnnl<·n. <·ncfc• rin-



gen met eenighe Cleederen van cle hauderigge, al het Swij

nevleesch ende voordere Cleenigheden », dit alles ter waar

de van 17 pond, 12 sch., 8 gr. 

De rest van de klederen en het lijnwaad werd aan de 

houderigge Petronelia Slock gelaten « voor een rauwelect 

naer Costume ». 

Üp de zolder:« eenen suck laerwe. twaelf meukens (72) 
Boucquyt, twaelf meukens Cooren, 26 handen rauw vlas, 

Repe, ~1 an, Cuypen, baensten, wat hoontjens, drij picquen 

mette haecken, thoom, Seynsen, 32 meukens Lynsaet, een 

meuken Wat aver, watertappels kaf ende eenighe voordere 

prondelyng/w ». Dit alles ter waarde van 10 p. 19 sch. 8 gr. 

ln contante penningen '"''as er een som van 19 pond 19 

sch. gr. 

De grootste waarde van het pachtgoed was natuurlijk 

te vinden in de schuur en op het hof. \Vij krijgen hier een 

hoogst interessante inventaris betreffende het bedrijfskapi

taal van een grote hoeve uit onze zandstreek : « drij peer

den met hun arnasch, vijf koyen ende een kalf, cuypen, 

Backen, rieck. Meslweck. StrC'ckcoetse met eenighe Slae

pijnghe voor de knechten. Sdmppe. heemer, noch een 

Cleyn kalf. Snijpeert, Leere, wat hoy melte dilte peertsen 

boven de Cocstal ende peerde stal mitsgaeders \Vaeghen

lmijs, al het strooi. Seven honderf ongedosschen Cooren 

Schooven, knippeseefde. vVan. raf'ch .vleghels ende hoot

haemers. LandtwaeghPn. slez. ploeg~!. twee heeghden, hoep

pels ende ander arnasch. al het mest in den put ende in de 

stallen, vier drayhoomen, een vigghen. al het hrandhaut 

ende voorder Cleenigl1eden ende prondelijnghe ontrf'nt den 

hove » werden op 5 ]\lei 17 46 door de gezworen prijzer 

Hieronimus van Hecke geschat op 11·1 pond 0 sch. 4 gr. 

De generale akkerprijs van het bedrijf (20 b. 458 r. of 

27 ha 42 a) werd geprezen op 81 pond 8 sch. 6 gr., en he

stond uit «vette, naf'vt'lte, Labeur, Saet ende dricht soo 

van de harte vruchten als Somervruchten milsg(l(•rlers de 

tuiltie ende verwasch van haute JHH'r df' deductie vnn elf' 

Laelijnge daer op volghC'ns voorwnC'nle modt'n blijven». 

(72) 1 meuken = l/8 hl. 
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Al de hoevegebouwen waren pachterskapitaal en wer

den eveneens in baat gebracht en op 23 fvlei 1746 geprezen 

op 89 pond 8 sch .. « soo veele bedraeght in liggende \Veer

de den prijs van alle de Catheylen van huyse, Scheure 

ende Stallen aen desen sterfhuyse campeterende ende staen

de op den gront van de almoessenije van Sinte Baefs. son

der dat daerinne begrepen sijn eenighe boomcatheylen ». 

Pro memorie wordt medegedeeld dat de overleden pach

ter Lieven Dhooghe « veele differente waeghereden ende 

diensten in proffijte vande prochie van everghem » gepres

teerd heeft. waarvoor hij nog niet vergoed werd. 

Aldus bedroeg de totale som der baten 397 pond 13 

sch. 9 gr. 

Aan de « ontfanghere van het hospitael van Ste Anne 

Ste Baefs ende D'aelmoesenije van St Baefs » diende nog 

twee jaar landpacht betaald te worden (2 x 40 pond). Er 

was verder nog een hangend geschil met de eigenaars be

treffende het houtge·was van enkele hoornen, die ten on

rechte door de huurders zouden gekapt zijn. 

Belangrijke uitgaven waren verder nog 43 p. 3 sch. 

7 gr. « prochie oncosten » van het jaar 1745, kosten van de 

begrafenis 9 pond 9 sch. 2 gr., en de rederuptie van het 

beste hoofd .......- belastin~ verschuldigd aan de heer bij sterf

geval .......- 8 pond. 

Deze slaat licht ons bijna volledig in, betreffende de 

sociaal -!•conomisciH· si rucl uur van het goed. Niet alleen 

kennen wij nauwkeurirt de huisraad, maar wij vernemen 

er kosdwre rt(·t;tev<·ns uil bdreffende de uithaling van het 

goed. gegevens die wij in ~;teen enkel pachtcontract ver

meld vindPn. Aldus welen wij precies dal er op de hoeve 

naast ro~H!" ook vlas, tarwe, boekweit, koolzaad, haver en 

zelfs c~c·n w1·inirt aardappelen uelc1·fd werden. 

Ook omtrent cl" westup('l krijr./1'11 wij lder uitzonder

lijk!~ r./f•gc·w·ns : IH·t uoed lrad 3 paarden in gehmik. naast 

1 ko1·ien, ('('IJ lwtrl'kl"·lijk kl1·in aantaf voor Jf' groollc vnn 

fwt lwdrijL I lf'l valt (•drtc-r op dat er practisch aan geen 

vark1·nst(·(·lt u~·cfaan wl'fd: 1·r wordt slcdrts melding Ue

rnaakt van ('('IJ " viuulll'n ... 
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Korl nadien herlrouwde Petronelia Slock met Pieter 

f3racke. Zij blijven echter niet op de hoeve, want op Kerst

avond van hetzelfde jaar (1746) werd het Goed in pacht 

genomen door de \Ve Jan Hanselaere voor een jaarlijkse 

pachtsom van 40 pond (73), in 1758 bij het ingaan van de 

derde pachttermijn verhoogd tot 53 pond (74). 

De pachteres ontvangt in 1762 van de administrateurs 

van het St-Annahospitaal 2 sch. 4 gr. voor het afdoen der 

poppen (75). Er doen zich geen moeilijkheden meer voor 

bij het betalen van de pacht. 

Passchier de Bruycker die het goed in 1764 pacht. 

houdt het er maar een termijn vol. Hij wordt van de eige

naars vergoed voor het « verschot bij hem gedaen van 83 

plantsoenen ende arbeyt van sleken, aenhalen en planten 

lot iip. viiis. iiigr. » (76). Er wordt een ernstige inspanning 

gedaan om het goed behoorlijke aanplantingen te bezor

gen. Gedurende het jaar I 770 werden er 300 eikenplant

soenen, 5.000 stekken en 100 abelen aangeplant (77). 

Tijdens hetzelfde jaar op I 5 November werd door de 

gezworen landmeter Carolus Benthuys een figuratieve kaart 

van het goed opgemaakt in opdracht van de ontvanger van 

(73) Archief Bisdom Gent, Rekening St-Annahospitaal 1748-
1749. 

(74) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, nr 771 (Rek. 1761-1762). 
« Everghem. 
De We van Jan hanselaere fs. jans te vooren Lieven 
d'hooge het goet genaemt de gietschure gelegen binnen 
de voornoemde prochie van Everghem bij Kerckbrugge, 
groot in diversche partijen onder Landt ende meersch 
twintich Bunderen twee gemeten Liii r. ; doende te no
teren dat de huyssinge schuere en stallen aende pachters 
sijn campeterende als de selve van den afgaenden pach
ter op prijsie aenveirt, als oock alle de boomen soo op
gaende als troncken staende op het hof, boomgaert ende 
ter straeten voor d'hofstede sijn aende gemelde pachtersse 
oock op prijsie vande taillie van haute gelaeten, ter re
serve alleenelijkc vancle boomen staende aen de Landen 
soo breeder te sien doet bij Leste voorwaerde ende de 
Continuatie van diere aengegaen voor ses jaeren jngegaen 
Kersavont 1758 ten advt>nante van 53. 0. 0 p. tsjaers bij 
voorgaende rekeninge syn de pachten goet gedaen tot 
Kersavant 1760 ende alhier over de jaeren 1761 ende 1762 
tot je vi p. gr. » 

(75) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, nr 771 <Rele 1761-1762>. 
(76) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, 111' 774 (Rek. 1766-1770). 
<77) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, nr 775 (Rek. 1770-1772). 



de Aalmoezenij en naar aanWIJZingen van de toenmalige 

pachter Passchier de Bruycker (78). De gezamenlijke op

pervlakte bedroeg toen 18.362 roeden of 20 bunder I gemet 

62 roeden (79). 

Een maand nadien komt de nieuwe pachter Pieter de 

Beule op het hof. 

(78) «Ten versoeke van den Seer Eerweirden heer De Ro, 
Canoniek van het Capittel van Sinte Pharailde in ghendt 
ende ontfangher van de aellemoessenije van Sint Anna, 
Sinte Baefs, hebbe lek onderschreven Carolus Benthuys 
geswornen Lant ende Edifitie meter residerende Buyten 
de Darnpoorte in het voorghebauw der Stadt ghendt tot 
Exercitie van dien gheadmitteert Bij hooghe ende Mo
ghende heeren vanden Raede in Vlaenderen, Mij op den 
Eersten der ghepasseerde Maent octobre 1770 ende vol
gbende daeghen getransporteert Binnen de prochie van 
Everghem onder het Ressort der Casselrije vanden auden 
Burgh van ghendt ende aldaer gedaen Metynge van Een 
Behuyst pachthof met de Landen ende Meirsschen daer 
medegaende van auts ghenaemt het goedt ter geetschuere 
geleghen inden wijck ofte Canton, genaemt Kerckbrugghe 
ende uyt desselfs Metynghe ende annotatie gemaeckt ende 
geformeert de Bovenstaende Caerte figurative verbeel
dende de waere consistentie ende geleghenthijt van de 
respective partijen Soo landt als meirs met den voorschre
ven goede gaende, wanof jedere partije met den neven
staenden jndex in numeris & grooten ampel gededuceert 
sijn aldus de voors. Metynghe & annotatie wel en ter goe
der trauwen gedaen met de gentsche Lant maete op het 
Beleeth & den aenwijs van passchier de Bruycker als pach
ter van diere. Mij toorconden 15 novembre 1770. 

Carolus Benthuys. » 
Deze kaart berust in het Archief van de Commissie van 
Openbare Onderstand te Gent, Dienst der Goederen. Zij 
werd ons zeer bereidwillig ter inzage gegeven door de 
heer Hebbrecht, onderbureauchef, waarvoor hartelijke 
dank. 

(79) <i Index vande naemen numerons ende grooten van elcke 
int particulier. 
1. Dhofstede met den grondt van diere groot 365r. 
2. Een partijken Lant genaemt het lochtynk Stucxken 

groot 195r. 
3. Een partije Lant genaemt het mistael groot 1070 r. 
4. Een dreefken groot van de letter A tot aE'n dhofstede 

numero 1 tot 101 r. 
5. Een partije Lant genaemt den voorensten blomacker 

groot met het dreefken daer aen geleghen 516 r. 
6. Een partije Lant genaemt den achtersten blomacker 

groot met het dreefken tot 544 r. 
7. Eene partije Lant genacmt den haeyhoeck groot 1321 r. 
8. Eene partijc Meirs ofte Ettynghc groot 1099 r. 
9. Ecnc partije Ettynge als vooren groot met het dreef-

ken daer an geleghen tot 862 r. 
10. Eene partlje Ettlnghe groot met het dreefken 889 r. 
11. Een partijken Ettynghe groot tot 108 r. 
12. Een partije Ettynghe groot tot 581 r. 
13. Een partije Saeylant gcnaemt boven melrs groot tot 

met het straetjen 1219 r. 
14. Een partije Sacylant genaemt den Cauter groot 482 r. 
15. Een partije sacylnnt genacmt den voorensten Cauter 

groot 408 r. 
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Nopens de veeslapel van deze pachter vernemen wij 

uit de veetellingen van 11 Februari 1772 (80) en 20 De

cember 1779 (81) kostbare inlichtingen. 

Op eerstgenoemde duturn stonden in de stallen van 

Pieler de Beule fs. Chrisliaan volgende stuks hoornvee : 

Stieren : een « swarlen gebonlen » en een « rooden gebon

ten » ; koeien : een « roode bonte», een «zwarte bonte», 

een « bleecke roode », een « roode gebonte », een « witte», 

een « bleecf<e roode bonte », samen 6 stuks ; vaarzen : een 

« Swarle », een « Swarte gebonle » ; tenslotte nog 2 kalve

ren : een « bieeek roodt » en een « roodt gebont ». Dit maakt 

samen 12 stuks hoornvee uit. 

Hiermede was de veeslapel van het Goed Ie Geel

schuur de aanzienlijkste van gans Evergem-St Baafs. 

In hetzelfde register komen de mutaties in de veestapel 

voor lol 1777. Het is wel interessant deze interne verschui

vingen op de voel te volgen, omdat zij een enige bron uit

maken betreffende de evolutie van de veestapel. Beginnen 

wij met de aanwinsten : 

16. Een partije Maeymeirs groot 38 r. 
17. Een partije Maeymeirs groot 1193 r. 
18. Een partije Maeymeirs groot 377 r. 
19. Een partijken Maeymeirs groot 60 r. 
20. Een partije Saeylant genaemt den Cauter. groot 238 r. 
21. Eene partije Saeylant genaemt den hoogen bilck groot 

637 r. 
22. Eene partije Saeylant genaemt de Langhe Braecke 

groot 401 r. 
23. Een partije Meirs ofte Ettynghe groot 325 r. 
24. Een partijen Saeylant genaemt het meirsselken groot 

245 r. 
25. Een partije Saeylant genaemt teynden de rnauwe groot 

314 r. 
26. Een partije Saeylant genaemt de achterste mauwe 

groot 628 r. 
27. Een partije Landt genaemt de Mauwe groot 1085 r. 
28. Eene partije Saeylant genaemt de vier gementen groot 

1179 r. 
29. Eene partije Saeylant genaemt het Cruysken groot 

284 r. 
30. Eene partije Saeylant genaemt den cleenen Meulewal 

groot 560 r. 
31. Eene partije Saeylant genaemt den grooten Meulewal 

groot 1238 r. » 
Vergelijk met bijgaande kaart, waarin deze nummers be
houden werden. Zie blz. 19. 

(80) Rijksarchief Gent, fonds Evergcm nr 19. 

(81) Rijksarchief Gent, fonds Evergem nrs 17 en 23. 
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25 Februari 1772 : « vermeerelt met een Swart gebondt 

Stiers kippelinck » (82). 

21 Juni I 772 : « een rood gebont veirse Kalf, dito een swart 

gebont veirse Kalf kippeling ». 

23 October I 772 : « Ghekocht eenen Swarten, geblaerden 

St i er van Jacobus Vermei re tot Everghem ende geko

men van Brugghe ». 

29 December 1722: «een wit met roode pleeken Stiere 

Kalf van Gillis de wever gekocht overtwaeter, nr 55 » 
(83). 

« dito een rood gebont Stiere Kalf. Kippelinck ». 

29 ~ laart I 773 : « rood bont Stiere Kalf audt 8 dagen ». 

20 April 1773 : « rood bont Stiere Kippelinck ». 

15 ~lei 1773: «rood bont Stiere Kippelinck ». 

8 ;\lei 177 4 : « gekocht een rood bont veirse Kalf van jan 

van hecke, Elslo, nr 65 ». 

19 ~lei 1774: «gekocht een rooden bonten Stier van pieter 

van de veire, overtwaeter nr 23 ». 

30 Juni 1776 : « gekocht een grijsen Stier van pieter de 

wever, Cluysen ». 

« gekocht eenen Swarten bonten Stier van jan ver

donek roygem » (cS4). 

Hierna volgen dan de verminderingen : 

I ó April 1772 : « geslorven wur de Jonger Siedde een zwart 

geJJOnt Stiere Kalf». 

27 April 1772: "verkodJI een hlt·eck rood mest Kalf. aen 

marl i nus bronJI'I'J. rneulestede orn Ie slachten ». 

2 l\'lei 1772 : « verkocht een hleecke roode Koey, m·n joan

nes Everaert lot f .oochrislij ». 

() I )!'cernJwr 1772: " Vl·rkoçiJ! 1'1'11 Swarll' horlle vt>irse 

Hl'll pi1·1!-r van acker tol Suff<·lat>re ». 

182) « klppelinck" __ pasgeboren kalf, komt van het werk
woord ({kippen», dialect voor kalven. 

183) In elke wijk van Evergem werden de stallen genummerd. 
Dit Is duf! stal nr 55 In de wijk Over het Water. 
De stal van Pleter de Beule droeg het nummer 83 in de 
wijk Over het Water. 

184) « roygcm" Rooigcm, onder Gent. 
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17 December 1772 : « verkocht eenen Swarlen gebanten 

osse aen Sr. Chrisliaen Cnudde lot Cluysen ». 

7 Februari 1773 : « gestorven een Swarte bonte Koey van 

een opgeslotenheydt ». 

14 Februari 1773: «verkocht een rood Bont Stiere kalf 

aen Sr. van melle tot gendt ». 

30 April 1773 : « verkocht een Swart bont Stiere mest Kalf 

aen Christiaen van melle lot gendt ». 

7 April 1774 : «verkocht een Swarten bonten Stier en 

roode bonte veirse aen Sr. Chris!iaen Knudde tot Cluy-

sen». 

30 Januari 1776 : « verkocht een Grijsen Stier aen joannes 

verdonck tot roygem. verkocht een roode bonte Koey 

aen hierooimus van hulle ». 

16 Januari 1777: «verkocht een rood bont en Swart grijs 

mest Kalvers aen Sr. van melle tot gendt ». 

12 Februari J 777 : «verkocht een Swarte blaere Koey aen 

judocus van de velde, St amands Berg». 

7 April 1777 : « verkocht een roode bonte Koey aen joan

nes haegeman Elsloo, nr 90 ». 

De hernieuwde telling van 20 December 1779 gaf 

volgend resultaat : stieren : een « grijse » ; koeien : een 

« grijse ». een « swarte gebante », een « Roode gebante », 

een « witte geblaerde ». een « Swarle geblaerde », een 

« Swarte gehonle » : ossen : « rooden gebanten osse », een 

« grijsen gebooien » : vaarzen : «een Swarte geblaerde » : 

kalveren : « Swarl grijs». een « wit geblaerd » en een «rood 

gebuni » ht'lzij in lolaal 13 stuks hoornvee. 

De volkstelling van 12 Augustus 1786 (85) doet ons 

de samenslt'IIing van hel gezin de Bt>ule kennen: het be

stond uil 13 personen. Op 22 December 1792 telde het ge

zin nog 11 lcden (86). Vcrmoedelijk waren de oudere kin

deren loen reeds uitgelrouwd. 

Aanvanh·lijk (I 770, 1776) pacht Piet er de Beule, even-

(85) Rijksarchief Gent, fonds Evergem nr 16. Volkstelling 12 
Augustus 1786. 

(86) Rijksarchief Gent, fonds Evergem nt· 16. Volkste lllng 22 
December 1792. 
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als zijn voorg-angers voor 60 pond sjaars (87) maar reeds in 

1782 (88) en 1788 (89) werd de pachtsom verhoogd lot 70 

panel. om in 1794 bij de aanvang van zijn laatste pacht

termijn reeds gestegen te zijn lot 85 pond (90). Het zou 

meteen de laatste pachttermijn worden ten voordele van het 

St-Annahospitaal. Tijdens deze termijn ( 1794-1800) werd 

het goed geseculariseerd en werd het zoals alle hospitaal

goederen onder het beheer geplaatst van het nieuw opge

richte « Bureau de bienfaisance » de latere Commissie van 

Openbare Onderstand te Gent, die het goed de 4e nivose 

van het jaar IX (1800) verpacht aan Jan Gaassens uit 

Destelbergen voor 83 pond gr. (91). 

Bij het ingaan van de volgende pachttermijn op 25 

December 1806 vinden wij naast de reeds vermelde Jan 

Gaassens als medepachter Joos de Clerck. Het Goed behield 

nog zijn oorspronkelijke grootte van 20 bunder 580 roeden 

of 27 ha 65 a 62 ca. De pachtsom bleef eveneens gehand

haafd maar werd omgezet in fr. 83 pond = 903,40 fr. (92). 

Jan en Pieter Gaassens die het goed huren voor de 

periode 1812-1818 betalen dezelfde prijs (93). 

Een laatste maal in 1818 wordt het goed voor een 

6-jaarlijkse termijn in pacht gegeven aan Jan Goossens 

<87) Rijksar~;:hief Gent, fonds St-Baafs, nr 776, 777, 778 (Rek. 
1772-73, 1774-75, 1778-79). 

(88) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, nr 780 (Rek. 1782-1783). 
(89) Rijksarchief Gent, fonds St-Baafs, nr 783 (Rek. 1788-1791). 
(90) Archief Bisdom Gent, Rekening St-Annahospitaal 1797 

C20 fruct. V). 
(91) Van hieraf werden al de gegevens geput uit het Archief 

van de Commissie van Openbare Onderstand te Gent. 
Wij danken langs deze weg zeer hartelijk de heer Van 
Wassenhove, onderbureauchef, voor de grote bereidwillig
heid en dienstvaardigheid, waarmede hij ons dit archief 
ter beschikking stelde. 
Eveneens gaat onze dank naar Dr J. Denys, Conservator 
van het RiJksarchief te Gent, voor de vriendelijke aanbe
veling, die hij wenste te schr·ijven, alsmede naar de heer 
Voorzitter en de leden van de Commissie, voor het wel
willend verlenen van hun toestemming tot het raadplegen 
van het archief. 
Archief Commissie Openbare Onder11tand Gent, fonds Ver
pachtingen nr 323. 

192J Archief Commissie Openbare Onclerstand Gent, fonds Ver
pachtingen nr 488 

193) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, fonds Ver
pachtingen nr 561. 



voor een v~rhoogde padllsom van J .034 f r. of 488 gulden 

57 cent, neeierlands (94). 

De nieuwe termijn van 9 jaar wordt in 1825 ingezet 

door Jan Goossens voor cJ26 gulden 86 cent. (95). 

Volgens de nieuwe kndastrale indeling wordt in 1834 

het goed als volgt beschreven: «Een hofstede met landen 

bosschen ende meerschen genaemt de Geelschuur groot 

28 l1ec!aren 12 aren 70 centiaren bekend Kadaster sectie 

A nrs 1462, 1463, 1464, 1475, 1476, 1177, 1478, 1479, 1480, 

15Itlbis, 154-1, 1559, 1560, 1572, 1574, 1576, 1577, 1684, 

l6t:l5 lot ende met 1701, 1706, 1707, 1708, 1709, 1715, 1716, 

1717, 1718, 1719 en sectie B 665, 672, 727 en 735 verpagt 

aen Joannes Goossens, landsm<m tot Evergem, onder de 

solidaire horgtogte van Jan Claes lol Destelbergen voor 

negen jaeren ten 1200.00 fr. sjaers boven de lasten in te 

gaen 2e January 1834 » (96). Het is de laatste maal dat 

het goed in zijn oorspronkelijke grootte behouden en ver

pacht bleef. Immers bij verpachting van 22 Augustus 1842, 

ingaande op I Januari 1843 werd de hofstede gereduceerd 

op 18 hectaren I 0 a 60 ca. Perceel B 727 werd verkocht 

en de percelen A 1462, 1463, 1464, 1475, 1-'176, 1477, 1478, 

1479, 14t:l0 en B 665. 672 en 735 werden los van de hof

stede afzonderlijk verpach!. Hiervoor betaalde Jan Goos

scns voor de periode 18"13-1852, 900 fr. sjaars (97). 

En steeds maar meer wordt het goed versnipperd. Bij 

het ingaan van de volgende termijn 1852-1861 worden de 

percelen A 1577 en 1680, samen groot 2 Iw 58 a 50 ca even

eens afzonderlijk verpacht en Jomwcs Goosst'ns samen met 

.lommcs V cret'cke paclll Pn de owrbl i jwndc 15 ha 9 a 20 ca 

van het goed voor een jaarlijkse pariliprijs van 770 fr. (98). 

(94) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, fonds Ver
pachtingen nr 604. 

(95) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, fonds Ver
pachtingen nr 629. 

(96) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, Register 
10, 92r. 

(97) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, fonds Ver
pachtingen nr 655. 

(98) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, fonds Ver
pachtingen nr 676. 
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De nieuwe pachters Amalus Van de Velde, gehuwd 

met de \ \' e van Jan Goossens, en Serafien Van de Velde, 

die het goed op I Januari I 861 betrekken, zien hun pacht

som merkelijk verhoogd tot 1--100 fr. maar door bijvoeging 

van vroeger afgenomen percelen bedraagt de oppervlakte 

thans 19 ha -14 a 90 ca (99). 

Üp 26 April 1866 evenwel werd het goed opnieuw 

wrkleind met 4 percelen (A delen van 1514bis, 1559, 1560 

en 157 4) verkocht aan de Belgische slaat voor het aanleg

gen van de spoorlijn Gent-Zeizate te Langerbrugge (100). 

Typisch blijft het ondertussen dat de voorwaarden van 

1861 nog voor een groot deel teruggaan op de eeuwenoude 

clausules van Yroeger. Ter illustratie en vergelijking geven 

wij hier enkele artikelen uil hovengenoemde voorwaarde : 

« VI. Oen pagter zal exactelyk moetf'n conserveren de li

miten ende uytwegen van zijn gepagle goederen, ende 

geenzins gedoogen eenige nieuw passagien ofte servituten, 

op pene van pagtbrake, Ier keure van deze Administratie, 

ende bovendien te moelen presleren schaede en intresten. 

VIJL Den pagter en zal niet vermogen te snoeyen eenige 

opgaende hoornen, nf'maer eeniglyk kappen het lwir der 

tronken, voor zoo veel de zelve zyn slaende op ofte rond 

zyne gepagte goederl'n, ende hehlwnde hunne bf'hoorlyke 

oude, conformf' aen den XXI art i kei dezer condit i en. 

IX. Den pagler zal t'allPn tyde, immers op lwt eerste ver

maen. zonder vergeld moelen <wnlwl1•n alle de planlsoe

nPn, die de Administratie zal gc·raedig vinden Ie doen plan

ten op de verpaglc goedf'n•n. 

X. I )l'rl paglt•r zal f(c•IJoudc·n zyn t'zyrH"n koste lw!Joorlyk 

immers volg1·ns de Wl'll1·r• PndP n·al~·nH·nl<·n in vigeur zynde 

w·rfw·n·ncl<' zyrwn pa(.!l. l1• onclc·rlJoudf'n ullP de slml'len, 

<99) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, fonds Ver
pachtingen nr 691. 
Notarieel Archief NotariR De Canck, Evergem, 1860 <Not. 
Van de Velde nr 16). 

1100) Archief Comml&sle Openbare Onderstand, fonds Verko
pingen nr a:J. 

45 



heken ende waterloopen voor zoo veel de zelve zyn paf'len

de aen zyne gepagte goederen, gelyk ook bd10orlyk ende 

tydelyl< delven, zuyveren, ende ruymen de kanten ende 

gragten met de zelve goeden•n gaende. op pene dat alle 

het zelve t'zynen dobbelen koste zal mogen gebeuren. 

XI. Den pagter en zal om wat reden het zy. geenen afslag 

kannen vraegen op zyne jaerlyksche pagtsomme, zelfs niet 

voor schaede veroorzaHkt door onvrugtbaerheyd, overstroo

minge, hagel. vors! ende andere diergelyke gevallen. voor

zif'n ende onvoorzien. 

XII. Den pagter is gehouden seffens naer de verpagting te 

stellen goeden ende suffisan tf'n mcde-pagter. zt>ker ofte 

horge verhonden als principal, fen appaisemenle van dt>ze 

Adminislralie. zoo voor de verzekeringe van de betaelinge 

van de jaerlyksche pagtsomme, als voor de voldoeninge aen 

den inhoud dezer conelitien ; de zelve borgen zullen moe

ten vermeerdert worden at'n alle rf'quisitit>n van deze Ad

minislralie en gedomicilieerd zyn binnen het canlon alwaer 

de goederen gt>legt>n zyn. 

XV. Den pagler is g·esteld in de rt>chten van deze Admi

nistratie om hem door den afgaendt>n pagter te doen over

leverf'n de lnnden in den stad van onderhoud waer in die 

moelen gelaelen worden. dus moel hy pachter ten zynen 

lwsle possesie nemen. 

XVI. Met het eyndigen van dezen pagl zal af'n den paglf'r 

hetueld worden het pag'INs-rf'cht dat in den zeiven pagt 

zal bevonden worden, Ier exceptie van den kalk en assche 

die zoude ges! rooyd worden Iw! laetste jaer, en mids by 

hem in alle deelen ohsPrwrencle het reglenwnl ende gf'

hruyk fen dien! pointe in vig<'ur, ende met den at>nkomen

den pagter mael<en de pryzye door manrwn hun dit>s ver

slaende van wt>derzyden Ie kiezPn ; het is verboden widnuw 

Ie planten op het eynde van dt>n paght. op pene vnn het 

pachters-recht nif'l Ie genieten. 

XVfJJ. In den gevalle en voor zoo vee! nwt dezen pn~tt 
eenige huyzingen, schuercn, stnllingen, ofte andere gebot~-
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wen zyn gaende, den pagter zal t'zynen koste behoorlyk 

moeten onderhouden de stroy-dakken liggende op de zelve 

gebouwen, dusdanig dat by gebrek van dit onderhoud 

geenszins beschaedigt worden de timmeragien ofte mueren, 

op pene van te moeten presleren schaeden ende intresten, 

ende dat deze reparatien zullen gebeuren ten koste van den 

pagter : ten effecte dies zal hy pagter gehouden zyn 't zynen 

aenkomen de stroy-dakken te aenveirden in leeninge ende 

laetinge op den prijs die danof door geswoorne pryzers zal 

gemaekt zyn. dit om 't zynen afscheeden wederom gepre

zen te worden. en in cas van verslegtinge, den prys der zelve 

verslegtinge door den pagter opgeleyd, ende in cas van 

verbeteringe geprofiteert te worden : hy zal ook gehouden 

zijn te onderhouden en ten zynen afscheede in goeden staet 

over te leveren de glaeze vensters en de pompe boven de 

aerde, grendels, sloten, sleutels. en lood der vensters. Hy 

moet de solementen rond de gebouwen ophoogen en bevry

den van staende waeter, als ook vernieuwen de steene en 

houte heulen ofte mynegaeten. 

XIX. In den gevalle eenige van de voorzeyde gebouwen 

geduerende dezen termyn van pagt reparatie ofte recon

structie noodig hadden, zal den pagter alsdan gehouden 

zyn zonder vergeld te bezorgen den kost t>mle drank aen 

alle het werkvolk dat lol deze werkingen en gt>duerende 

dien tyd zal moeten gebruykt worden, ende zal hovendien 

zonder vergeld als hoven met waegens ende peerden moe

ten at>nhaelen alle de materialt>n tol de zelve werkingen 

noodig. 

XX. In den gevalle de gopderen met dezen pagl gaende be

loopen in hreedde tol zestllien lnmd<>n·n ofte meer. zoo is 

den pagter gel.ouclen J,et lal'lsll' jal'r van zym·n fprmyn, 

van zyn J.!f•hruyk te bezaeycn in zuyver land daerlol' hel.oor

lyk gereguleert lol twee lmndc·n·n kluevers, om door zynen 

opvoluer op hd10orlykc: pryzic n1·nvc·irl Ie worden, op pene 

van Ie moelen prPslcren schul'de !'n intresten. 

XXI. Zoo wannc·c·r rm·l dc·zc·n pagl is J.!HPncle <><>nig slugi

IIOul oflt· hair van lronkhoomc·n. c·n znl cfc·n pnf:(l!'r nlle 

I1PI Zf'lvr· nif•l vc·rmogt·n tc· kappc·n 't Pn zy J,C'JJIH'IHfc zyne 
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belworlyke jaerC'n, Ie welen het eekC'n ende hC>t hart hou! 

zeven jaeren, ende het elzen ende murm zes jaeren, op 

pene van te moelen presteren schaede en intresten, ende 

zal het slaghout ende snoey van tronkhoornen onder de 

voorsch rPVC'IW jacren t' zynpn afscheeden Ie bevindPn, ;wn 

hem pagler worden vt>rgoed volgens pryzye te doen inder 

manierpn als hier vooren artikel XVI geconditionneerd. 

XXV. Den pagler en mag zyne vruchten ten velde niet 

verlwopcn nogte de naluer zyner gepagte goederen niet 

veranderen, gevolgentlyk zyne meerschen niet scheuren ofte 

in land verkeeren, zonder expres consent van de Admini

stratie op pene van pagtbraeke ter keure dezer en boven

dien Ie preslen•n schaede en intresten.» (101). 

Üp 1 Januari 1870 had het goed nog een oppervlakte 

van 19 ha 18 a 50 ca en werd opnieuw in pacht genomen 

door Amalus en Serafien Van de Velde voor een 9 -jaarse 

Iermijn mils 1650 fr. per jaar (102). Door dezelfde pachters 

werd het goed op 1 Januari 1879 in pacht genomen voor 

een verhoogde pachtsom van 1750 fr. (103). 

Tijdens deze Iermijn stierf Amalus Van de Velde. 

Aldus pacht op I Januari 1888 zijn weduwe, met als mede

pachter Charles Louis Desmel. landbouwer Ie Boekhoute. 

het (.!ocel voor 1100 fr. (10·1). Beide pachters herniPmw•n 

hun pacht voor 9 jaar. ingaande op I Januari 18<)7 voor 

1300 fr.per jaar (105). 

Op I Oct oher 1902 werden de percelf'n A 15i2. 1576. 

1541 en 1577. hPhhende eC'n totale oppPrvlakte vnn 2 ha 

35 a 30 ca afzondNiij), VPrpacht. Danreloor dnalt dl' pacht

som lol 1140 fr. (106). 

(101) Notarieel Archief Notaris De Canck, Evergem, 1860 (Not. 
Van de Velde nr 16). 

(102) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, Register 
15, hlz. 102. 

(103) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, Register 
15, blz. 102. 

(104) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, R<'gister 
15, blz. 102. 

(105) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, Register 
15, blz. 102. I 

(106) Archief Commissie Openbare Onderstand Gent, Register 
15, blz. 102. 
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Het aldus opnieuw verbrokkelde Q'of'd mf'f nog een 

oppervlakte van 16 ha 80 a werd op I Januari 1906 in 

pacht genomen door Henri Van de Velde-Leirens met als 

medepachter ( 107) Jan Baptist Lippens voor een jaarlijkse 

pachtsom van 1200 fr. (I OR). Deze voorwaarde verviel op 

I Januari I 915. Ten gevolge van de oorlogsomstandia-heden 

werd de pacht van het goed jaarlijks verlengd en dit tot 

I Januari 1920. Üp 4 Juni 1919 was ondertussen een nieuw 

perceeltje verkocht. Zo werd dan het Goed te Geetsdmur. 

eigendom van de Commissie voor de laatste maal verpacht 

aan Gustaaf de Causemaecker, gehuwd met de wt>duwe 

van Henri Van de Veldt>. die het goed sinds I Januari 1917 

reeds in pacht genomen had, samen met zijn medepachter 

Jules Goethals voor et>n jaarlijkse pachtsom van 1500 fr. 

(109}. Dt>ze tPrmijn die normaal op 1 Januari 1929 moest 

eindigen zou slechts één t>nkel jaar ingaan. 

f)p ligging nabij de geïndustrialiseerde kanaaloevers 

zou Gt>t>tschuur fataal wordt>n. Sinds 1913 had zich te Lan

gerbrugge de Elt>clrische Centralt> voor Vlaanderen t>n Bra

bant gt>vestigd. Dt>ze machtige maatschappij zocht naar 

nabijgp(pgen gronden voor de uitbreiding van haar gehou

wencomplex en liet haar begerige ogen op het domein van 

Gef'lschuur vallen. Voorafgaanelp onderhandelina-en met 

de CommissiP werdPn afgt>sloten door de puhliPke verko

pina van aans het goed, Ier uilzondPring van twee JH'r

ceelt jes. Koper van dezt> !!OI'den·n ( 11 llél 15 a 60 ca) was de 

Electrische Centrale te Liln!!Prhrur:H!<' voor 170.000 fr. (I 10). 

1107) De medepachter Is eigenlijk borg voor de echte pachter. 

1108) 

( 10{1), 

1110) 

Zie artikel XII der voorwaarden. 
Hij bewoonde het goed niet. Sinds 1519 Wf'rd het goed 
~teed11 maar door een pachter uitgebaat. Hc•t voorkomen 
van die twee namen In de XIXe ef'uwse namenlijsten Is 
dus slechts een formaliteit. AIJ('en de eerste naam telt. 
Archief Commii!Rie Openhare Onder!ltand Gent, Register 
Verp., blz. 125. 
Archief CommiH.sie Openhare Onderstand Gent, Rf'gister 
Verp., blz. 125. 
Archief Commi11sic Openhare Onderstand GPnt, fonds 
Verkopingen nr 163. 



den door de koper in prijsij van de toenmalige pachter over

genomen. De gebouwen hoorden tot dan toe nog steeds 

aan de pachter. 

Het huis staat er nog, wordt thans verhuurd aan een 

werkman van de Centrale. Gezien de armzalige toestand 

ervan, zal het heel binnenkort gesloopt worden. De lande

rijen zijn gedeeltelijk in de uitbreidingsplannen der fa

briek gevallen, en verkeren gedeeltelijk nog in hun oor

spronkelijke toestand. In 1928 werd een aanvang gemaakt 

met het bouwen van 12 villa's voor de ingenieurs en tech

nici van de centrale. Deze « tuinwijk » of « tuindorp » be

vindt zich eveneens op het domein van Geetschuur, samen 

met de « Casino » en de thans verlaten velodroom van Lan

gerbrugge. 

De oorspronkelijke plannen van de aankopers tot ves

tiging van een industriedorp, naar Amerikaans model. zijn 

wel ter oorzake van de crisisjaren van 1930 gedeeltelijk mis

lukt. Aldus draagt het vroegere Goed te Geelschuur de 

sporen van deze mislukking met zich mee : gedeelten ervan 

zijn waarlijk geïndustrialiseerd en beantwoorden ten volle 

aan hun nieuwe beslemming : men kan er 's avonds bij 

kunstlicht het aristocratisch tennisspel bewonderen; andere 

gedeelten doen nog volkomen landelijk aan : bij deemste

rende Juliavonden staat de rogge er nog zwaar in aren, 

zoals eeuwen tevoren ; nog andere gedeelten dragen het 

teken van hun onwaarde : waar eens welig landbouwland 

lag, tieren thans op braakliggende gronden welig de distel 

en de doorn (111). 

Achiel DE VOS. 

(111) Deze laatste aanvullende inlichtingen werden mij mon
deling medegedeeld door ons medelid de heer August De 
Meyer te Kerkbrugge. Hiervoor eveneens onze hartE'Iijk~ 
dank. 
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Aanhnngsel 

CHRONOLOGISCHE LIJST 

VAN DE PACHTERS VAN HET GOED TE 

GEETSCHUUR (112) 

1345 : Oste (den) Rncheleer. 26 pond par.. 18 jaar. 

!363 : Oste (den) Racheleer. 4ï pond par. 

1394: Gillis van den \Vale. 

Jan l}tenwulghen. 

Jan de Potter fs. \Villem. 22 bundN. 66 p. par. 

licht (113) = 44 p. par. sterk = 5 p. JO sch. gr ... 

9 jaar. 

1403: Jan L'tenwulghen, 

Jan de Potter fs. \Villcm. 

\Villem van den \Vnfe fs. Gillis. 44 p. par., 9 jaar. 

1412: Jan Utenwulghen. 

Arend Gheerards, 

Lameins Rake. 50 p. par .. 9 jnar. 

1428 : Jan van Kercvoorde f s. Aren cl. 
Joos Y zewyn. 

Arend de Man. ï P. 6 sch. gr., 9 jaar. 

143ï: Gillis de Man fs. Arencl. 

PietPr Sloc, 8 p. gr .. 9 jaar. 

012) In deze tabel duidt het jaartal het jaar aan, waarbij, vol
gens de documenten, die wiJ konden In handen krijgen, 
een nieuwe pachttermijn Inging. Hierna volgen de na
men der pachters. Voor de XIXe eeuw eveneens de na
men der medepachters of borgen (steeds de tweede 
naam). Daarna volgt de oppervlakte. Zij wordt slechts 
aangegeven indien er wijzigingen in aangebracht zijn, 
ten opzichte van de voorgaande pachttermijn. Daarna 
volgt de pachtsom. Een kruisje duldt aan dat er naast 
de hoofdsom, nog bijkomende verplichtingen in natura 
of speciën dienden nageleefd te worden. Tenslotte werd 
de duur van de pachttermijn aangegeven 08, 9, 6, 3, 6 of 
9 j. naar keuze). 

(113) In 1394 gold het pond grote dus 12 pond parisis licht of 
8 pond parisis sterk. De pachtsommen van 1403 en 1412 
nog In ponden parisis uitgedrukt, zijn naar deze laatste 
verhouding berekend (1 p. grote - 8 p. parlsis). 
De pachtsom werd dus In 142R merkelijk ver·hoogd. In p. 
parisis zou zij bedragfm hebhen 7 p. 6 ach. gr x R 5R p. 
8 sch. parlsls. 

~I 



1446: Gillis de Man Is. Arend, 

Pider Sloc, 8 p. 10 sch. gr. + 9 jaar. 

1465 : Pieter Sloc. 

1477: Roegier Sloc fs. Pieter. 

1480: Roegier Sloc fs. Pieter, 

Daneel Gheeraerts, 

Cornelis Colpaert. 6 p, 10 sch. gr. + 9 jaflr. 

1488-1492 : Onverhuurcl. 

1493 : 1493 : Daneel Gheeraerts, 

Roegier Sloc fs. Pieter. 5 p. gr. + 9 jaar. 

1501 : Daneel Gheeraerts, 

Roegier Sloc fs. Pieter, 6 p. gr. + 9 jaar. 

1510 : Christoffel Gheeraerts fs. Daneel. 

Roegier Sloc fs. Pieter, + 9 jaar. 

1519: Lijsbette van der Bruggen, \Ve van Rogier Sloc, 

7 p. IS sch. gr. + 9 jaar. 

1528 : Jan Sloc fs. Rogier. 9 p. gr. + 9 jaar. 

I 537 : Andries van den Sompele, 20 b. 1 gem. 128 r., 

JO p. 3 sch. 4 cl. gr. + 9 jaar. 

1546 : Anclries van den Sompele. 10 p. 3 sch. 4 d. gr. + 
9 jaar. 

1555 : Andries van den Sompele. 12 p. gr. + 9 jaar. 

1564 : Andries van den Sompele. 16 p, gr. + 9 jaar. 

1573: Katelijne van \Vayenberghe, \Ve Yan Andries van 

den Sornpele, 16 f). gr. + 0 jaar. 

1584 : Onverhuurd - verlaten. 

1585: Gillis Everaert. 

Andries van den SornpeiP, 10 p. gr. + 0 jaar. 

1594: \Villem van Hyfte fs. Pieter. 10 p. JO sch. gr, + 
9 jaar. 

1603: \:\,lillem van llyfte fs. Pif'tPr, + Q jaar. 

1612: \Villern van Hyfte fs. Pider. 2'1 p. gr. + 0 jnnr. 

1621 \Villem van Hyfte fs. Pif'ler. 2..f p. gr. + 0 jnnr. 
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1630 : \ \'illem nm Hyfte fs. Pieter, 46 pond gr. + 9 jaar. 

1639: Jan Yan Hyfte fs. \ Villem, 63 p. 6 sch. 8 d. gr. + 

3.6of9j. 

1648: Liewn Dobbelaere + \Ve Jan van Hyfte, 63 p. 6 

sch. 8 d. gr. + 3, 6 of 9 j. 

1657: Liewn Oobbelaere, 20 b. 2 gem. 53 r., 63 p. 6 sch. 

8 d. gr. + 3, 6 of 9 j. 

1666: Lieven Dobbelaere, 63 p. 6 sch. 8 d. gr. + 3, 6 of 
9 jaar. 

1672: Joris de .\luynck. de oude, + \Ve Lieven Oobbe

laere, 63 p. 6 sch. 8 d. qr. + 3, 6 of 9 j. 

1678: Joris de .\'luynck. de oude, 40 p. gr. + 3, 6 of 9 j. 

1684 : Joris de .\luynck. de oude, 37 p. eerste drie, 40 p. 

volgende jaren + 3, 6 of 9 j. 

1691 : Joris de .\luynck. de oude, 30 p. tijdens de oorlog, 

40 p, ingeval vrede+ 3, 6 of 9 j. 

1698 : Joris de l\ luynck. de oude, 24 p. eerste drie, 30 p. 

volgende drie+ 6 j. 

1704 : Joris de ~luynck. de oude, 20 pond gr. + 6 jaar. 

1710: Joris de ~luynck, fs. Jorb, de jonge, 26 p. gr. + 6 

jaar. 

I 714 : Joris de J\'luynck, fs . .Joris, de jonge, 20 p. gr. + 6 

jaar. 

1716: Joris de ;'vluynck. fs. Joris, de jon!Je, 32 p. gr. + 6 

jaar. 

1722 : JoriS dt• ~ fuynck, fs. Joris, de jOfiJ::/1'. 32 p. J:/T. + 6 

jaur. 

1728 : I .Ït'VI'n I )IJOoalw, Is. Kan.J, 31 p. f.(r. + 6 jaar. 

I TH : f .it·vt·n I )fJOoUIJC•, l's. Kar<'!. 30 P. ur. + 6 jaar. 

1740 : I -Îf'Vf'fl f )!Jooul)(•, fs. Kan· I. 30 Jl. ur. + (j jaar. 

J71fJ: \\11• Jilll ffan~wfilf'TI', 10 p. J:!r. + (j jaar. 

17')2 : \\ft• .fan ffansl·fiJI•rt•, ·10 p. ar. + (J jaur. 

l7ïH: \\!,. Jiln llilll~,.f,.,.n·. T'i p. ur. + fi ja11r. 
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t 76~ : Passchier de Bruycker, 60 p. gr. + 6 jaar. 

1770: Pieler de Beule fs. Chrisliaan, 20 b. I gem. 62 r., 

60 p. gr. + 6 jaar. 

1776 : Pieler de Beule fs. Chrisliaan, 60 p. gr. + 6 jaar. 

I 782 : Pieter de Beule fs. Chris liaan, 70 P. gr. + 6 jaar. 

1788 : Pieter de Beule fs. Christiaan, 70 p. gr. + 6 jaar. 

) 794 : Pi eter de Beule fs. Chrisliaan, 85 p. gr. + 6 jaar. 

1800: Jan Goossens, 83 p. gr., 6 jaar. 

180q : Jan Goossens, Joos de Clerck. 20 b. 1 gem. 280 r. = 
27 ha 65 a 62 ca, 83 p. = 903,40 fr., 6 jaar. 

1812: Jan en Pieler Goossens, 27 ha 76 a 14 ca, 903,40 fr., 

6 jaar. 

1818: Jan Goossens, 1034 fr. = 488 g, 57 c., 6 jaar. 

1825 : Jan Goossens, 426 g. 86 c., 9 jaar. 

1834 : Jan Goossms, 28 ha 12 a 70 ca, 1200 fr., 9 jaar. 

1843 : Jan Goossens, 18 ha 10 a 60 ca, 900 fr., 9 jaar. 

1852: Jan Goossens, Jun Vereecke, 15 ha 09 a 20 ca, 770 

fr., 9 jaar. 

1861 : Amalus Van de Velde, Serafien Van de Velde, 

19 ha 44 a 90 ca, 1015 fr., 9 jaar. 

1870 : Amatus Van de Velde, Serafien Van de Velde, 

19 ha 18 a 50 ca, 1650 fr., 9 jaar. 

1879: Amatus Van de Velde, Seraficn Vnn de Velde, 

I 750 f r. 9 jaar. 

1888: \Ve Amalus Van de Velde, Ch. L. de Smet, I-WO 

fr., 9 jaar. 

1897 : \Ve Amalus Van de Velde, Ch. L. de Smet. 1300 

fr., 9 jaar. 

1906: Henri Van de Velde, J.-Bte Lippens, 16 ha 80 a, 

1200 fr., 9 jaar. 

1915 : \Ve Henri Van de Velde, 1200 fr., jaur. 

1916: \Ve Henri Van de Velde, 1200 fr., janr. 

J<JJ7: vVe Henri Van de Velde. 1200 fr., jnnr. 



1918: \Ve Henri Van de Velde, 1200 fr., 1 jaar. 

1919 : Gustaaf de Causemaecker + We Henri Van de 

Velde, 1500 fr., 1 jaar. 

1920 : Gustaaf de Causemaecker, Jules Goethals, 1500 fr., 

9 jaar. 

Dank zij de rijkdom der bronnen zijn wij er in ge

slaagd deze lijst van pachters vanaf 1345 tot op heden vrij

wel volledig samen te stellen. 

Bij het overlopen van deze lijst treft het dat de meeste 

pachters voor lange ptriodes, meestal tot bij hun dood op 

het Goed blijven. Dikwijls dan nog volgden hun kinderen 

of erfgenamen hen als pachter op. 

Pieter Sloc was minstens 28 jaar pachter (1437-1465). 

Roegier Sloc, zijn zoon, minstens 42 jaar pachter (1477-

1519), daarna volgde diens weduwe en zoon hem op. 

Andries van den Sompele 32 jaar (1537-1569), daarna 

volgde zijn weduwe hem op. 

Willem van Hyfte, 45 jaar (1593-1638). Daarna volgde 

zijn zoon en naderhand dienst weduwe hem op. 

Lieven Dobbelaere, 23 jaar (1648-1671), daarna volgde 

zijn weduwe hem op. 

De familie de Muynck, vader en zoon samen 57 jaar 

(1671-1728). De vader 39 jaar, de zoon 18 jaar. 

Lieven Dhooghe 18 jaar lot bij zijn dood (1728-1746). 

De We Jan Hanselaere eveneens 18 jaar (1746-1764). 

Slechts Passchier de Bruycker hield l•el maar een Iermijn 

vol ( 1764-1770). 

Piet('r de Beule pachtte hd uoed '30 jaar ( 1770-1800). 

Daarna kwam f~t•l voor naacnof•a f>O jaar (1000-1861) aan 

de familie! Coossens. Bij f1uwdijk vun de Wc Goossen!l 

kwam fwt dan aan de familie vun de Velde (11:-!61-1918) 

fwtzij '57 jaar. Bij lnJw!'lijk van clc Wc• Henri Van de Veld!' 

kwam fu·l in I 9 IC) aan Cu st a af cJ,. Cuusc•maecker. Vunuf 

IHOO dus zijn clc· padlll'fs van l11·1 Coed cloorlorwnd md 

familiPhanclc·n aan rnc·kaar uc·scl.akf'Jcl. 



Een indirect bewijs dut de uitbating rendabel moet ge

weest zijn zodat de meeste pachters er aan hielden het 

goed niet te verlaten. 

Uit de schommelingen der pachtsom kan men even

eens de lijden van depressie en economische laag-conjunc

tuur vaststellen. In 1573 bv. hetaalt Katelijne van \Vayen

berghe nog 16 pond grote. In 1593 tijdens de periode der 

troebelen en de raids der vrijbuilers hetaalt Willem van 

Hyfte nog slechts 10 p. 10 sch. Bij het begint van het Be

stand (1612) betaalt dezelfde pachter reeds meer dan het 

dubbel (24 p.) en in 1629 reeds meer dan het vierdubbel 

(46 p. gr.). 

In 1675 betaalt Joris de Muynck 63 p. 6 sch. 8 gr., 

maar in 1690, 3 jaar nadat de troepen van Loclewijk XIV 

gans Evergem in as hadden gelegd, is de pachtsom op min

der dan de helft gevallen (30 p.) om later tijdens de Spaan

se Successieoorlog nog lol op 20 p. Ie dalen. 

Tijdens de periode van welvaart onder het Oostenrijks 

bewind. zien wij de pachtsom voortdurend stijgen (van 

30 p. in I 734 lol 85 p. in 1794). 

Tengevolge van de voortdurende wijzigingen in opper

vl al<le, die het goed tijdens de XI Xe eeuw onderging. is 

het niet mogelijk de pachtsommen onderling Ie vergelijken 

en daaruil besluiten Ie lrekl<en. 
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BIJLAGEN 

I. 

1345, 3 Nov<>mbcr. - Pachtcontract. 

Datum per copiam sub sigilla presbyteri Onraci de Euer

ghem. 

Ie heimie vander muden prioer ende meester vanden 

hospitale van sente baefs te Ghend, doe te wetene allen 

den ghene die dese presente letteren zullen zien ende hoe

ren lesen dat Ie bi concente ende goedinkene van min heere 

den here Janne vanden rnaere Abd van sente baefs te ghend 

ter seluer stede. ten zekeren pachte ghegeuen hebbe hosten 

den bacl1eleer !goed dat toe boert den spetale van sente 

baefs dat men heet gheetscuere dat gheleghen es in de pro

chic van Euerghem met lande mersche ende met al datter 

toe boert alsoei ghelegla·n es, Eenen termin van achtien 

Jaren lanc durende deen Jaer achter elandere eenparlike 

volghende, welke termin Ingaen zal ende beghinnen tsente 

marlins messe inden Winter dat compt alse men scriuen 

zal xiii c ende Viuendevirtech elx Jaere omme sesse ende 

twintech ponden parisis deen heelft vanden voers. ghelde 

te ghelclene te kersauende dat cammen zal Int Jaer van zesse 

ende virtighe, ende dandPr heilft Ie senle Jans messe in 

midden zomen· daer naer volghende ende alsoe voert van 

Jare te Jare ende van termine !e termine den voers. pacht 

durende. Ende hoste voers. zal elx Jaers also langhe alse 

de voers. pacht duren zal. maghen halen een last braen

eome vpt tvoers. spelaels moer ende die Ie ladene vle den 

hoepe daer sij wlwonnen slaen. Ende hoste voers. zal hou

den alle de llllsinghen die ten voers. goede toe boeren wel 

te ghereke van dake ende van wePghen alsoe goed pach

tere scllllldech es Ie cloene ende alsoe laten ten lmtegaene 

van sinen pnchte ghelijc dat mense hem Jeueren zal ten in

gaene wu1 sinen pachte. Ende Ie heinric voers. gheloue 

hosfen Ie leuenw fen Jngaene vanden voers. pachte vier 

pond ende I i en scellinghen gaPder parisis in glwreeden 

ghelde ofte in redeliken prise ende tien ghenwle lands 

besayt met rogghe van braken ende ghenwst met on-
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derden ende derleghen Joueliken voederen mes. Ende dier 

ghelike zal hoste tvoers. ghelt ende land besuit laten ten 

huutgane van sinen pachte. Ende Ware dat zake dat hoste 

voers. ten huutgane vanden voers. pachte meer !iele vpt 

goed besa~t dan voers. es, dat zoude men hem verghelden 

ten zegghene van goeden lieden. Ende \Vare oec dat zake 

dat den voers. hospitale cost ofte scade quame biden oc

coysoene van hosten voers. ofte van hiemene van sinen 

weghen dat hoste dat vp rechten zoude den voers. hospitale 

ten zegghene van goeden lieden voert ware dat zake dat de 

voers. hoste scade ontfinghe Jnt voers. goed binnen sinen 

pachte waert van ghemeenen tempeeste ofte van ghemeenen 

orloghe ofte bi ocoysoene van hiemene vanden hospitale dat 

men hem de scade verzetten zoude ten zegghene van goe

den lieden. Voert ware so zake dat de voers. hoste vp eenich 

Jaer binnen sinen pachte meer scaden ontfinghe Int voers. 

goed dan siin pacht ghedroughe nochtan so ne mochten 

die vanden hospitale ne meer verliesen no toelegghen dan 

de vroeme van die Jare daer scade Jn gheviele. Ende ware 

dat zake dat de voers. hoste huut sinen pachte seceden 

moesic binnen sinen Jaershuren bi fortsen, ofte bi occoy

soene van den meesterscepe ofte van hiemene vanden hos

pitale ofte van bi een eg hen zaken hu ut ghedaen alleene 

vanden voers. pachtere commende, dat men hem die scade 

versetten ende ghelden zal die hi dar af ontfaen zal ten 

zegghene van goeden lieden. Voert es de voers. pachtere 

sculdech goeden zekeren horochtocht te doene Jaerlix den 

voers. I'Vleesler vanden hospitale eer hi hanl mach slaen 

ande vrucht vanden voers. goede vp dat hijs an hem be

ghert. Voert ware dat zake dat lvoers. pachtere ghebrake 

binnen sinen pachte hi versierfenessen zo zoude de voers. 

pacht commen in siins wiifs ende in siins hoers handen den 

voers. pacht durende in allen dien manieren encfe condicien 

dat houen hesereuen slaen. Ende ulle dese voers. dinaiH'Il 

ende elc sonderlinah~· l.eeft l10sle vocrs. helocft Ie Wlcom

rncm· aiH·Iijc dat sij houl'n hescreul'rt siin vp hem ende vp 

alt siinc Wéll'rl ulll'l(·v.IJI•n l'S, ('JHlc• acwd ('Jl('{! allelrouwe Ie 

w<·sen«· den VOI'Ts. !JOspitulc~ le«·uwl'liken dauiH'n. Ende Ie 
lu·inric rnc·eslc!r how·rt alu·ncH'rnl alu·fou«· d1·n voers. pach

tere Sifii'Jl paciJI 11' WllfiUHjl'flll' W«•l l'llc/C! ulwlroliWelik(' ulso 



goed heerc sinen pachtere sculdech es le doene. Ende ommc 

dut alle dese voers. dinghen zullen hliuen goed vusl ghe

scude ende \Velghelwuden ghelijc dat sij voerzeil siin heb

bic heinric houen ghenoernt alse prioer van senle buefs 

ende meester vanden hospitale ter zeluer stede, dese jeghen

wordeghe leltren gheseghelt met minen ende met lwspi

taels zeghele huutanghende voers. Dit wus ghedaen Int 

Jaer ons heeren alse men scrcef m.ccc ende Viue ende 

virtech den derden dach van nouembre. 

Rijksarchief Gent. fonds St-Baafsabdij, bundel 866. 

I I. 

1428, Ij Mei. - Pachtcontract. 

Kenlic zij allen lieden dat Jan van kerckuoerde fs. 

arencls. Joes ys\viin ende arend de man siin commen voor 

scepenen vander kuere in glwnd kenden ende lijden dat zij 

hebben ghenomen in loyalen pachte, een goed gheleghen 

ouer de lang·hebmgghe in euerghem gheheeten !goed Ie 

gheetschuere met \VinnendPn lande mersche ende hettin

ghe alsoei ghestaen ende gheleglH:'n es toehchorPnde den 

hospitale van senle baels. jeghen h.ghiselbrecht rut'ls prioor 

van s.haefs ende gouuemuer van den seluen godshuze. 

Ende dit den termin van ix Jaren lanc duerende elcx Jaer 

omme vii lb. vi s. gr. Ie hetae/ne ten ii paPynwnfen in p[c 

Jaer. waeraf deerste valle11 sal Ie kerssmwnde anno xxix. 

Ende elandere Ie meye daer naer volg-hende. Ende also 

vort van Jare te Jare dPn vorn. termin gheduerende vort 

hebben de vorn. pachters helooft vp te latene g-aen alle 

planlsoene van houle vp tselue goed l10orlmerlic siinde. als 

oft haers selfs goed ware, vort so sullen de pachters heb

hen eCIH'Il hau hinnf'n haren termine t•nd(' elc te zi{·re rf'ch

ler tiid. Ende van al haren ltauwe sullen zij laten lende 

van haren termine de schueten van iii Jaren oud of hou

dere. Vort moelt•IL zij lateH lenden v<ul hmen pnchte x R·lw

mele lands ghehcert nwl eener vp ghesetler rnacrtscher vo

ren. Vort moelen zij dit vors. goed laten Wt'l Ie ahen•kt· 
ende in si in nol e sonder veranzndt>n. Ende waert bij a lso 

dat eenich van desen pachters storue of de twee so sotHlt• 
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de langxtleuende van den vors. pachters den pacht vul 

besitten. Ende quamen zij alle iij van liue Ier dool, so sou

den die van den spiltale lwer hand slaen an haer goed. bij 

goeden lieden die men daer toe nemen soude, omme eiken 

thebbene dat hij sculdic/1 ware thebbene, vort gheuielt in 

eenich Jaer dat die van den hospitale niet vul betaelt en 

waren van haren ghevallen paeymente, so es elc borghe 

ouer al. verzekert vp heml. ende vp al thare. actum xvii d. 

may anno xxviii. 

Stadsarchief Gent. Register van de Keure, 301/29 11. 
105 V. 

Copij in het Archief van het Bisdom, voorlopige num

mers 89ï en 898, thans gedeponeerd in het Rijksarchief te 

Gent. 

liJ. 

1443 n.s., 3 Januari. - Pachtcontract. (Chirograaf.) 

Kenlic zij allen lieden dat gillis de man ende pieter 

sloc hebben ghenomen jn loyalen pachte Een goed ghele

ghen otwr de langhehrugglw jn de prochie van euerglwm 

gheheelen !goed Ie gheelscuere met winnende lande nwr

sche ende hellinghen alsoot ghestaen ende gl1efegfwn es 

toebehoorende den hospitalP vau sente haefs jegh<'n mees

lc•r oliuier de fanghe uprwrprior vnn senle haefs al,; f.!ou

UPrneur van clc·n vors. J,ospitalc· Ende· dit c'C'IH'Il tPrmijn vnn 

neghen .fan·n lanc cluc·renclc· omrnc• cl!' somnw van acht 

pondPn til'n scPIIingiH'II groofpn sjaPrs. dc·n vors. pacht te 

~wt a PI nc· gllf'el ~t-f kc·n kc·rssauoncle n nc·r vroonH· \V nc•r af 

clc·c·rste JaPrscarl' c•nclc· pac·ymPnl vaflc·n sal Ie• kl'rssnuondc 

jnt j;wr vic•rl ic·n !Jonclt·rt c·flf/1' zc•uc·rH·nvic·rt iclt Enclc· a lso 

voor! van .lart· tt· Jan· clc· vors. nc[(lll'n .lac·r lanc. Item zui

J,.n dt· vorrt. padllt·rs lwlllll'n c·c·nc·ll olwr[(iii'IHic·n llilll nl

cLwr ltilf"C x c·nrfr• llóllllnc•s Ollf'r(!IH•I.(uc·n IH·c·ft c·nrfp nil'l vor

clc·rr·. Ende· van allc·n IJalfWc· Zllflr·n zij lall'n stac·n clc· sco

lc-n van clric· .Lm·n owl of o11clc·n· Pnrff' als zijl lwuwc•11 wil

lc·n zull•·n zijl lc· kc·nr11• glww·n omntc• clc·n !11111 Ie- comml'n 

lwo;ic•rw c·rH/1' clac•r lc· laiNt slanc• vpgac•rule plunlcluH'rH' tooi 
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vierlighen of vijfleghen toe, Welke hauwe zij doen moelen 

jn rechten saeysoene elc te ziender lijf naer loyalf'n pacht. 

Jtem zullen zij elc sjaers planten vp tvors. goed te meesten 

proffijte vanden seluc>n goede twee honderf helsplanten 

ende vijflich wulghinpolen. Jtem zullen zij laten te harf'n 

afsceedene lien gheme!en lants gheheert met eenre vpghe

setter maertscher vore. Jtem moeten de vors. pachters dit 

goed laten ende houden wel te ghereke sonder veransaden. 

Ende gheuieh dat lvorn. goed moeste gheuen ghefgheerste 

of swijnspenninc ende helpen den dam maken dat moeten 

de vors. pachters vprechten ende betalen sonder eenighen 

cost of last van de hospitale vors. \Velken loyalen pacht 

ende voorwaerde voorscreuen hebben de vors. pachters ghe

looft bekent ende verzekert vp hemlieden ende vp al thare, 

ende elc van hem beeden es borghe voor al den gheelen 

pacht ende voorwaerde vors. Ende es voort voorwaerde 

waerl bij also dat jn eenich Jaer gheuiele dat die van den 

hospitale vors. beteren zeker begheerden dat de vors, pach

teren beteren zeker zullen moeten doen welken tijt datmens 

an hemlieden hegheeren sal. ofte haer handen doen van 

den vorn. goede, hier ouer waren als orconden van den 

vors. pachte her boudin van lancmersch, her jan droogh

mont Religieusen van senle baefs. gillis daeus, Johannes 

oliuiers, piC'Ier van doreselaer ende \Vouter van den stee

nc. Dil was gheda<'n vp den derden dach van laurnaent jnt 

jaer ons heeren duusl vierhondf'rl twee ende viertich. 

Rijksarchief Gent, fonds St-Baafsahdij, bundel 866. 

IV. 

1573, 30 November. - Pachlconlracl. 

Viglius van zuichem Bij den Q"ht•dooghe des !weren 

Proost vander hrcke Cathcclralt• van Senle Bat>fs bintwn 

der stad! van Ghendt. doen Ie welene eenen yt•glwlijcken 

dat wij verhuerl ende jn loyalen pachte gheglwuen hehbt>n 

verhueren mde gheuen In loyalen pachle bij desen Ünse 

wel gheminde Catheline van \VayenLwrghe \V cd uwe vnn 

Andrit•s van den zomple TQ"oedt Ier gheertsclmen• binnen 

der prochic van Euerghem, loelwhoorende den lwspilult• 



van Ste Anna, glwfondeert binnen onsN heerlijchede van 

Sente Baefs. groot jnt gheheele onlrenl twintich bunderen 

een ghemet, lwndert achtentwintich Roeden, emmers In 

zulcker grootte als de voorn. pachteresse tselue goedt Letst 

In pachte ghebruuct heeft, ciaermede zij haer Ie vreden 

houdt. Eenen termijn van neghen Jaeren jnnegaende ende 

beghinnende te kerssavondt xv c drijentseuentich Omme 

de somme van zesthien pondPn grooten zuuer Pn vrij ghelt 

tsiaers, danof den eersten pacht ende betalinghe vallen ende 

verschijnen zal te kerssauondt XV c vierentseuentich ende 

alsoo voort van Jaere te Jaere de voorn. neghen Jaeren 

continuelic gheduerende. Te bdaelene jaerlijcx binnen 

Ghendt In zuleken ghelde als teleken daeghe van paye

mente cours ende ganck hebben zal binnen Vlaendren ende 

ciaermede sconincx demeynen betaelt zullen werden. Ende 

voorts op ende metten naervolghende conelitien ende be

spreken die de voorn. pachteresse ghehouden werdt alle te 

vulcammen ende onderhouden theuren roste ende periele 

zonder verghelt oft afslagh van pachte. Eerst werdt de selue 

pachteresse ghehauden alle de canten palen ende Limiten 

vanden voorn. goede wel ende ghetrauwelick Ie bewaeren 

ende onderhouden zonder die te verminderen, nochte lae

ten verminderen ofte verclonekeren In eenegher maniert>n 

Pnde Jaerlycx doen grauen twinlich Roeden grachten ende 

de canten van den voorn. Lande ende grachten Jaerlijcx 

beplanten ende daerop houden groyende twee honderf el

sen plantsoen, ende vijflich aheelen ofte poplieren polen 

oft andere nat'r den heesch van elcken grondt. Ende ooc 

zooverre als ons beliefde vpl sefuf' [!of'dt eerken planlsoe

nen te doen planten die zal de voorn. pachteresse theuren 

coste mo1·len doen halen daerl ons helieuf'n zul. f'nde die 

oock zonder onsen oft des voorseyts hospitaels cos! doen 

plunl1•n t>nde hauden groijcnde zonder dat de selue pachte

resse nochtans daeranne oft aen undt·re op[!<H'ndt' llflullen 

t•enigh f~t>cht zal fwhfwn. nic·l rnf'c•r van snoijf'n dan anclf'Ts

sins. Nt•mnt·r zal Vf'rmogiH'n al I l111ut duN hrwcx !'ndP huu

mt•s ouPrgJH.,!JHII'n IH•IJIH'n I t' luwwen t•lck I zi jncler ReeiJl er 

fijt Pens hinnt·n rlt·sf'rJ padll. clunof zij c/1• srhuf'tpn f_ncfcon 

zal lt•n vul (!<H'nt· van cft·st·n puch I jnclt·r nwn it•n·n nacrvol

glwnde. Tc· Wf'fl'rH'. I Jp cf,. lwt•t• slickt·n ~lwruwrnl clc hlom-
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bileken ende op de lwee slicken ghenaemt de mauwen de 

sdmelen twee Jaeren oudt. Item op den groolen blombilck 

ende teleen spelnelken van vijf Jaeren oudt. Item opt stick 

gheheelen dt>n achtersten muelewal ende sticxken ghe

naeml lslaghhilcxken van drie Jaeren. Item de vier gheme

len houen den gauere van vier Jaeren. Item op den Cruus

bilck den hauw zess jaHen oudt. Item vp den grooten mue

lewal zeuen Jaeren. Item den Lnmmins ackere acht Jaeren 

oudt. Ende den hauw van den grooten hospitaelbilck van

der oudde van neghen Jaeren. Voorts zal de voorn. pach

tersse I heuren af scheeden moeten Laelen jn besael hede 

twee hunderen coorens ende twee bunderen euene jn mesch 

Rechte. Ende Indien gheduerende desen Jeghemvoordeghen 

pacht den voorn. goede e.enighe Lasten ouerquamen als van 

Ven. Xen ende XXen penninghen ofte andere hoedaneghe 

die zouden moghen wesen tzij van sconincx weghen oft 

anderssins, de selue zal de voorn. pachlersse thueren cosle 

Jnerlijcx dooghen ende hetalen zonder verghelt oft afslagh 

van pachte. En zal voorts de selue pachlersse niet verma

ghen desen pacht yemant voort verhueren nochte ouerlaeten 

jnl gheheele nochle jn partien zonder onsen oorlof ende 

consent op verbuerle vanden gheheelen pacht oft van den 

voort verhuerde parlie. zooverre ons zoo believen zal. Aen

gaende de lmusinghen opl voorn. goedt slaende. der voorn. 

pachtersse toehehoor<>nde. die zullen theuren afsdwedene 

hij twee ghezworen prijsers ghepn'sen werden. ende zullen 

wij alsdan die vermoghen landveerden lol hehouf vand<'n 

voorn. hospilale zooverre ons zo belieuen zal. mids opleg

ghencle ende Iw I al ende. zoo die zullen ghepresen werden 

slnende. YVelch• voor~creuen condilit'n ende hespreken de 

voors. pachtersse glu•IJOuden werdt alle Ie vuleommen ende 

onderhouden jndt'r manieren voorsereven t'nde dnei"Yoren 

mf'lgaders voor de voorserePen .lnerlijcxsche betaling-he g"Of'· 

df'n ende soufrisanten zt'hre Ie slt•llf'n wellelick voor onse 

Officiers ende \VetiJauders van Euerghem timeren coslt• 

ende I en conlenlenwnte van den on I fnnglH•re \'fln den voorn. 

hospilale. In kennesse van welckf' voorserem'n vNrH\chtin

ghe hehlwn \Vij ghedaen mneken lwee voorwnerden vnn 

glwlijcl<en lnlHl!ldeiW dePilt' vult'r nndere glwscrcwn, dner· 

af \\lij deene. ende de voom. pnclllersse dander f_!hetee-
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d:ent ende behauden hebbf'n. Ghedapn fp GhPndt dPn LPI

sten van :'\ovembre XV c dryt'nt sPuentich. Viglius. 

Rijksarchief Gent. fonds St-Baafsabdij, bundel 866. 

V. 

15Q2, 3 December. - Pachtcontract. 

Ie \\'iliem van ijfte kenne \Vei ende In Loyalen pach

tt:> glwnomen thebbene Jeghens Jan horenbault als ghe

commilteert ten ontfanghe van den hospitale got:>deren van 

St Anne ghestaen wijlent tsente Baefs. alzulck pachtgot:>t 

als tvoorn. hospitael heeft Ligghen In de prochie van Euer

ghem ter kerckhrugghe ghenaemt tgoet ter Gheertschuere 

groot Jnt gheheele twinl i eh bunderen iiiic xxviij r. onbegrp

pen daervan de huysinghen stal!en. schuere ende ovenbuer 

mij ancierhands zijn campeterende bij coope van de voor

gaende ouerleden pachters. Eenen termijn van neghen Jae

rPn. waeraf den eerste pacht van betalynghe vaiien ende 

verschijnen zal kerssavant XVc vierentneghentich voor de 

somme van thien ponden thien scheiiynulwn groolen tsiaers 

vrijts zuvPrs ghelts bout:>n de lastPn ordinaire ende extraor

dinaire als Vt:>, Xe, XXe penn. ende dierghelijd<e Lasfen 

melsg. de ht:>erl. f'nde kerckel. Renlt:>n dcwr vute gaf'ncll' al 

zonder afslach van pachtc>. Dit•s en vermacht lek fzpfuc 

goPdt niet voorts ver~men• Int glwheele nochte zom. vp 

verhuerte van pachte. lndif'nl den voorn. ghecommilfprden 

belieft. noch te en Vl'rmacht I voorn. goel niet Ie veransalen 

binnen de drij fpfsle Jat>ren, Pnde moet fspfup ooc lwvrij

dr·n van allen boden. hruc>ckC'n, oncosiC'n sireeren schau

wynoltl'n hallucken <'nde andersinls. Ende moPt ooc !voorn. 

god l.alf'n In sulcker vorrnr-11 van slachaute als Ie lzclue 

Jwvondf'n lwhhf' Ie- mijnen <tr•nconwH·n. Ie welt·rw. I let 

slaclraut sf;wnde vp I slick achter dr· sclruNt' emle I .och

lynck mol'! lrij latr·n hfool fpn afsclrf'l'df'n. ltt•rn fl!'l stiel-: 

t!lwrr;wmt lspîii;H'f rw!!,lwn Jaf'Tt•n owft. !'ndt· fH·I ciPyn spil

l•u·fkt•n zr·s .fa!'Tt'n aucft. ltr·m dr·n IIH'f'slt·n f>foernackt•rt• oocf-: 

z•·s .fat·n·rr awft. ltf'ln vp allt· rit· mt·t·rsclwn t·nrfl' l'llijn(!fH'll 

mof'! rit· l.w·kt· oflt• sdrul'lt·rr van r/('11 lrorH kwilLdH·n l>li;f. 

Uf'll t'l'll .fat•r aurff. ltr•rn f~fuck rl;wr ft•ÎjrHff•fl Vpt/1'11 Cilllft•n• 
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bloot ten afscheeden. Item stud{ vpden zeluen eautere te

ghen den bucht bloot ten afscheeden. Item vp den bucht 

wesende maeymee.rsschen de Lueke een Jaer audt. Item 

teleen gauerkin, den voorderen blof'macker ende den cie.e

nen bloemackere het haul twee Jaeren audt. Item tghemet 

vpt eauterken thaul bloot. Item de vier Lammerackers een 

laer audt. Item de groote ende cleen Mauwe met het slock

bulcxken het haut drije Jaeren audt. Item den meersten 

Muelenwal zeuen Jaeren audt, Item den cie.enen muelen

wal twee Jaeren, Ende ten Letsten het cruystick moet blijf

uen zes Jaren audt ten afscheeden. Dies en vermach lek 

pachtere voorn. gheen voorder Recht pretenderen aen den 

vpgaenden hoornen dan hacpe ende haumes ghewoone es 

van cappen. mits oock belouende dat lek souffisanten ze

kere stellen zal die verzocht zijnde zonder den cos! van den 

voorn. hospitalc. In kennessen der waerheden zijn hier af 

ghemaect twee ghelijcke voorwaerden ghesneden deur de 

woorden Sancta Anna ora pro nobis waervan lek als pach

tere deene ende de voorn. ontfangher In zijne qualiteyt 

elandere gheteeckent hebben. Actum ter presentie van Sr. 

Jan Spira Schauteete van Ste Baefs. desen iijen decembris 

XV c tweent neghentich. 

Solv. xlh. x sch. gr. (get.) giegame van hyfte. 

94/95/96/97 /98/W/ 1600/1601/1602. 

Bisdom Gent, Parochiebumlel Evergem Il (1501-1600), 

thans g-edeponeerd in het Rijksarchief Ie Gent. 
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\iVESSEGEM 

In ons lief l\ leetjesland kar: men zo hier en daar nog 

een plaats Yinden. waar men de geest van het verleden aan

Yoelt. Bijyoorbeeld langs een boerenstraat, waar nog hof

steden staan die met stro bedekt zijn. Of ergens op een 

Yierweegse, waar nog een zeer oude herberg staat. Of ten 

slotte. op een of ander verlaten gehucht. Zo 'n mooi gehucht 

vindt men te Knesselare, dichtbij de grenzen van Ursel en 

Aalter. Dat gehucht wordt de Dries genoemd en wie het 

bezoekt zal er zeker onder de indruk van komen. De houten 

molen van Tiste T aets met de achtiendeeuwse huizen er 

rond. het Blauwgoed en de eigenaardige Driepikkel. al die 

gebouwen spreken van het verleden. JVJen zou bijna denken 

dat men het hier met een kleine dorpskern te doen heeft. 

DE DRIES. 

CENTRUM VAN EEN PRIMITIEVE PAROCHIE ? 

Het \Voeslijnegoed op Aalter en het Koningsgoed op 

Ursel. respectievelijk leenhoven van het Land van dP 
\Voestijne en van WessPgPm. liggen dicht hij de Dries Pn 

zelfs niPt ver van elkaar. MPn ondprgaat onwillekPurig rte 

hekorina Ie denken dat zij vroeaer een eenheid uitmaaktc·n. 

Er zijn daar. tot no(! toe, (.!Pen dc(.!PiijkC' lwwijzen voor, 

maar in een haan hr<'kPncl art i kc I van profP!'SOr St ruhlw (I) 
wordt l.(f'zead dat cl1' primitic·vc· paroeitiPs <'Pn Z<'Pr grol<' 

uilg1•stn·ktlwid J.adclc·n. Sijsc·lc·. hijvoorlwPid. omvatte· oor

spronkf•lijk fwt tc•gf•nwoorcJi~!C' Sijsd<' 1'11 daarhij no(! OC'

clf•lf•m. A<~s1•hro1·k. St Kruis 1·n l'l'n clc·~·l van Brua(!c:. liet 

amhacht van Malclc·~wm stn·ktP zich uit OVC'f l\lald<'!!<'rn, 

Aclnfl·m. St l.aun·in!. 1·n Bn.tilll'. I )at zou ook oorspronl.:<'

lijk sl1•d.ts f.1~n raro1 fliP Ul·vorrnd IH·hlwn, L·klo. Knprijkl' 

1'11 f .1·mfwkc· si llijrwn ook fmnili1· tP zijn Viln f•Jiwar. Zoud1•n 

ll) Prof. E. I. Struhhe : De parochles te Brugge vóór de 12e 
eeuw, In Alhum Engllsh- Brugge 1952. 
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Ursel. Aalter en Knesselare ook een oude grote parochie 

gevormd hebben ? Dan zouden wij, zonder bewijzen er 

voor te hebben, moeten verondersteHen dat de moederkerk 

op de Dries stond. Het is nu wel een feit dat juist op de 

plaats waar de grenzen van Ursel. Aalter en Knesselare 

samenkomen, dus op de Dries, al zeer vropg een kapel ge

staan heeft. De oudste, mij bekende, vermelding van de 

Pietenkapeiie, want zo werd die bidplaats genoemd. dateert 

van 1487 (2). Ze behoorde toen tol de dekenij Aardenburg, 

maar de kapelaan, Nicolaas van Praat, verbleef niet ter 

plaatse. Dat bewijst ons dat die kapel toen reeds haar be

lang verloren had en dat ze dus al sedert langere tijd moet 

bestaan hebben. In 1545 stond de kapel daar nog en een 

stukje grond er achter gelegen was begrepen in het domein 

van Wessegem (3). De mensen lieten er hun vee grazen 

maar zij zouden daar in lwt vervolg een vergoeding moeten 

voor geven. Er groeiden eiken op dat stukje grond. Uit een 

h·rkvisilalie van 1623 blijkt dat de kapelanij van Ter PiPten 

belast was met drie missen per week (4). De pastoors van 

Aalter, UrsPI en Knesselare moesten daar elk op hun beurt 

een mis lezen. Aan de kapPianij was Pen tiend vNbondpn, 

verdeeld tussen de bovengenoemde pastoors en de kapelaan 

van de heer van lwt land van de \ Voesl ijnp (5). Te Aalter 

bestond er, vanouds. een plechtige processie, de Dinsdag 

na Pinksteren, naar de Pielendries (6) en de mensen hebhen 

in de 17e eeuw getracht de sinds de godsdienstberoerten 

verdwenen kapel terug te doen heropbouwen omdat zij zo 

gemakkelijker zouden kunnen mis horen. 

Een ander feil dat op een zekere eenheid tussen Ursel. 

Knesselare l'n Aalter wijst. is het maalrecht dat de heer 

van het Land van de \Voeslijne in die dorpen bezat (7). 

(2) Brugge, R.A. - Kerkelijke archiE:>ven 371 - Computus van 
rekeningen. 

(3) Brussel, R.A. - Rekenkamer 7776 - Rekeningen van Wes
segem. 

(4) A. Verhoustraete : De kerk en de kerkelijke instellingen te 
Aalter omstreeks 1600 - Beernem 1947. 

(5) Gent, R.A. - St Baafs 287 : goederen van de priesterage 
van Knesselare. 

(6) A. Verhoustraete op. cit. 
(7) Denombrement van het Land van de Woestljne - Archief 

van de gravin de. Henricourt de Grune te Aalter (mede
gedeeld door de heer Verhoustraete). 
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Op het gehucht Oo~tmolen te Aalter stond een paal en 

in een omtrek van één mijl rond die paal, mocht. zonder 

de toelating van de heer van het Land van de \Voestijne, 

geen nieuwe molen opgericht worden (8). De molen op de 

Roze te Ursel. bijvoorbeeld, stond op cijnsgrond van de 

heer van het Land van de \Voestijne en de weg die er, 

over het IJzeren Hand te Ursel. naar toe leidde, heette in 

1538 « Lodewijcks, heere van Praet, meulenwegh » (9). Ook 

op Knesselare stonden de molens onder het maalrecht van 

het Land van de \ Voestijne en zelfs de molen op Oetsel te 

Zomergem. verkeerde in dat geval. Eigenaardig is het noch

tans dat de molen die gestaan had te Pilkem, niet in dat 

geval verkeerde. Die molen was reeds verdwenen in 1438 

maar de plaats waar hij gestaan had (gans ten noorden van 

Pilkem. dichtbij de Oude Brugse Heerweg) werd de Meu

lestake genoemd en behoorde tot het domein van Wesse

gem ( 10). Die plaats ligt nochtans dichter bij Oostmolen 

dan Knesselare. 0-laar Pilkern vormt op zichzelf reeds een 

groot vraagteken. Heden ten dage vindt men daar slechts 

twee hoeven maar in de 16e eeuw moeten daar heel wat 

woningen gestaan hebben. Wessegem bezat veel renten op 

dit gebied en in de oudste renteboeken worden verschil

lende « steden " of « hofsteden » vermeld, vooral langs de 

Pilkernstraat waarlang-s heden ten dage nog een oude linde 

staat. Die Pilkernstraat lig-t in de verlenging- van een weg 

die van het Koningsgoed komt en lol op de Oude Brugse 

Heerweg' loopt. Van Pilkern liep een kerkweg naar Ursel 

en dwars door Pilkem, maar ook verder door Ursel. liep 

ePn W<·r.! die in het f)('ain van cle lóe ('euw « mijns hecrcn 

van Praf'l mo<·rw<·g'" W!·nl genoernel ( 11 ). I )at is het legen

woonlig I f<·kelstraafjf', in oud!' teksten ook wel Ter,!elstraafje 

of Losfraafj<' g't·no!'md, dat ml•n kan volgen over Knesse-

(8) A. Verhoustraete : Molens binnen het maalgebied van het 
Land van de Woestljne. Appeltjes van het Meetjesland 
nr 2 - 1950. 

(9) Departementaal archief te Rijsel - XXXIII H 205 : Rente
boek van de abdij van Marquette. 

110) Brussel, R.A. - Rekenkamer 773 - Rekeningen van Wesse
gem : "rl'une mote ou soulalt être un moulln, appellé 
Meulne Staecke ;~;. 

(11) Brussel, R.A. - Rt!kenkamer 15410 - Renten van Wesse
gern lbcgin 16e eeuw). 

112) Brugge, R.A. - Praat nr 1 - Denombrement. 



Jare tot op Oedelem, heerlijkheid van Praal, aan de Witte

moervijver. Het is best mogelijk dat de heer van Praal, die 

in die tijd ooi< heer was van het Land van de Woestijne, 

rechten had op die weg en langs daar zijn grote vijver 

bereikte, zoals hij die ook bereikte van uit het hof van Praat 

op Oedelem, langs de Praatstraat (12). 

Dat zijn dus allemaal feiten die op een zeker verband 

wijzen tussen Ursel. Aalter en Knesselare. Moeilijker wordt 

het wanneer wij over een ambacht beginnen te spreken. 

Door sommige geschiedschrijvers wordt aangenomen dat 

een ambacht zijn naam zou ontleend hebben aan de moe

derparochie (I 3). Dat zou zo misschien kunnen toegepast 

worden op Maldegem. Jk heb echter nergens iets gevonden 

dat er zou kunnen op wijzen dat het Land van de \Voc

slijne eens de naam droeg· van ambacht. De heren van die 

heerlijkheid waren meester over« de lande van \Voostijne » 

en gewoonlijk ook over de « heerlickhede van \Voeste » die 

zich grotendeels over Aalter uitstrekte. \Vat Ursel betreft, 

dat was wel een ambacht. Voor zover er bronnen zijn die 

ons daarover inlichten, en dat is van de 14e eeuw af. vin

den wij voortdurend de vermelding « Ursel-ambacht ». 

Hiermede worden dan Ursel-'t Gentse, Ursel-'t Vrije en 

dikwijls ook 't Knesselaarse bedoeld. De baljuw van Ursel 

had rechtsmacht in die drie delen. Ursel-'t Gentse en Ursel

't Vrije lagen allehei op het lt>genwoordige Ursel; die na

men zijn ontslaan door ht>l ft>il dat de grens lussen de Oud

burg van Gent en het Brugse Vrije, dal dorp doorsnijdt 

( 14) : het grootste gedeelte van het tegenwoordige Ursel 

lug op J1el Vrije, sleehls de zuid-west hoek en dan nog een 

smalle strook op l1et aelutcht Berken. lagf'n op het Gentse. 

Dit deel vormde juist cl(' lteerlijklteid \Vessegem maar er 

lugen loch nog enkele lenen van die heerlijkheid op het 

grondgebied van Ursel-'t Vrije. Ook hel Land van dt' 

Woeslijne bezat heel wat lenen op grondgebied van Ursel. 

ook op Zomergem had die grote heerlijkheid nog· letll'n en 

(13) L. Vanheule : Ichtegem en de villa Koekelare, bldz. 38. 
Verwijst naar Collationes Brugenses, deel 22 (1922>, bldz. 
292 : R. Deschepper : Kloosters in Vlaanderen vóór de 
9e eeuw. 

(14) D. Verstraete : De grens tussen de Oudburg van Gent en 
het Brugse Vrije, in Ons Heem, jaargang 9, 1951, nrs 3-4. 
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we hebben reeds gezegd dat de molen op Oetsel onder haar 

maalgebied behoorde. Op die gemeenten trouwens had de 

heer van het Land van de \ Voestijne het recht twee sche

penen aan te stellen om over de belangen van zijn grond

gebied te waken ( 15). \Vat het Knesselaarse betreft. dat, 

sedert midden van de !Se eeuw, samen met Ursel werd 

beheerd. dat lag· op het grondgebied van Oedelem, dus op 

het Vrije, juist aan de grens lussen de kasseirijen van de 

Oudburg en het Brugse Vrije (16). grens die daar samen

valt met de tegenwoordige grens Oost- en \Vest-Vlaande

ren. Ten zuiden van het Knesselaarse, en steeds op het 

grondgebied van Oedelem, lag een andere kleine heerlijk

heid, \ Vulfsberge namelijk. Of die heerlijkheid ooit betrek

kingen zou gehad hebben met het complex Ursel-Knesse

lare-Aalter, weet ik niet. Er zijn feiten die er op wijzen dat 

het meer familie was van St Joris-ten-Distel : de heer van 

dat dorp bezat in 1650 de hoge justitie over Wulfsberge (17) 

maar hij bezat die rechtsmacht als l1eer van de heerlijkheid 

van den Houtsen die zich over veel dorpen uitstrekte. Op 

Lissewege lag er ook een stuk van Wulfsberge, nog heden 

ten dage vindt men daar een hoeve die deze naam draagt. 

~aar ook op Ursel bestond een Wulfsberge, deel uilma

kend van \Vulfsherge op Oedelem ( 18). 

Tussen het Knesselaarse, \Vulfsberge op Oedelem en 

Ursel. lag Knesselare maar dat dorp behoorde grotendeels 

lol het Land van de \Voesl ijne. Het noordelijk deel van 

dit dorp, met noQ" enkele aeml'len in het zuiden. dichthij het 

kanaal en zelfs nog een deeltje op St .Joris-ten-Distel, vorm

den edll1·r et'n afzonderlijke het'rlijkheid : de Grafelijklwdc 

van Knesselare. lfl't rwlderijn en de viersdiaar van die 

heerlijklwid sionden Peilter niet ver van het leenhof van 

IH·t Krwsselaarse, zodat IH·l best moa-elijk is dat Grafelijk

l.ede !In KrwsselaarSI' oorspronkl·lijk één ueiH·e vormden ( JQ). 

(15) Denombrement van het Land van de Woestljne (zie nota 
7). 

f16) D. Ver11traete en A. Rljserhove : Het Knesselaarse en het 
Prlnsengoed. Eeklo 1950. 

117) Brugge, H..A. - Burg van Brugge, Leenboek van de 17e 
eeuw. 

l18) Gent, R.A.- Urscl nr 787. 
119) BrUfu;el, R.A. - Rekenkamer Nr 45410 - Renten van het 

Knesselaarse, 16c ecu w. 
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De toestand schijnt dus lamelijk verward. De feodali

teit heeft de verhoudingen tussen verschillende dorpen zo 

ingewikkeld gemaakt, dat \Vij bijna niet meer klaar kunnen 

zien. Laat ons bijvoorbeeld eens terugkeren naar de kern 

van het zogenaamde complex Urscl-Aalter-Knesselare, de 

Pielendries zelf. De mooie hoeve, die wij daar niet zo ver 

van Tiste Taets molen zien, is het Blauwgoed, of het Goed 

Ier Pieten. De grens Ursel-Knesselare loopt dwars door dat 

hof ; ze valt samen met de vroegere grens tussen het Land 

van de Woestijne en \Vessegem. Het Goed ter Pielen was 

echter een leen van het Land van de \Voestijne. Joos van 

Bassevelde hield dat goed in leen in 1453 en hij verkocht 

het in dat jaar aan Joos de Baenst. Bij die verkoop moest 

markgeld betaald worden aan de heer van het Land van 

de \Voeslijne en aan de hertog van Bourgondië die toen 

\V essegem bezat : één derde aan de heer van het Lwd van 

de \\1 oeslijne, want één derde van het Goed ter Pieten lag 

op zijn grondgebied, en twee derden aan de hertog want 

het grootste gedeelte van Ter Pielen lag op \Vessegem (20). 
Een heelje meer naar het noorden toe, aan de grens Ursel

K.nesselare, lagen het Goed Ie Lembeke (nu Driepikl,el ge

naamd) en Levendale. Dat waren lenen van \Vessegem 

maar zij lagen op het grondgebied van Knesselare, dus op 

het Land van de \Voeslijne (21 ). Die ingewikkelde locslan

den bev,:ijzen ons dat de grens lu~sen de parochies Ursel 

en Knesselare, jonger is dan die oude lwt'ven, dat die grens 

daar willekeurig getrokken is tussen \Vessegem en het 

Land van de \Voeslijne en dat zij, om zo Ie zeggen, er 

vroeger g~'hcel dwarsdoor heeft gesneden. Hetzelfde zouden 

wij lwnnen Zl'{,Wen voor de westkant van Knesselan', waar 

hd Knessl•laarse en de Grafelijkhede van Knesselure, zo 

dicht bij ellmnder liggen en op sommige plaatsen in elkaar 

gestrengeld zijn. De Grafelijkbede paalde daar bijna aun 

het leenlwf van het Knesselaarse (het Prinsengoed) en wij 

hebhen hoven rel'ds gezegd dat het pelderijn en ook de 

viersdmar vun de Grafelijl..:hede duar dichtbij stonden. \\'ut 

de grens tussen de l..:usselrijen betreft. die mol'! ook jonger 

<20) Brussel, R.A. - Rekenkamer 14455 - Baljuwsrekeningen 
van Ursel, Wessegem en Knesselare. 

<21) Brussel, R.A. - Rekenkamer 1107 - Lenen van \Vessegem, 
15e eeuw. 

72 



zijn en zij heeft d(' vermoedelijJ,(' eenheid van Urs('l, Aalter 

en Knesselare. lelijk in de war gestuurd. Algemeen wordt 

aangenomen dat de kasseirijen opgericht werden onder 

Boudewijn V (22). in het midden van de 11 e eemv. Als de 

g·rens tussen de Oudburg en het Brugse Vrije in die tijd 

ook op lJrsel vastgelegd werd, zo dwars door bossen en 

akkers, alleen maar het grondgebied van \V essegem vol

gend. dan moet de gebeurlijke eenheid lussen Land van 

de \ Voestijne en \V essegem reeds vóór die lijd verbroken 

zijn. Zo ooi, de eenheid lussen het Knesselaarse en de Gm

felijkhede van Knesselare, want die twee heerlijkheden wer

den ook door de kasseirijgrens gescheiden. Daar schijnt die 

grens tamelijk aannemelijk te zijn, zij volgt immers een 

eind de Flabbaartbeek tot aan het Prinsengoed, loopt dan 

lamelijk recht door de vroegere heide van het Knesselaarse, 

om dan terug een beek le volgen, de Kwawal of de Vijver

eekebeek. Dan valt die grens op de Oude Brugse Heerweg 

die lVlaldegem van Knesselare afscheidt en vroeger waar

schijnlijk ook de grens vormde tussen de pagus Mempiscus 

en de pagus Roelanensis (23). Maar op Ursel is de toestand 

veel willekeuriger. Het is alsof men daar opzettelijk de heer

lijkheid \Vessegem hij de Oudburg van Gent heeft willen 

doen behoren. En waarom de grens lussen de kasseirijen 

daar zo 'n diepe hocht maakt en gans Ursel-'t Vrije bij het 

Brugse Vrije doet hehoren. zal ook nog lang een open 

vraag blijven. De pagus Flanelrensis strekte zich oorspron

kelijk slechts langs de kust uil en reikte niet ver owr de 

polderstreek, zo lezen wij in ftel artikel van professor 

Dltondt. Als de kuss1•lrij van fl('t Bruf.!se Vrije zich later 

vormde en zich een heel eind fen ooslen van Brug(,!e uil

strekte, dun heeft men duur grorulg<·hied acm~Jeltecftl vun 

de pagus 1\-lempiscus en dal zal rnisscftien ook hl'l geval 

(.!!'Weest zijn met Ursel-'t Vrij<·. lid moel ons dan ook nil'l 

vt·rwoncll'n·n dat d1'Z<' IH·erlijklll·ilf. ullwewel app<·ndunle 

van het lhuuse Vrij1·, sl!'eds in n;mwt• fwlrel<kin(.!t•n hleef 

122) Prof. J. Dhondt: Oorspronkelijke lig-ging van Vlaanderen 
- Album Dr F. Baur, deel I, bldz. 192 en vlg. In tal van 
werken overgenomen o.a. In Algemene Geschiedenis der 
Nederlandfm, deel 11, hldz. 162. 

123) Ibidem. Daar wordt gezegd dat Maldegcm deel uitmaakte 
van de pagus Rodanensls, pagua die echter reeds In de 
9e eeuw bij de paguA F'landrcn~:~ls werd gevoegd. 
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met de Oudburg. In de 14e eeuw kwam Ursel nog voor op 

de rekeningen van de baljuw van Gent (24). De baljuw 

van Ursel had rechtsmacht in twee heerlijkheden die van 

het Vrije afhingen (Ursel-'t Vrije en het Knesselaarse), 

maar ook in een heerlijkheid die van de Oudburg afhing. 

\Vanneer die baljuw zware straffen deed uitspreken door 

de schepenen, moest eerst het advies gevraagd worden van 

de Raad van Vlaanderen. de Ontvanger Generaal of de 

Souvereine Baljuw (25). Hij bleef echter ook onder toezicht 

staan van het hoofdcollege van Gent. En loch deed die bal

juw in 1498 beroep op de scherprechter van Brugge, om 

\Villeken van den Dale, die een diefstal begaan had, drie 

keren op de pijnbank te leggen (26). 

Dit alles bewijst ons dat het gebied dat wij hier be

spreken om zo Ie zeggen uit elkaar gerukt werd. l'vlaar toch 

is het niet gemakkelijk een zekere eenheid te zoeken in 

Ursel. Knesselare en Aalter. En om de kapel van de Pieten

dries als kern van een oude parochie Ie beschouwen zouden 

nog meer bewijzen moelen aangebracht kunnen worden. 

HET KONINGSGOED. 

LEENHOF VAN \VESSEGEM 

Nu wij zo het een en het andPr gezegd hebben over 

betrekkingen tussen het Land van de \Voestijne en \Vesse

gem, gaan wij eens onze aandacht vestigen op \Vessegem 

zelf. Eigenlijk zouden wij beter het \Voeslijnegopd onder 

de loupe nemen, omdat wij verondersteld hebben dat \Yes

segem uil die heerlijkheid zou kunnen gegro(•id zijn. !\laar 

er is iemand di<' dal veel heter kan doen, dat is onze mede

werker de hePr VerhouslraeiP. liij zal dnar ten gepasten 

tijde over schrijven. HiPr gaut ht'l dus owr \Vessegem en 

om te bt'ginnen, ovN het leenhof dut de naam draagt van 

Koningsgoed. Dat is een zeer oud hof. l\lisschien was een 

zekere Willo er de beziltN van in 970 want in dat jaar 

schonk hij goederen weg aan de St Pielersabdij op de plaats 

(24) Nowé : Les baillis comtaux de Flandl'e - 1929. 
(25 en 26) Brussel R.A. - Rekenkamel' 14455 - Rekeningen van 

de baillage van Ul'sel, Wessegem en het Knesselaal'se. 
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die « \Vessingim » genoemd werd ('27). Het is eigenlijk 

slechts op het einde van de I-te eeuw dat wij inlichtingen 

krijgen over \ Vessegem, maar de plaatsnaam, de ligging en 

de uitbatingsmethode laten ons vermoeden dat de Franken 

die hoeve reeds gebruikten. Juist zoals het Prinsengoed te 

Knesselare ligt het Koningsgoed aan een beek die de grach

ten rond het hof van water voorziet. Die beek ontspringt 

op de helling van een hoogte van 23 meter (de pachters 

hadden bestendig last van het water dat van die hoogte 

naar het hof toe vloeide}, loopt rond het Koningsgoed en 

stroomt dan verder naar het Goed ter Pieten waar zij zich 

in de Driesbeek stort die op haar beurt de grachten spijst 

van die hoeve. Het Koningsgoed ligt dus in een dal en 

dichtbij natuurlijke weiden, die zich dan verder naar het 

zuiden van Ursel uitbreiden. Dichtbij de hoeve lagen dan 

ook de vruchtbaarste stukken land en de beste weiden, hoe 

meer men naar het noorden opklimt. hoe dichter men 

nadert bij de heide- en bosstreek die gans het noordelijk 

gedeelte van Ursel bedekte. Tussen het akkerland en de 

heide had het hof zijn bos, de Wessegemse bossen of het 

Koningsbos genoemd, waar het nodige hout gehakt werd 

voor de bouwwerken. Dat bos was 29 gemeten 278 roen 

groot en het hout dat er op groeide werd steeds afzonderlijk 

verkocht in zeven houwen per negen jaar. Een deel van het 

Koningsbos heette de Herentebos. Bij het domein van \Ves

segem hoorden nog veel andere stukken bos of akkerland 

die steeds afzonderlijk verpacht werden. Zo bijvoorbeeld 

twee vijvertjes Ie Pilkem. de Meulestake die wij hoger reeds 

vermeld hebben, bossen en land op Ursel-'t Vrije die hij 

),et domein gevoegd Wl'rden op het <'inde van de 14e eeuw 

na de dood van .fan vander Donk wegens l1et reelil op 

go<'deren van hasluard<'n. gronden fen noorden van de kerk 

van lJrsel aan l1el ff<·kelstraalje <·n de I fandelslraal, ook 

aang<'slagen WI'Jl<•ns n·cl•l op lmslaardgoeder<'n (van Jan 

Shorgl'rs hegin 151· <·t·uw}, zeven genwlen akl<erlund in 14()7 

aangeslau<·n van Z··u~·r van I lulle W<'Jl<'IIS niel IH'Inlen vun 

renlen, vi•·r Jll'nwkn I wielt· hij de lhugsl ruul in cijnspacht 

uilg<·U<'Vt·n, t·n dan nog 111'1 hosje !,ij de lwpel Ter Pielen 

127) A. Faycn - Liber tradltionum Hanctl Pclri Blandiniensis. 
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dat wij hoven reeds vcrmeld hebben (28). Over al deze 

goederen van het domein van \Vessegem kunnen wij het 

hier niet hebben. Wat de renten van \Vessegem betreft. 

daar zullen wij later een woordje over zeggen. Hier gaat 

ltet voorlopig alleen over de pachthoeve. \Vij moeten echter 

nog twee stukken grond vermelden die nauw verbonden 

waren aan de hoeve alhoewel zij aanvankelijk afzonderlijk 

verpacht waren. Dat waren hct Nieuwbos en het Hofveld. 

Het Nieuwbos lag ten noorden van het Koningbos, over de 

Oude Gentweg en ten oosten van de Pilkemslraat en ltet 

Hofveld lag ten westen van de Pilkemslraat maar grensde 

ten zuiden ook aan de Oude Genlweg. Dat Nieuwbos was 

in het begin van de 14e eeuw aangelegd op bevel van Vic

lor van Vlaanderen die toen heer was van \V essegem (29). 
Het Hofveld wordt slechts sedert het midden der 16e eeuw 

vermeld. Dat was een stuk heide gedeeltelijk begroeid met 

slruikge\vas dat men echter hier en daar had uilgehakt om 

de heide als weiland dienslig Ie maken. Dat HofYeld werd 

aanvankelijk afzonderlijk verpacht maar in de 17e eeuw 

werd het ooi..: door de pachter van het Koningsgoed gebruikt. 

Nieuwbos en I lofveld hewijzen ons dat van uit het hof aan 

ontginning gedaan werd, dat men lrachlle stukken van de 

heide die zich lf'n noorden van Wesscgem uitsln·kte, dien

slig te mal..:en voor uithaling. 

Zonder hel llofwld en het bosje op de Pietendries. 

was de hoeve van \ \' essegem 118 gemeten 2i0 roen groot 

(het Hofveld was 6 gemeten grool). Uit de pachtYoonYaar

den van die hoeve lwnnen wij leren dat men hiPr het dries

hedrijf en de vruchtopvolging llH'pasle w1n dl' \'laanderse 

zandstrcel..:, zoals Ir P. I .indenHws ons die heeft leren ken

nen (30). De padtier rnoesl er voor zorf,(en dal. op het einde 

van zijn pacltl, 30 gernelen bezaaid land aanwezig waren: 

13 gemeten mei hrankkoren. 13 gemden met sloppelrogge 

en 13 genH'Il'll haver. De driPs werd ltier dus niet g(:'hnwkt 

vóór ltij lwhouwd Wl'rd. maar diep olllf,(l'plo(:'gd en dadelijk 

h(:'zauid met haver. Üp deze Intver volgde dan een braak 

(28 en 29) Brussel, R.A. - Rekenkamer 7773 tot 7778 - Rekenin
gen van Wessegem. 

(30) Ir P. Lindemans: Geschiedenis van de Landbouw in Bel-
;.... gië, bldz. 110 - Antwerpen 1952. 



die gemest werd en waarin de landbouwer winterkoren 

zaaide. Dat was het « braakkoren ». En na dat koren werd 

een tweede oogst koren gezaaid « die sloppelrogge ». Dat 

is hier dus een inbreuk op het drieslagstelsel. Ongeveer één 

derde van de gecultiveerde grond werd gebruikt als akker

land en de rest was weide of dries. l\laar er waren in elk 

geval stukken land bij die bestendig als weide gebruikt 

werden. Zo b.v. de ÜoslmePrs, waarvan het hooi soms ver

kocht werd. en misschien ook de Brie!. l\laar op het geza

menlijk akkerland paste men het systeem toe dat Ir Linde

mans ons beschrijft in deel I van zijn ·werk. blz. 112 : zoals 

op wel plaatsen van het Brugse Vrije werden de landerijen 

ingedeeld in houwen. Üp het Koningsgoed waren het noch

tans geen negen houwen zoals b.v. te Zoetendale. Het 

pachtcontract eiste dat, bij het einde van de negenjaarse 

pacht, die met de maand l\lei begon, het hout rond vol

gende stukken land en weide zou gehukt zijn : rond de 

Vijver, de .\lote, de Ommeloper, de Evenhilk. de Singel. 

de Zestiengemeten, de Ettinge, het Hekstuk. de \Veide bij 

de Rriquetterie, de Vijfgemeten en rond het Schildeken. Die 

stukken waren dus bezaaid op het einde van de pacht want 

het jaar van het hakken. zo lezen wij verder bij lr Linde

mans, en de drie daaropvolgende jaren, droeg de akker 

gewone veldvruchten ; het vijfde jaar WPrd de aU:er lw

grausd en hlt>ef kunstmatige WC'ide geclurPnde vijf jaar. Van 

deze hierboven opgC'somde stukken land. konwn alleen maar 

de Zc·stit•nl(f'metc·n. het Hekstuk de Evenbilk. de Vijfge

meten Pil misschien lwt Sdlildeken in aanmPrking als Z<Hli

land. I )p rest \\'as waarsdlijnlijk weide. Als wij de oppPr

vlaktc· van diP partijen samentellen, komc•n wij ongevPPr aan 

30 l(l'mPten. Dat was hijna ge·noeg om die• 3<J gc·mPIPn 

hraakkorc·n. stoptwlrol(ge en haver Ie zaaien cliP de padlier 

hij l11·t e·incfp van zijn pacht ITIOP!.t klaar l11·hlH'n. :'-laar ]dj 

J,acl nol.! rrwt·r plaats dan die• elc·rti!.! j.!c•mc·l!•n. I 11'1 pndtt· 

contruct Zl'!,!t irnnH·rs dat clc· Bril-I. clc· Zal< 1'11 d" Twanlf

!,!t·rrwtc·n, rncwtc·n omrin!,!cl zijn rw·t ltoullomtc·n vnn éé-n janr. 

l~n roncl cl,. I )ic·rickxnwc·r~. clc· Briqul'll«·riP c·n ril' \Vc·icll'-l>ij

lwt -I lof, mcw~l«·n se lwulfon stamt van hvf'c· jaar. I )ic•rickx

ITII'I'fS l'fl W«·iclc·-l>ij-lwt I lof la!,!«'ll wnarsdlijrdijk hc·sten

cl;g in W«•ilarHI. rnuar clc· wsl lwslant zo OIJI.(c•v«·c·r 20 



ten. Die oppervlakte kon dus ook nog bezaaid worden bij 

het eindigen van de pacht, zodat wij moeten besluiten dat 

naast de granen nog heel wat andere gewassen geteeld wer

den. waarschijnlijk mees! vlas. Dan bepaalt het pachtcon

lract verder dat de Üostmeers, het Wulvekot en de Grote 

Lijne moesten omringd zijn met scheuten van vier jaar (de 

Oostmeers was weiland en het Wulvekot werd dikwijls in 

helftwinning uitgebaat). Rond het Stuk-voor-'t hof en de 

Oertiengemeten moest hout staan van vijf jaar. En ten slotte 

moest hout staan van acht jaar rond een deel van de \V ei

de-bij-het-Hof voorbij het Zwijntje of het Brugje. Tot 

zover dan de voorwaarden voor de uitbating van het akker

land. De pachter moest verder een zeker aantal plantsoenen 

laten opgaan uit de houwen die hij mocht hakken, hij moest 

het huis onderhouden. de schuren en de stallen : de spleten 

in de lemen wanden met klei stoppen. timmerwerk doen 

uitvoerf'n en de horebamen in goede staat bewaren. Deze 

hPrslellingen werden echter van zijn pachtsom afgetrokken. 

Verder moest hij, op eigen kosten. ieder jaar 300 bonden 

gleistro op d<' daken leggen. De gebouwen moesten, in 

1575, hij lwt einde van de pacht. een waarde hebben van 

43 pond groten. \Vij kunnen ons wel een geelacht vormen 

van die gehouwen op het hof van \Vessegem : op het einde 

van de J5e eeuw sionden daar een woonhuis met een hij

lrr·l< die het kaashuis werd gPnoemd. een schuur, stallingen, 

een duivenlil waaronder de zwijnenstal \Vas ingericht, f'en 

kiekenshok een schaapsstal. een wagenkoL f'en open hooi

schelf en het ovenbuur (31 ). De duivPnlil was in stef'n gf'

houwd en zij hevalle ef'n honderdtal gemetste nesten. Boven 

de deur was <'en versiering aangebracht : een houten plaat 

waar een wagenspan stond in gesrwden. Die duivenlil werd 

midd<·n de J5e eeuw afzonderlijk verpacht. maar hf'l was 

al I i jd de pnch I er van de l1of'vc die ze in pnch I nam. Ann 

hf't woonhuis wns nwer steen verwerkt dnn nan de nndere 

gphouwcn. Maar loch lwd dit woonhuis ook nog lemen 

wanden C'n N'n dak van stro. De kelder Pn de opkamer 

war<'n in steen en het water van het strooien dak. stroomde 

af in ePn gooi die gemetseld was in blauwe sleC'n. « stckens 

(31) Brussel, R.A. - Rekenkamer 7774 - Rekeningen van W<'s
segem. 
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steen » genaamd. DP gebouwen die hipr vermeld worden 

zijn deze die opgetrokken WPrdPn in 1492-93. In 1488 im

mprs, was de hoeve bijna volledig afgebrand. Duitse sol

datPn van keiur l\luximiliaan. die gelegprd waren te Ever

gPm. haddpn die brand vproorzuakt. 

Het woonhuis was gPdeeltPiijk lwrbouwd met stenen 

die op het hof lagpn en gedeeltelijk met hout dat men had 

gPkocht te Schuurveld op \V essegem (het bos van W esse

gem was immers ook afgebrand) en met leem dat men op

dolf te \Vest voorde. De schuur en een paar st uilen werden 

echter volledig gekocht op andere plaatsen. Zo werd de 

schuur te St Joris-ten-Distel gekocht. Men ging ze daar 

keuren en prijzen en, na de aankoop, gingen de boeren uit 

de omgeving van \Vessegem die schuur met hun karren 

halen. Zij werd dus te St Joris-ten-Distel volledig afge

broken en op \Vessegem heropgpbouwd. De boeren die 

bij dat werk geholpen hadden, werden getradeerd op bier, 

kaas en brood. Het gebeurde wel meer dat de boeren uil 

de omgeving elkaar hielpen bij het werk. Zo was dit ook 

het geval bij het maaien van de Oostmeers in 1393 (32). 

Sedert de heropbouw van 1492. bleef Wessegem een 

gewone maar toch tamelijk grote hoeve. Maar vóór de brand 

moelen daar toch belangrijker gebouwen geslaan hebben. 

Dat hof was immers gedurende lange tijd privaat bezit van 

de landsvorsten en het is een fPil dat de Bourgondiërs, op 

weg van Brugge naar Gent of omgPkcerd, er dikvvijls ver

hleven ('n). In de oudste rekeningen van \Vessegem wordt 

dan ook wel eens gesproken over « Ie manoir dt• \Vesst•

gem :.. De in arduin t•n gebakken sl(•en gebouwde duivPn

til, bleef een ht·wijs van de vroer.(ere grootlll·id van het hof. 

Victor van Vlaancleren, haslaard van I .odewijk van l'vlale, 

de('(J VÓÓr 11)0 ('('IJ niPUW j:fehouw in s(et•n oplrekkt•n en 

cle inj:fanusroort VPrJ:.(rolt•n. 11!'1 is IH'st mogt•lijk dat de oude 

muur en cle schouw clit· in Hf>-1 in de gracht vielen, nog 

afkomsliJ,! W<Ht·n van tie vroegt·rc· manoir. Van die muur 

kon rrwn n;ulc·rlHtncl 27.000 stt•nt•n uit dt· aracht lrt·kkl'n. 

132) Brussel, R.A. - Rekenkamer 533 - Rekening van Wesse
gem 1393. 

133) D. Ver!!tffwte : Oude wegen In het Meetjesland - Appeltjes 
van het Meetjesland nr 1, 1949. 

79 



Die slenC'n werdt>n gedeeltelijk vt>rlwcht aan de kt>rk van 

Ursel t'n gedeeltelijk gebruikt bij herstellingswerken aan 

het hof (34). 

DE HEREN VAN \VESSEGEM 

In de oudste rekening van \Vessegem (1392-93), vin

den wij Loclewijk de Haze vermeld als heer van \V essegem 

(35). Zo zegt men daar onder andere dat mijnhet>r de Haze 

en mijnheer van Liedekerke Ie \Vessegem kwamen jagen. 

!Vlen kocht poeder voor hen te Bruggé. Er moest voor haver 

gezorgd worden voor de paarden van mijnheer de Haze 

als die Ie \Vesst>gem was en een deel van het hooi van de 

Oostmeers diende uitsluitt>nd voor de vot>ding van die 

paardt>n. In die rekening kan men ook lezen dat Loclewijk 

de Hazt' op JWigrimstocht naar het H. Land trok in I 302, 

dal zijn kind Reinit>rl<f'n. te \Vessegt'm werd opgekweekt. 

Voor dat Reinierkt>n lwcht men een wieg Ie Bmgge en men 

deed ook een bedevaart naar Brugge als het kind ziek was. 

Het blijkt zdfs dal Reinierken Ie \Vessegem werd geboren, 

want de moeder van Lodewijl< de Haze kwam naar dit hof. 

als het kind « geheven » werd. 

VolgC'ns VrC'dius zou Loclewijk de Haze, baslamelzoon 

van Loclewijk van Mak \ Vess('gem gekregen hebbC'n nadat 

de graaf dit goed had an.ngcslagC'n omdat de vorige bezitter, 

Geraard de Moor. in 1370 veroordeeld was wegens moord 

(36). \Vessegcm ·wordt eigenlijk niet vermeld hij Vredius, 

hij spreC'I<t alleen over de goC'dt'ren van Gemard de l\Ioor. 

Maar in de ren ten van Assenedt'. die zich ook over Ursd 

uilstrd<ten, wordt nog in I 53 I een, sedert lange tijd niet 

meer lwlaalde, post vermeld. die ons lwwijsl dat de graaf 

van Vlaanderen in l~t•l hczit is gel,onwn van \ Vessegem, 

na Gcraard de 1\loor: «de gnH•V(' van VlaC'nderen O\"f'f 

(34) Brussel, R.A. - Rekenkamer 7773 - Rekeningen van Wes
segem. 

(35) Brussel, R.A. - Rekenkamer 533 - Rekening Wessegem 
1392-93. 

(36) Vredius : Genealogiae Comitum Flandriae, deel II. (Deze 
passage werd mij medegedeeld door de heer Verhoustrae
te.) 
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dominum GlwN<H'rl de l\ I oor» (37). Het is Pf'n ff'il dal de 

familif' de l\loor in de 13e en 14e eeuw eigt>naar gewf'Pst 

is van \ Vessegem, Zo vinden wij een Ga u tier van VvessP

gpm in 1264 (38). In de Guldensport>nslag SJWelde epn lid 

van dit> familit> ook et>n rol (39). Zo wordt er een GPTaard 

df' ~!oor. lwer van \ Vessegem. vermeld in 1297 en in 1304. 

ln 1300 zat die Geraard de l\loor, samen met de graaf van 

Vlaanderen. gevangen in Frankrijk. Zijn broer Philips, 

wordt vermeld in de Brugse rekeningen van Juli 1302 en 

lwt>ft waarschijnlijk meegestreden in de Guldensporenslag. 

In 1187 is Neen \\'alter Mor de \Vissengem die tekent bij 

t>c>n gift van de kastelein van Gent aan Papinglo (40). In 

1216 is er ook een Geraard Mor die tekent bij een gift van 

de heer van Zomergem aan Papinglo (41 ). 

Loclewijk de Haze sneuvelde in 1396 te Nicopolis 

tijdens een kruistocht tegen de Turken waaraan ook Jan 

zomiN Vrees deel nam (42). Of kinderen van Loclewijk de 

Haze hun vader opgevolgd hebben als heer van \Vessegem, 

weet ik nog niel. Vt>rmoedelijk wel. want het archief van 

Rijsel bevat rPkeningen van een de Haze voor 1399-1401 

(Serit> B 3658). ln ell< geval vinden wij Victor van Vlaan

dt>rPn als heer van \VessPgem in 1419 want in dal jaar 

tracht hij zijn aanslaande vrouw, Jeanne d'Escornaix, t>n 

gebeurlijke kinelPren uil dat huwelijk. mf'deNfgf'namen te 

mahn van zijn goedf'n'n op Ursel en Oostburg (43) en 

lalf•r vinden wij hem. lol aan zijn dood in 1430. als IH'Pr 

van \Vesst>gem VPTmeld (44). Viclor van Vlaanderen was 

ook een bastaardzoon van f .od<·wijk van l\1alc (45) en zo 

(31) Brussel R.A. - Rekenkamer 45198 - Renten van Assenede 
op Ursel. 

138) Duchesne : Histoire généaloglque des malsons de Guines, 
etc., Paris 1631, p. 327 (vermelding mij ook medegedeeld 
door de heer Verhoustraete). 

139) Dr .J. Verbruggen : De slag der Guldensporen, hldz. 12, 
116, 217, 228 en 228. Antwerpen 1952. 

140) Miraeus: Opera diplomatica, deel IIT, hldz. 63. 
141) Van Lokeren : Hlstoire de l'ahhaye de St Bavon, hldz. 95. 
142) Vredius: Op. clt. 
143) Rijsel, A rchives départementales du Nord - Série B 1452. 
144) Brussel, R.A. - Rekenkamer 45406 - Renten van Wesse

gem 1433. 
145) In mijn hoekjP. over het Prinsengoed te Oedelem-Knesse

lare, staat foutlevelijk dat Victor van Vlaanderen hnstanrd
zoon was van Fillps de Stoute. De fout werd mij aange
wezen door de heer VerhoUiüruetc. 
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zien wij dat Wessegem in het bezit bleef van de grafelijke 

familie. Victor verbleef veel op zijn leenhof te Ursel en, 

zoals boven gezegd, deed hij daar nieuwe gebouwen op

richten en legde het Nieuwbos aan. Het blijkt nochtans dat 

zijn bastaardzoon, Adam, hem niet is opgevolgd als heer 

van \Vessegem want in 1431 is dit domein terug in het 

bezit van de hertog van Bourgondië en van dit jaar af be

ginnen de rekeningen, opgemaakt door ontvangers van 

\Vessegem op bevel van de Rekenkamer te Rij~el. Van de 

eerste Mei 1433 tot St Jansdag 1434 nochtans, kwam Wes

segem nog eens in handen van een ander leenheer, Roland 

van Duinkerke namelijk, maar na die laatste datum bleef 

het bestendig aan de vorsten van het land (46). Slechts 

gedurende de godsdienstberoerten kwam de heerlijkheid nog 

eens in vreemde handen. In Augustus 1579 kocht Karel 

Alexander de Croy, markies van Havré, de heerlijkheid 

van \Vessegem. Dat was aanvankelijk een aanhanger van 

Oranje en hij voerde het bevel over een regiment van 1500 

zwarte ruiters, t.t.z. \\' aalse soldaten die voor de opstan

delingen streden. Later zou de markies van Havré in het 

kamp van de malcontenten terecht komen. \Vanneer hij 

heer werd van \Vessegem. werd door hem een banket aan

geboden aan de wethc.uclers van Ursel. \Vessegem en het 

Knesselaarse toen dezen een nieuwe eed moesten afleggen 

voor de marldes (47). Hij heeft \V essegem zeer zwaar belast 

met alferlei geldsommen die hij aan zijn vrienden deed be

talen. De rekening van 1580-81 werd dan ook door de ont

vanger van \Vessegem, Gilfis Hehberecht. afgesloten met 

een tekort van 2549 pond. Gelukldg dat de markies \Vesse

gem slechts voor drie jaar gekocht had 1 Met de.1o.mst- van 

de Spanjaarden kwam de heerlijkheid dan ook terug in het 

bezit van de vorsten en het zou zo blijven lot ·in 1626. In 

Augustus van dat jaar verpandt> Filips IV de ammanie en 

(46) Brussel, RA. - Rekenkamer 773 - Rekeningen van Wes
segem. In de eerste rekening, opgemaakt door Jan Bo
ninck, ontvanger van vVessegem, leest men het volgende : 
« compte depuis St Rémi 1431 jusque 1 mai. 1433 ·que les 
dites terres furent baillls par mondit seigneur à monsieur 
Roland Dunckercke, que fait un nn et sept mois ). En in 
de tweede rekening, ook opgemaakt door· Jan Boninek : 
« depuis St Jean 1434 exclu que mondit monsieur deprit 
les dites terres de Mr Roland Dunckercke ). 

(47) Brussel, R.A. - Rekenkamer 7778 - Rekening van \Vesse
gem 1579. 
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lwt baljuwschap van LTrsel. \ Vessegl'm en het Knesselaarsl' 

aan Frans Antoon van Ursel (48) en in Mei 1642 W('rd de 

hogere rechtspraak over die heerlijkheden verpand aan 

Konrad. graaf van Ursd (49). rviaar de leenhoven van \Ves

segl'm en lwt Knesselaarse zelf. dus het Koningsgoed en het 

Prinsengoed. blewn tot het domein behoren. Slechts in 

1761 werden die beide hoeven verkocht aan Jan de Graeve, 

griffier van L1rsel (50). Sedert dat ogenblik bleven de hoe

ven van \V essegem en het Knesselaarse in privaat hezit (51 ). 

D. VERSTRAETE. 

(48) Brussel, R.A. - Rekenkamer 11459- Rekening baljuw Wes
segem 1626 en R.A. Gent - Archief Staten van Vlaanderen 
4765 Rekening van de domeinen (deze laatste bron mij 
medegedeeld door de heer Verhoustracte). 

149) De Potter en Brocckaert: Geschiedenis van Ursel. En 
Inventaire des arch. départem. du Nord, tomc III. Sérle B 
nr 1665. 

150) D. Ver11traete en A. Rljscrhovc : q Het Prinsengoed » bldz. 
10. En Brussel, R.A. - Rekenkamer 6930 - Domaines de 
Bruges. 

151) Dit artikel Is niet volle>rtlg. Er zou hier nog een hoofdstuk 
moe>ten bijgevoegd worden over de lenen en renten van 
Wessegem, over de baljuws en het hestuur en ten slotte 
over de geschiP-denlil vun he>t leenhof. WIJ zullen rleze stof 
echter In een volgend jaarbock hehnnde>len. 



UIT HET VROEGERE VOLKSLEVEN 

VERBECRDVERKLARING VAN GOEDEREN 

Üp 27 Juli 1541 spraken schepenen van het Graaf

schap Evergem recht en veroordeelden Joris de Muunck 

wegens manslag tot verbanning uit het Graafschap Vlaan

deren met verbeurdverklaring van zijn goederen .. Hier volgt 

allereerst de tekst van het vonnis : « Omme dieswille dat 

Jooris de muunck fs. lans hoe hij anders ghenaempt ofte 

ghebinaempt es, hem vervoerdert heeft zekeren tijdt ghe

leden te quetsene ende wondene eenen gheerolf de nokere 

fs. danneels jn zulcker wijs dat de zelve gheerolf curts daer 

naer danof ghecommen es van de levende live ter doot, 

ende naerdien de zelve Jooris, ter zelver eausen jnneghe

daecht es gheweest, up peyne van hunne ende confiscatie 

van goede, van derden daghe te derden daghe, de welcke 

hem heeft laten versteken ende contumacieren, van zijnen 

eersten tweesten derden ende uterlicken vierden daghe te 

wette dabbondani van graden ende noodtzinne naerde 

jnthimatie bij bailliu ende Schepenen tsvoorseyts Jooris 

lester domicilie ghedaen, So eyst dat wij Secpenen mijns 

heren sprelaets ende der keereken collegiaele van sente 

baefs, van zijnder gravelichede van Everghem met datter 

toebehoort u Jooris de muunck fs. Jans voorn. verbannen 

l.uuler gravelichede van Everghem, ende voorts uut allen 

den heerlidleden mijnen heere van senle haefs, toebehoo

rende rnetgaders uulr·n lande ende graefschcpe van Vlaen

deren den Iermijn van vijftich Jar<'n up J1u hooft, Ie rumene 

cle graveliellede vun Evcrglwm hinn!•n sonncschijnc, ende 

allf• dund!·r lleerelidu·den metuuclcrs dlanl vun Vlaenderen 

IJinnen ciPrdt~n duul1e. Wijsende ende vcrciarende voorts 

ül u goedt !zij leen eervc ofte calleyl waer !zelve gheslnen 

ofte gheleglu_.n zij nid !HJull,IIH•stelwn nocllle hij zonderc', 

verbuC'rl ende uhcconli~qucNI ten profijle vnn mijnen voorn. 

he<:re. Actum Jen xxvijen jn hoymucnl XVc xli. > 
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Üp 13 October van hetzelfde jaar begaven baljuw, 

schout met de gerechtsdienaars van het graafschap zich 

naar de woning van de veroordeelde Ie Sleidinge om van 

ambtswege beslag Ie leggen op de roerende goederen en ze 

over Ie brengen naar het grafelijk kasteel Ie Evergem. De 

volgende goederen werden meegenomen : « dheelft vander 

haulmile zuudwaert, een braclpunne, eenen ketele, eenen 

mottalenen pol, een suulval, een vispaen, drij akers, noch 

een cleen ketelken, een lenen vierendeel, seven steenen vlas, 

twee sitte cussenen, een oorcu~sen, eenen ghevoerden keerle, 

en slacplaken, een chaerge, een bedde, eenen hooftpueluwe, 

eenen grooten ketele, een meerie met eenen vuelene, een 

roo coe, ee-n witte coe ende een bondt calf ». Deze goederen 

werden meegebracht «up mijns heeren hof ende casteel van 

Everghem, omme zijnen wille ciaermede te doene ». 

De onroerende goederen, mei het graan, hooi en stro 

in de schuur zouden vier dagen luter op ~laandag 17 Oc

tober te gelde gebracht worden. 

Op deze dag verschijnt de broeder van de veroordeel

de, Jan de Muunck voor de schepenbank en lost de ver

beurd verkluarde goederen van zijn broer Joris in, voor 

de som van 24 rond grote Vlaams. De eerste helft ervan 

betaalt hij seffens, de andere 12 pond belooft hij Ie betalen 

in Mei 1542. Als waarborg berent hij daarvoor zijn hof

stede te Sleidinge, Hooiwege. 

(Kathedraal Archief. Suppl. .St-Baafs. \\111. 6-8, be

waard in het Hijbarcldcf Ie Gent.) 

EEN NACHTEI.I.IKE AANRANDING EN 
I )E GEVOLC ~EN ERVAN 

Op Q l\luurl 15,17 n.s. velden sciH'(lt'tH'n vuu l1d Graaf

schup Evergcm ten laste van de (.!ehroeders Jan t•n Christof

fel Dellaerl. vonnis. De vol(.!cndc feilt'n werden hun Ie luslc 

~Jelegd: op \Vocnsdag· 25 Augustus 15·16 wns Jnn vun 

der Stralen, officier en sciJout van hl'! Graufschnp «!!he

wees! hebbende lzijnder vicrschnre md hnylliu ende sce

pcncn omme elcken bij Rcchlt' Ie llelpen bcscmldt'ne ende 
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goede chiere aldaer ghemaeckt hebbende in meeninghe we

sende (ianghe naerder zonnen onderganck) tuswaert te 

gaene >. opgewacht door de gebroeders Christoffel en Jan 

Dellaert « bij quaden voordrachteghen ende upghesetten 

\ Ville... tenden van de houfbeelck aldaer zij wel wisten 

dat hij passeren moeste over eenen brugsloek omme naer 

huus te gaene. hem aldaer deen te wetenen de voorseyde 

xpistoffels voorsien van eender grooter vurcke van vooren 

ende hij Jan met eenen stock ghelijck eender codde van 

achtere te smijtene inde gracht ende hem van der Straeten 

te ghevene acht ofte neghen wonden ende bledtsueren zon

derlinghe vive zo zesse opene wonden in zijn hooft also 

den zeiven zo quetsende ende wondende dat hij danof ghe

leghen hadde te bedde bet dan drij weken tijts onder zijne 

sacramenten naerdere der doet dan den levene ». 

Het vonnis zegt verder dat, aangezien het schelmstuk 

bij nacht en ontij gepleegd werd, beide beschuldigden 

dienden aanzien te worden als straatschenners en moorde

naars en tot voorbeeld van anderen « ghecomdemneert zau

den zijn van int casteel alhier ghesleept te werdene up eene 

hurde totter plaetsen daermen ghecostumeert es Justitie te 

doene ende aldaer elc bij zonder thooft afghesleghen te 

wordene van huerlieder buuck, dlichaam ghestelt le wer

dene up een rat ende thooft onder den slaeek ». 

Onder de recht~praak van de kromslaf komen beide 

beschuldigden er echter heel wat goedlwper van af. Chri

stoffel bc-kent, Jan loochent de feilen. Zichier dan de uil

spraak : ({ Eerst zo verre alst angaet xpistoffels dellaerl 

voornompt wijsen ende condempneren den zeiven xpislof

fels over tmeshuus ende faict bij hem ghecommitlcert joden 

persoon van Jan van der straten, Ie commene ende gacne 

uutcn castede van Everghcm, bloots hooft ontgurt in zijn 

lijwact tu~schen twee dienacrs ende officiers, alhier heb

bende eenc tortsc van zes ponden wus onghchrant, in zijn 

handt binnen deser viersdwrc knielende up ecnen knie 

biddende uodt van lwmelrijcke, den huylliu inden name 

van den heerc, ende SU'JH'nen jnden nnme vander justitie 

vc·ruhcHenessc van den voom. fuiclc ende nH:·shuuse, zea

ultcndc hoorJite ende OVI'r fuut cfut hem !zelve h('rlelicke 
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leedt es, ende voorts van daer de selve torlse Ie draghene 

voort hclich sacrument jnde kercke van Everghem latende 

die aldaer ten luchte vanden goddelicken dienste ende 

voorts den eersten toecommenden sondach daer naer in zijn 

lijwaet alvooren metter zelver lorlse in processien te gane 

achter den priestere die den dienst doen zal ende int incom

men vander processie voort helich sacrument up bede zijn 

knien te hoorene de hoogmesse ende goddelicken dienst. 

Ende omme dat zelve niet ghenouch es, condempneren 

voort den zeiven xpistoffels jnde hooghste boete tot prof

fijle van den heere ende te betalene tot proffijle vanden 

Aremen deser prochic de somme van tsestich ponden pa

rissisen ». Verder moest Christoffel nog tussenkomen in de 

helft van de kosten van het geding. 

Zijn broer Jan was er nog goedkoper vanaf : hij moest 

slechts de andere helft van de kosten betalen. 

Üp beide dagen van deze openbare strafuitvoering zal 

het aan kijklustigen niet ontbroken hebhen te Evergenl. 

(Katl.cdraal Archief. Collegiale St-l3aafs V. 16-t ; he

waard in het Rijksarchief Ie Gent.) 

RUJ\IOER OP EE!\' BRUILOFr 

Üp 2 Augustus 1551 vierde Bouwen Dierick. de Jonge, 

bruiloftsfeest «met Janne Vrienls zijne bruyl, die siltcnde 

was met haren vrienden, maghen ende ander diverssche 

brulocht lieden Ier tafele in een scllltere ». Tijdens het feest 

ontstond er twist tussen twee genodigden \ \'illem \'Uil 

Chenl en Pieler Haute « welcke pieler haute WilS JH'lllem/c 

in zijn hanl een sicenen kunne met Liere. die hij up de 

tafele in sticken smeel. sej:!ghende l10en·. hespeylende nlsoe 

de bruyl vanden hiere ». De bruidegom Bouwen Dierick. 

« wezende nochtans gram, en seide dnerlegens niet ». Nadnt 

de bruiloftslieden hun bruidsgift hndden 1-(ej:!e\'t'll, zoekt 

dezelfde Pietn Bault• mot'ilijkl~t·den met de zwager \'lUl de 

!Jntidegom. door opnieuw de bruid Ie lwledi!!en « hem seg

!!IH'nde u swagl1er die heeft die bruyt getruut. ende ie lwh

IH·r mijrwn wille of gl,elwdt. nlsoe clickwils als hij in een 
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rnaent heLLen zal ende mochtc mijnen wille af gecrijgen 

alzoe wel als hij, ende zij en zout mij niet onlsegghen dut 

ie up haer begheren zoude». Hierop ontsteekt de bruide

gom, die deze woorden gehoord had, in heftige gramschap 

en « seyde tot zijnder Lruyt laet mij duere, ende de Lruyt 

ziende dat hij supp[iunt (de bruidegom) gram was seyde lot 

hem suppliant \ Vaer wildij gaen laet ons in huys gaen tel

len ons ghelt ». Toen zij daarmee bezig waren, komt men 

in huis, roepende « men vecht inde schuerc ende men 

werpter potten :.. De bruidegom wil er naartoe, maar wordt 

door Bouwen \Vitte en Jacob Benne tegengehouden, die 

hem trachten te kalmeren. Hierop antwoordt hij « Ie en zal 

van desen dage niet mesdoen ». Ondertussen werd de woel

maker Pieter Baute uit de schuur weggeleid en gedwongen 

naar huis te gaan. Bij de dijk gekomen keerde hij op zijn 

stappen terug en schreeuvvde tot het gezelschap « Ie zal 

hem hebben levende oft dool ». De bruidegom « meende 

dat de voirs. pieter tselve up hem hadde ghemcrckt dat hij 

van te voren zijn bruut gedisfameert hadde als voirs. es 

waer, waeromme hij suppliant noch in furie ende gramscap 

wesendc ... den zeiven piet er baule segghende sult nemer

meer ruste wesen, ende gaf hem met zijnen snijder eenen 

steke, cammende van boven de kele naer de slincker borst. 

van welcker wonde de ... ure daer nae oft duerontrenl ge

varen es van levende lijfve ter dool, ten grooten leelscepe 

van hem suppliant, die anders es van goeder fame name 

ende conversatie, sonder dat hij oyt yemanl ... noyt IJl'COIH

milteert en zoude hebben, Ie wuere dut hem de zelve pie

ter alzoe vanleerde van zijnder bruyl, die hij rJroott'licx 

disfumeerde ende sonderlinghe up huren dach van een·n 

daer alle vergadert wat'ren ». 

Voor deze manslal-I werd Bouwen I )ierick veroord1·t'ld 

lol et'uwirJI' verhanninJ.! uit l11•l (;ntafsd•ap Vlamul1·n·n. I lij 

dil'nl 1·c l.tn 1'1'11 l!l'lltHf,.v,•rzol·k in. Cezit•n cle Vl'rzachl<'nde 

omslancligl,ed,·n (IH'II'diginJ.(I'/1 t•n doodsiH'dreigingt'n door 
het sla, l.toffn lol lll'mzelf t•n zijn lmtid gl'ficlll. hent•vt•ns 

zijn voorgaand gol'd f.!l·drag) l'll op aclvi1·s van de ~clwpl'lll'll 
van Aksl'lamllildll. !JiliJif'll w1·lks n·clllsJ.(I'J,i,·cl d1· fl'iil'n 

plaats J.!r''JH'II 1·n opdat cJ,. lwsdHddiucl" nil'l zou « 1'1'11\VI'
Ji, k v'·rlon·n rno,·l,·n loopl'll, ""<f,. ,f,·rv,·n ons lunt vun 

89 



VlaenderPn, tzijnder bederffenisse ende grooten verdriete » 

besluit KeizPr Karel V. Bouwen Dierick's verzoek in te 

willigen en de hannelin~ genade te verlenPn. Hij wordt 

slechts wroordcefd tot de proceskosten. De keizerlijke ge

nadd)rief werd gegeven te Brussel in September 1552, een 

jaar na de feiten en vernietigde het eerst uitgesproken von

nis tot verbanning. 

(Stadsarchief Genl. Reg. van Gedele, Reeks 330/117. 

De keizerlijke oorkonde dient er als schutblad van het Re

gister van Gedele I 594- I 595 I. 

Achiel DE VOS. 
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DE FA.l'viJLIE RYSERHOVE 

De familiekunde vormt een van de interessantste facet

ten van de wijdvertakte heemkunde, daar zij de grote na

druk legt op het menselijke dat er in ons landschap steekt. 

Immers, al het andere dat ons omringt kwam slechts lot 

stand door en voor de mens. De onverdroten arbeid van 

ganse geslachten heeft het lot van ons gewest bepaald en 

onze streek gemaakt tot wat zij thans is. Onze talloze voor

ouders, nu al te vaak vergelen, hadden daar hun noodzake

lijk aandeel in ; zonder hen ware het heden anders geweest. 

\ Vanneer men zich met liefde aan het genealogisch 

onderzoek wijdt. dan gaal er welhaast een nieuwe gezichts

kring open. Ganse rijen vaders doemen op, uit de herinne

ringen van l1et verleden van ons geslacht ; veelal zijn het 

hoeren en ambachtslieden. met gekromde en vereelte han

den. sterk in hun urlwid, sterk in hun geloof. trouw aan 

ploeg en kruis ; die mannen werkten « alsof alles van de 

mens, en hadc·n alsof alles van God afhing» (Mgr Cruys

herghs). Zij kenden geen mechanisatie, geen syndicaten, 

geen vorslpremies, geen werklozensteun, IJeen gezinsvergoe

dingeiJ. Zij stonden alleen, tegenover de nuluur en de !Ie

mei. Maar zij wonnen l1et dagelijf<s brood voor een hrn
gc•zond en levensl<raclllig gezin van tien, twaalf, vijftien kin

deren. Weliswaar spruken zij ooi< niet ove~ de 40-urenweek : 

l1un dau telde vijfti1·n en meer werkuren. Zij klaagden niet, 

duar zij IH·I juiste !Jesd l.uJden van ('('11 diep in hen geves

tigde Vr<'de; rustdoos slondl'll zij g"l·kromd over de velden of 

ovc·r l1un Wl"l'fstcwl<·n, oncler de druk van l1ille en koude der 

wissc·I<·TJ(I<· s•·izo1•n<·n ; zij krop<·n voort over hun sdmtle, 

l1al ffwnH•S[ <' akk1•rs, V<'d 11 ('JIJ ui [ lc~VI'IISIIOOd, duur WlléH IJ U 

de pikl,incl•·rs rij1lc·n. Wij d1'11k<'n 1•r zo weinig aan, IJUn on

not·rnlijke insp;arnlingi'IJ zijn voorhij c•n vc•rJ,!I'[en, maar zij 

zijn IJ(•[, dil· 011!! landsdliiJl lwvnwiJI 1'11 udalsoc·nec·rd l.ch

lwn. I .angs lwn c·11 luw overlt·U is IH·I J. .. d .. n .IQ! ons ~,teko-

91 



men. 1\Iet lmn zweet is de grond gedrenkt. lnm inzicht heeft 

die voren, kunten en grachten getrokken. \Vij leren nog 

gestadig op hun arbeid en zorgen ; zwoegend voor zichzelf 

en voor hun zwaar gezin, hebhen zij, zij het dan onbewust, 

ook voor ons gewerkt en geleefd ... 

\Vandelend doorheen het land van herkomst van onze 

stam, ontmoeten wij ook dl' vele moedt'rs van ons geslacht. 

lYlilde, gevende, lijdzame moeders. Vele kinderen hebbt'n 

zij gebaard, in de overtuiging van hun volbrachte plicht. 

in de volkomen nt'galie van zichzelf Ie lievt'n en Ie troosten. 

Zij leefden midden de zorgen van hun overbevolkte huis

kamer en God was hun Heer en daarbuiten was er voor 

hen weinig ; zij kenden slechts de weg naar de kerk en 

naar hun akkers. Zij zijn gcstorven en bijna niets is er over 

hen opgetekend, zelfs hun namen gingen soms verloren, zo 

luttel werden zij geacht. Soms traden die moeders dan nog 

de dood in, met de bittt're ondank over zich van een ver

lopen kind, of met de schrijnende onzekerheid nopens een 

vermiste jongen in het ll'ger. Vaak bleef er een in het kin

derJJ<'d, een half dozijn kleine weesjes onbeholpen nalatend. 

Al die moeders zijn er gewet'sl, zij vormen een voorbije, 

doch ware werkelijkheid. Hun aardse lied is uitgeruist in 

Gods eeuwigheid, maar zij hebhen niet vruchteloos geleefd. 

Brekend het brood voor hun kinderen, met milde en zege

nende hand, braken zij het ook voor ons, hun verre nako

melingen ... 

\\'ellH'grqJCn en el'rlijke studie van dt' eigen afstam

ming grijp! ons aan. beroert ons door ham innig contact 

mei zoveel jammer, noden <·n \T('lf!.fden. Ons ~ Lilwr Fami

lialis » wordt weldra t·en lichthaken in de duisternis van 

deze apocalyplisclte lijd. Daarin glnnsl immers nog hd oer

oude gelaal van IH'I lu·ilige Vlaanderen uil vorige eeuwen, 

\Vic eenmaal de ln·kkcn van dil nohele uangezicht ver

kend lu~hhen, IH'mintH'll het des Ie meer. 

]\lel alle wzels van onze W<'Zf'nlteid ankeren wij in 

dit verleden vasl. zijn wij er onontkoombaar mee vergroeid. 

\Val wij nu beleven, hebbt'n anderen vóór ons beledd, zij 

hebben ueltoopt wat wij nu hopen, zij hebben gesmnakt 
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wat wij nu smaken, zij hebben geleden, gefaald en liefge

had als wij ... Over dit alles wil ik U in deze bijdrage 

gaarne iets vertellen, voor een tak van mijn eigen familie, 

de Ryserhove's. Het gaat hier om een geslacht van gewone 

\'olksnwnsen. één uit dt> v<>le. die geen bizondere sporen 

nalieten, geen schitterende figuren voortbrachten en geen 

hoge functies veroverden, maar thans nog voortleven in 

talrijke nazaten. 

* * 

Elke familienaam is eerbiedwaardig, door zijn ouder

dom en zijn betekenis. Of wij het vermoeden of niet. steeds 

bevat hij een ge~even over een verre slamvader of over de 

bakermat van de familie, op het ogenblik dat de eigenna

men in zwang kwamen. Gezien die lijd, in onzc streken 

tenminste, reeds zo veraf ligt, is het lang niet altijd gt•nmk

kelijk deze betekenis nog met zekerheid Ie achterhalen. 

Ongetwijfeld is dti naam « Ryserhove:. geen patro

niem. doch wel van aardrijkskundige en Nederlandse oor

sprong. Het is immers niet alleen Pen « -hovenaam ». maar 

wij vinden hij de oudste schrijfwijzen steeds het voorzetsel 

« van » er vóór geplaatst (I). 

l'vlen tn·ft de naam « Ryserhove ». vooral in vroegere 

eeuwén, zeer zeldPn aan. Na jarenlangp opzoPkingen, ken

nt'n wij slt'chts drie dergelijke plaatsnamen : 

1) Ryss1•lhof. l't'n oudt· hofslt·de lt· Kaprijk1· (2); lw
merk dat "Ryssel110f » door assimilati<' Zt't'r gemakkelijk 

" Rysserhovt· ,. kan worden : val. Amsteldam = Amster

dam ; ook een paar afspanningen zijn ons hekt•ntf. die « 't 

I lof van Ryssel ~ not·rrHlt·n, t'JI dt' wijk « l~ysst•leinde » Ie 

Ardooit•; 

11) Tot hiertoe 111 de oudste vorm : «van Reljserover "• Brug
ge, 1693. 

12) Karel De Flou : "Woordenhoek der Toponymie van WeR
telljk Vlaanderen ... "• 13de deel, hlz. 1083 ; Brugge, 1932. 
De l''lou geert echter alleen op : « RysHelhof, ferme, 1R46 
IB. W.) "· hoewel de hoe VI! reedil In de late Mlddeleeuwen 
vermeld wordt. 

9) 



2) 't Rysenhof. een stuk land Ie Ruddervoorde (3) ; 

3) Rijsenhove, benaming van een oude herberg Ie Sint

Pielers-op-de-Oijk (Brugge), langs de steenweg op Meet

kerke ; dit toponiem werd later verruimd lol een gansp wijk

lwnaming; als herhPrgnaam is het aldaar herhaa/dp/ijk tP 

vinden van 1618 lol 1901 (4). Eigenaardig is hPt, dat de 
familiPnaam « Ryserhove » in de volksmond owral ~ Rijsen

hovP » wordt uilgesprokPn, lol de dag van heden foP, zowPI 

Ie ZPehrugge Pn lP Brugge, als Ie Beernemen te Knesselare. 

Indien er één van de drie bovenstaand!:' plaatsnamen 

kans het•ft. in verhand te staan mei het gevPn van een naam 

aan onze familie, dan moel het voorzeker de derde bena

ming zijn. Immers. Ie Kaprijke en Ie Ruddervoorde vvas er 

op geen enkel lijdstip ·ePn spoor Ie vinden van onze stam, 

terwijl alle omiNe gegevens omtrent de familie Ryserhove 

naar het Brugse verwijZPn .. 

In 1618 \\;as de herhPrg <<In Rijsenhave ». Ie Sint

Pielers-op-de-Oijk. lwtrokken door Joannes Carpentier. fi

lius Joos. ong<>veer 60 jaar pud Nl gebor('n Ie Antwerpen 

(5); hij verbleef daar mei zijn vrouw. Jozyne l\lonlens, filia 

loos. 60 jaar oud. gehoren te \ Var<>g<>m (6) pn met zijn 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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De Flou, op. cit. : « ... ende is een stuck genamt trysen
hof. .. » (omstreeks 1700; Landboek van Ruddervoorde, nr 
358). Een latere hand heeft daarbij geschreven : «nu 't 
Cleen Vitsebilccken » (het paalde nl. aan de Vitsenbusch). 
« 't Rysenhof » was dus de oude benaming. . 
De Flou, op. cit., blz. 1073-74. Onder meer vinden wij daar: 

« .. . herberg-he ghehouden hebbende by dese stede in 
Rijsnoo » (Strafvonnis, fol. 64, Rijksarchief Brugge) ; 28 
Juli 1618 ; 
« Rijsno boven sandweghe,... ten lande vanden Vrijen» 
<Specificatie herberghen), 1649; 
« St Pieters op den Dijck, Rijssenhove, langhts de calsijde 
van meetkercke » CHerherghen, fol. 22), 1768; 
«Te Sint-Pieters, in d'herbcrge Ryssenhove », (Adv.), Jan. 
1835; 
« Te St-Pieters-op-den-dyk, In de herberg Ryzenhove » 
<Adv.), Juli 1855 ; 
« Ryssenhove » (Lijst van 1901), enz. 
« Joês Carpentier filius Joos, gheboren tot andtwerpen, 
jeghenwoordich wonende in de herberghe Rysnoo oudt 
ontrent de !x jaeren ... zeght dat hy hem gheneert in mer
serie te vercaopen tot zynen tlume ... » ; « Ct'imbouck van 
lauwe 1615 tot ende met 25cn April 1619 », Rljksarch. 
Brugge, nr 17.043, fol 178. 
« Jozvne (Scheemaeckers wèrd doorstreept ! ) 1\fontens. fl
lia joos, ghebortich van Wareghcm by Cortrycl{e huys
vrauwe van Joos Carpentier oudt ontrent de lx jneren ... » ; 
ibid., fol. 179. 



zoon, Anthone Carpentier, ongehuwd, 20 jaar oud en ge

boren « in 't legher, zo zyn vader ende moeder tzelve vol

ghende waeren. up de zyde van haerlieder l'VIajesleyl » (7) ; 
verder was er nog een jong di<>nslmeisje in huis (8). Het 

gezin Carpentier was in 1611 uit Antwerpen gekomen, al

waar het tevoren twee jaar gewoond had. halfweg de SJ('U
telstraat (9) en had toen Ie Rrugge-Sint-Pielers de herberg 

«In Rijsenhove) gehuurd ( 10). Het bleek dat die mensen 

(7) «Actum XVIJen maerte 1618, in de vanghenesse, present 
Schepenen Bosschaert ende Damhoudere. - Antheunis Car· 
pentier filius Joês, oudt twyntich jaren, joncman onghe
huwet, ondervraegt waermede dat hy hem gheneert ende 
den cost wint, zeght dat hy is mastelynmaker van zynen 
styl ende dat hy hem somtyts gheneert met ghebreyde 
eaussen te vercoopen, weleken styl hy zeght te doene ten 
huuse van zynen vader ende aengaende van de eaussen 
dat hy dye haelt tot doornycke op de groote marct by 
twitte cruuse van een man ghenaemt Pieter ... »; ibid., 
fol. 176 verso. 

(8) Het proces suggereert dat dit meisje de minnares van 
Anthone zou geweest zijn ; het was echter niet dezelfde, 
waarmede hij twee jaren tevoren naar Amsterdam trok 
en een ganse tijd samenleefde. Zulks wordt uitgebrácht, 
bij confrontatie, door een andere betichte in deze zaak, 
nl. Guille Bate : 
« Guille zeght dat hy met den voors. Anthone gheweest is 
tot Amsterdam, leden bet als twee jaeren ende tsamen ghe
logeert in een herberghe by de buerse naest de halve mane 
daer Kuelen vuyt stack wesende de waert eenen kuele
naere. eenen nacht ende dat sdaechs er naer Anne de con-

• •tmbine by den voors. Anthone wert gheapprehendeert ter 
eausen dat bevonden wert dat zy een ghestolen heucke 
inden lombaert hadde ghedreghen. Zeght dat hy met den 
voors. alsdoen weder afquam naer andtwerpen, ende al
daer tsamen ghelogeert hebben twee nachten, zo zyn zy 
ghescheeden ende Anthone dye trock naer Hollandt tot 
amsterdam voornoemt om naer de voors. concubine te zyen 
<zo hy Anthone hem te kennen ghaf, ende dat hy aldaer 
wiert ghevanghen zo denzeiven Anthone hem er naer heeft 
te kennen ghegheven, tsamen ghelogeert zynde in de Trau
we tot andtwerpen voorn.), twelck ooc leden is ontrent de 
twee jaeren. 
Den voors. Anthone ondervraecht zynde op alle de voor
schr. cireonstantien, zeght dat dezelve nyet zyn waerach
tlch ende dat hy noynt tot amsteldam gheweest en is ; 
kent dat hy een concubine by hem heeft ghehouden dye 
hem nu heeft verlaten." Ibid., fol. 177. 

(9) « Jozyne zeght ghevraecht zijnde dat zy woonde inde sleu
telstraete tot Andtwerpen voors. ontrent de halve straete, 
zonder eenighe nerijnghe te doP.ne ontr·ent twee jacren, 
teerende op tgonne zy · ghewonnP-n hadden ... zeght dat zy 
aldaer niement nyPt en kende andpr·s dan Nicolais we
sende matsenare ende eenen Andreas tigheldeckere te
ghenover haer deure zonder zynen nnem te weten ... » ; 
Ibid. fol. 179. 

110) -. .Joozyne zP.ght dat zy van nndtwerpen quamen als zy de 
herberg-he Ry11noo huerclen twnlck is leden zeven jaercn, 
ende dat zy de 11tndt abandonneerden ter oorzaeck dat 
heuren man wlert laHUgh ghevallen met wak<'n ... 1> ; ibid., 
.tol. 179. Hieruit blijkt, dat de familie Ca.rpentier de naam 
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Ie Anlweqwn Pn ook eldPrs (I 1) rpeds in aanraking warf'n 

gt>komen nwl lwt gerecht. Te Brugge zou hel al nit>t veel 

beter \WZf'n. wanl nauwelijks zeven jaar lalf'r. op 2 l'vlaarl 

1618. werd gans het gezin aangehouden, belicht van dief

sial en verlwling: 

« Dt> 2n Marlij 1618. 

Up lverlooch vandPn clt>rcrr criminePI als daiiPr daghe

licx dachten vit>lt>n lol lasle vandt>n WPt>rl ende ght>heel 

mt>naigie vande lwrbNghe ghenat>mpl Rijsnoo van dat zij 

soudt>n eenighe dat>ghPn vutloopen sonder Ie wt>tt>n wat>r sy 

middt>ler tijd blyfven t>nde ooc andersints dominNen sonder 

dat men can achterhaelt>n waProp, ende dat van al tulvP 

soudt> volle kennisse hehhen de vader van het meyshn 

yegenwoordelick aldaer woonachlich. es ghert>solut>ert dt>n 

zelve hier te dot>n commen om van al tzelve te ghetuughen 

naer syn lwsle Wt>lenschap. ten ende welcke hy ooc sal hiPr 

doen commen syn voorseyde dochlt>rken len fynp alsvoo

ren » (I 2). 

« Dal l!hyli<'den lzyd<·rl onlrenl zeven jnNen herrP

waerls vuyl Andlwerpen alhiN j!lwcommen ende lwrherghe 

ght>houden hehhen hy dese stede in Rijsnoo. is hemerct 

ghew<•esl ... dyveNsclrelycke onht'kende persoon en t'ndt' die 

van dieverit' zyn achlt'rhat'lt l!lwweesl. nyel zondt'r grote 

suspilie dal ghylit'd<·n zyl glwwt>esl hPmliPdN onthouders 

ende medepleghers lol j!roolen naPrdPel<• varHlt'r glwnH't'llt' 

rus!<· ende schaede van uwen evennat'slt>n. D<•sen 28 Julii 

161R»(13). 

«In Rijsenhove » ni~t uit Antwerpen meebracht, maar dat 
de taveerne reeds dit uithangbord droeg toen zij haar 
huurden. Onze opsporingen te Antwerpen, zowel naar de 
Carpentier's als naar de naam « Rijsenhove », leverden 
geen enkel resultaat op. 

(11) «De voors. Gullle bate heeft den voorschr. Anthone anghe
zeyt als dat hy hem heeft te kennen ghegheven zo ooe 
den vader, nu laetst tot. hemlieder huuse ghelogeert zijnde, 
als dat zy tot andtwerpen hadden ghevanghen ghezeten 
ende dat zy vandaer alhier quamen wonen in Rysnoo, 
't welck leden is ontrent zeven jacren » ; ibid., fol. 177. 
Ook te Amsterdam (zie voetnota 8) en te Maastricht had
den zij moeilijkheden met de justitie. 

(12) « Crimbouck van lauwe 1615 tot ende met 25en April 1619 )', 
fol. 175 verso. 

(13) Strafvonnis, 28 Juli 1618 ; fol. 64 ; Rijksarch. Brugge. 
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Het werd een langdtnig en intNPssant procPs, waarhij 

wel ongurp pfemPnt<>n van die tijd betrokkPn werden ( 14). 

Eindelijk legden de schuldig<>n op de pijnbank bekentPnis

spn af. na maandenlang hardnekkig Pn hopploos liPgen. AL 

!Nhande diefstallen kwanwn toen aan het licht. Anthone 

Carpentier werd gebrandmerkt en voor eeuwig v<>rbann!'n, 

terwijl zijn vader en moeder voor zeven jaar « uutten Graef

sclwpe van \'laenderen glwjaecht » werden ( 15). Andere 

I PdPn van de bende kregpn nog zwaarder<> straffen. 

LTit bon'nstaand proces menen wij te mogen bPsluilf'n, 

dat de herberg rPeds bestond en « In Rijsenhave » n{;lemde. 

toen zij in 1611 door de familie Carpentier gehuurd 'verd. 

Zij bleef daarna nog· drie peuwen bestaan, onder dezelfde 

naam. en werd aan talrijke andere. meer treffelijke lieden 

verpacht. 

Üp 26 December 1693 huwen in de 0. L. Vrouwen

kerk te Bru1n!e: F rederik van Reijserove en Maria-Anna 

de Gersf'm ( 16). Cit andere bronnen welf'n wij (o.a. uil de 

sterfakte), dat Frederik van Reijserove !oen 25 jaar oud was 

04) O.a. de beruchte Jan Martyn, « by zyn rechte name Guille 
bate:~> ; Jan lefevre uit Brugge ; «ende eenen Isayas, wo
nende binnen deser stede» ; de Spaanse soldaat Lucas de 
St Juan ; « ende eenen Inghelsman dye wonen zoude bin
nen brugghe oudt lx jaeren, wesende een nastelynck 
maecker 1>. 

115) Zie genoemd Strafvonnis van 2R .Juli 1618. De vraag is nog 
bij ons opgekomen, of het niet mogelijk is dat de Carpen
tier's, na hun verbanning, de familienaam «Van Rijsen
have" aangenomen hebben rzulke wijzigingen kwamen 
meer voor in die tijd), naar de naam van hun herberg. 
Zij konden dit bv. doen om hun schande te verbergen, of 
om moeilijker door de politie achterhaald te worden, of 
ook om in Vlaanderen terug te keren, vóór hun straftijd 
om was. Doch, jammer genoeg, er is na 1618 geen enkel 
spoor van deze mensen meer te vinden, onder welke fa
milienaam dan ook ; zodat het best mogelijk is, dat zij 
nooit meer teruggekeerd zijn. Met hetzelfde recht zou 
men dan trouwens kunnen verondcrRtcllen dat andere 
mensen dan de Carpcntler's, die vóór of na hen de herberg 
bcwoondPn, zich naar de taveerne genoemd hebben, ja, 
zelfs millschien de eerste eigenaars of huurders, die haar 
oprichtten. 

(16) ~ 26 Decembris 1693 junctl sunt matrimonio Frcdericus van 
Reijacrover ct Anna Maria de Gerscru ; tcstibus Christo
phoro de Gcraem ct Cornelio de Gersem "· Stad Brugge, 
ParochierPglstcrs van 0. L. Vrouw, 3e por·ttc, register 6a. 
Cornells de Gcrscm, broeder van de bruid, was timmerman 
en vestigde zich vervolgens ook te Bcernem, alwaar zijn 
nazaten nu nog leven, evenaiR te St-.Toris-tcn-Distel. 
Maria-Anna dP G!"!rHem was een doe!hter· van .Joanncs fs 
Jan en van Maria LauwPrll, uit Mot"!rker·kf> . .Joanncs dt"! 
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en bijgevolg geboren is omstreeks 1668. Nagenoeg alle 

doopregisters van West- en Oost-Vlaanderen werden ge

consulteerd om zijn doopceel te vinden, doch vruchteloos ; 

deze talloze opsporingen hebben alleen nog enkele bijko

mende vragen doen rijzen : Had de man dan geen familie 7 

Was hij soms een vondeling ? Werd hij niet door zijn ver

wanten uitgestoten? Vlaarop wijst de Bijbelse voornaam 

« lzaak » 7 Üp al deze vragen moet ik tot nu toe het be

slissende antwoord schuldig blijven. 

Had Frederik van Reijserove geen familie 7 Van een 

eeuw vóór zijn huwelijk tot een eeuw daarna, treffen wij 

te B~gge geen enkel naamgenoot van hem aan. Hij had 

twaalf kinderen ; welnu, geen enkel naamgenoot komt voor 

onder de peters en meters, ook niet onder zijn huwelijks

getuigen, die beide broeders zijn van zijn vrouw. Üp een 

totaal van 26 personen is zoiets toch minstens bevreemdend. 

Sporadisch trof ik hier en daar wel een akte aan, die mis

schien, met veel goede wil dan nog, in verband zou kunnen 

gebracht worden met de familie ; geen enkel onderzoek in 

die richting leverde echter een schaduw van bewijs op (17). 

\Vas Frederil< van Reijserove een vondeling of een 

onwettig kind 7 Wij treffen alleszins een tamelijk groot 

aantal dergelijl<e kinderen aan, gedurende die periode. te 

Brugge en in de randgemeenten. l\laar nergens duikt om

streeks 1668 de voornaam Frcderik op, ook niet wanneer 

wij alle akten doorlezen, voor die jaren. Dat men een von

delingje zou opgPraapt hebben, ergens in de buurt van de 

vrij eenzame herberg « In Rijsenhave » en het later naar 

cle vindplaats zou genoemd hrbben, blijft voorlopig een 

goedkope bewering ... 

Gersem en Maria Lauwers huwden in de abiijkerk Ten 
Eechoute te Brugge («in ecclesia quercetana brugis :.-.) op 
27 April 1659 (Moerkerl<e, reg. 2, fol. 411). Zij ook kwamen 
later te Beernem wonen. Maria Lauwers stierf aldaar op 
9 Juli 1704, 73 jaar oud, en werd begraven met een mid
delbare dienst. Jeannes de Gersem leefde toen nog. (Fol. 
1035.) 

(17) Bv. enkele akten Ruyschave, Ruyshaeghe, te Houtave; 
Ruschave, Ruyscave, Ruysgave, Ruysschave te Klemsker
ke ; Van Roenshove te Adinkerke ; Reeschavers en Re
dichove te Brugge (alle uit de 17e eeuw, vaak zelfs van 
vóór 1640). Ook onder al deze is er geen geboorte van een 
Frederik te vinden, omstreeks 1668. 
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\ Verd Frederik van Reij!>erove niet door zijn verwan

ten uitgestoten ? In dit geval zou hij van elders moelen 

afkomstig zijn, wat ik overigens bijna niet betwijfel. Hij was 

goed geleereL ja, klaarblijkend had hij gesludeerd. Hij 

oefende te Brugge en laler ook Ie Beernem het beroep uit 

van «chirurgijn», en zonder de minste studie ware zulks 

omstret>ks 1700 niet meer mogelijk geweest, zeker in de stad 

niet. Er zijn trouwens heel wat doktersrekeningen van hem 

bewaard gebleven. Het is misschien niet uitgesloten, dat 

hij met zijn familie in onverschil leefde, bv. omwille van 

zijn huwelijk met de doodgewone JYlaria-Anna de Gersem 

( 18) of om wat dan ook. Doch, ik herhaal het, dan moeten 

zijn verwanten toch op verre afstand van Brugge geleefd 

hebben. Aldus zou JH'I eveneens mogelijk zijn, dat zijn 

ouders zeer vroegtijdig stierven en dat er geen andere kin

deren in leven waren. zodat hij misschien te Brugge opge

voed of uitbesteed werd. ofwel later naar deze stad afzakle. 

Onlangs vond ik een akte, te Beveren-bij-VeurnP, die 

mij veel belang inhot•zPmde : « I 0 August i 1615 hapl isal us 

esl Christianus filius lsaaci Ryshof. pX uxor. Susceplore 

Christiano Prils. Susceplora Arnolda Palvoors » (10). NiPis 

belet dal deze Chris! i anus Ry~hof de vadf'r, of Zf'lfs de 

grootvader zou kunnen zijn van Frederik. maar de nodige 

sdlilkel onthrec·kt lwlf'maal. Hf't vall nochlans op, dal Fn·

dc·rik van Reijserove. onder zijn twaalf kinden•n, er twee 

IH'f'ft waanwn hij de voornamen geeft van « Chrisloffel » 

c·n < lzaak "· Vooral dPZf' laatsle naam is treffend, daar hij 

bijna nooil voorkom! in de regislers. \Vic zal Z<'l.!l.!<'n of hij, 

naasl c·c·n mogf'lijk" VPrwanlschap, ook niel kan wijzen op 

c•c•n zekere f fc·rvormingsgf'zinde a<·<·~l. onder de vooroudPrs 

van dic· jan·n ? lmmf'fs, df' godsdi<·nslf roPiwlen warPn nog 

nil'l zo IH·c·l Vf'f achlc·r dl' rug Pn zij loch IH'hhen vaal< nnn

ll·iding gc•gc·ven lol vNIIlJizing 1•n v«·rsprc·i<linr.! vnn rn<·ns<·n

r.!ffH'fJI'JJ 1'11 famili,.s. 

( 18) Maria-Anna de OcrRem was niet geleerd ; haar ouders 
waren w-:-rkmcnsen ; haar hroer Cornclls werd te Brugge 
door de Schcpenhanl< vervolgd, omdat hij zich voor een 
bepaalde termijn verbonden had uan een mf'cster om zijn 
am hacht tn Ieren f'n dtJn r·n:t het contract Vf'rhrak. 

( 19) HijkRarch. Brugge, Parochicrt•JdAtors van Bevcren-hlj
Vcur·ne, J;cboor·tcn van lfJ15, fol. 19, akte ló3. 
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Het is duidelijk, dat er hier nog heel wat duistere pun

ten overblijven, voldoende om nog lange tijd onze opspo

ringen voort te zetten. 

Vanaf 26 December 1603 echter, datum van het hu

welijk van Frederik van Reijserove met Maria-Anna de 

Gersem, beschikken wij over volledige gegevens tot heden. 

Terecht mogen wij deze personen dus als de stamouders van 

het geslacht Ryserhove betitelen. Zelfs is het waar, dat alle 

naamgenoten van waar dan ook. of zij nog leven of reeds 

lang overleden zijn, afstammen van dit ene mensenpaar. 

Nooit en nergens vonden wij een Ryserhove, sinds 1693. 

die niet aanstonds onder hun nazaten kon ingeschakeld 

worden, hoewel wij zoveel varianten aantroffen in de 

schrijfwijze (20). 

* 

,. Nog 4 à 5 jaar bleef Frederik van Reijserove na zijn 

huwelijk met Maria-Anna de Gersem te Brugge wonen, 

op de 0. L. Vrouwenparochie. 3e portie. Daar werden 

ooi< zijn eerste l<inderen geboren : Josephus-Fredericus, op 

5 Nov. 1604; Maria-Anna-Theresia, op 14 Oct. 1695 en 

Mnria-Fruncisca, op 20 Oct. 1606. Er blijkt een zekere 

voornaamheid uit het geven van deze verschillende voor

namen, op het einde van de 17e eeuw. 

In 1698, gedurende de zomer, treffen wij het gezin aan 

Ie Beernem. alwaar er nog negen kinderen zullen geboren 

worden. De reden der verhuizing is ons onhehnd, maar 

loch welen wij dat er op dit og-enblik juist geen heelmeester 

Ie Beernero was. ]\ leester Cuilleaumc Minet had het kort 

tevoren laten slei<Pn. Gedurende ruim twintig jaar is Fre

dcril< van Reijserhove « MeeslrP ChirurgiPn » van de Ar-

(20) Deze varianten zijn : Reljserhove, Re!jsserhove, Reyger
hove (te Moerkerke en zeker behorend tot dezelfde fa
milie), Reyserhove, Reyzerhove, Rijserhoven, Rijsserove. 
Ryserhove, Ryshoove, Rysserhove, Reijserhoven, Reiser
hoven, Van Reijssenhove, Reiserovcn, Reisroove <St-Joris
ten-Distel), Reissenove, Reyserhoven, Reyserove, Reyser
over (Brugge), Rijserhove, Rijsseroven, van Reyserhooven. 
Riserhove, Reyseroven, Rijsserhove, Rijssenove, Rijser
oven, Van Reyserhove, Van Ryserhove, Van Rysserhove. 
Van Rijserhoven, van Reljserove, enz ... 
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mendis te Beernem. De betalingen blijven soms lang uit. 

het gezin groeit gedurig aan en zo komt het. dat de heel

meester zelf al eens moet gestPund worden, gedurende de 

wintermaanden. Ook tijdens de eerste weken van zijn ver

blijf te Beernern, omstreeks de geboorte van het vierde kind. 

kende hij armoede. De dismeester, Jan van Beveren, kon 

blijkbaar moeilijk van zijn geld scheiden en er was een 

bevelbrief van de dorpspasloor nodig, opdat de « Surri

sein » zou krijgen wat hem toekwam ; die brief is bewaard 

gebleven: 

- --' n . -- - , . /) 

Betaling gedaan aan F rederijck van Reijserlwve (nr I) op 
27 Sept. 1698, ingeschreven in de Disrekening van dat jaar: 
~ Item betaeldt aen mester F rederijck over het mesteren van 
Anna Waeghebrugghes kindt volgens de oordenancije van 
den paestoer, aeclum desen 27 van September 1698, lol 
de somme van - i - 0 - 4 - 0 - ». 

« Pax Chrisli. Bernem. 26 Seplemhris 1698. 

Eersaemen van Beveren. Dischmeeslere. alsoo aen U 

ordonnere Ie willen voldoen aen Meester Fredrycl<x onsen 

Surrisein altoos lul één pont (.(rooien, over syn meesleren 

aen het arm kin! van de We Waghchrugghe, om reden 

aen mij lwk<·nt, want meer als rcdclijc.k is, clacr hy heeft 

niet d<~ minste incommen alltiN, duerhy Jenselven noclt 

clickmals noodidt conncn hebhen <·nde v<'ele anderen men

sen in uwen dieml. soo isl dat lty giteen geit connendc hc

commen van den Baljcuw Saylly J1y rnynne ordonancie het 

niet r<'dclijck NI is dat fty sal modPn wadtien van in decle 

volduen Ie w1•sen. want lty nooyt 1'11 cond<' hecommen ycl 

van een arulne, soudele lty mol'l<·n vasten vun h<'faelinghe 

nat·r n·dll<· <•nde soo isl dut lel< suppoH·re meer als rede-
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lijd< Ie wesen van hem altoos één pont Vlams te gc>ven. om 

daer naer door U debvoiren een andere by rechte ende 

eerelycl< hanl te doen betaelen dat l1em geenszins en com

peteert. Soo sal deze mynne tweede ordonancie dienen tol 

Uw ontlastinghe ende nacr acquyt doen in rekenijnghe. 

Desen 26 7bris 1698. (Get.) Sigismundus Ameloot, pr., pas

tor in Bernem » (21 ). 

Aldus bebvam Frederik zijn honorarium. Op de bin

nenzijde van het blad schreef hij dan eigenhandig de kwij

ting: 

Doktersrekening van Frederik va11 Reijserl10ve (nr I) : 
«Den ondersereven bel.;enl ontfanghen Ie hebben, uyt Ier 
handt van Jan van Haecl\e, als dischnwesler der kercke 
vun Beernem, de somme van vier pon! en ulf rourunt over 
hel cureeren der weduwe van Frans van Hoole[.dll'rn, actum 
desen 2 Februurij 1714. - F. Reijserhoven ». 

« lek onderschreven !..enne untfanghen Ie hebben vulter 

handt van Jan van Beveren de somnw van een pondt groot 

ende vier schellijnghcn Pnde dat in voldoenik van sijn 

meesleren van Anna \ Vaegla·bnq,!glw's kilHit p1•r ordenan

cije van den here pilt'sloer op den 2CJ \'<111 September 1<>98. 

(Get.) Frederijck Reijserlwve » (22). 

(21) Beernem, Gemeentearch. ; Brief bij Rel<. Disch 21, 1697-98. 
(22) Id., kwijtschrift voorkomend op dezelfde brief van Pustooi' 

Ameloot. 
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Omstreeks dezelfde tijd verrichtte Frederik een zware 

boodschap voor de pastoor : hij bracht een brief van Beer

nem naar de deken van Eeklo : 

« Betaelt aen Frederyd<e van Rcyserhoven over eene 

. ghedaene voyagie naer Eecloo met eenen brief aenden 

Eerw. Heere lantdeken, als per ordonnantie ende quitantie 

comt de somme van lil scheil. VI gr. » (23). 

In de bescheiden en bewijsbrieven van de Armendis 

te Beernem steken er nog verschillende doktersrekeningen 

van onze stamvader, zo bv. : 

« Item betaelt aen Frederijck Rijserhove meestere Chi

rurgien ter deser prochic van Beernem, de somme van vif

thien schellijnghen grooten, over het cureren van Janneken 

Haelevoet ende haer kijndt. als per acquyt comt hier 

xv sch. gr. » (24). 

«Voorts betaelt aen Frederyck Reyserhoven de somme 

van een pont vier schellynghen grooten over het curreren 

vanden ghebroken aerm van Anna \Vaeghebrugghe als per 

quitantie comt I P. iiij sch. gr. » (25). 

«Voorts betaelt aen Frederick Reysenhove meestn~ 

Chirurgien ter deser prochic de somme van thien schellyn

ghen grooten over het cureren van Joanna Allevoet aerme 

dogter, als per quitan!ie, dus hier X scheil. » (26). 

« Item hetach aen Frederijck Van Reyserhooven de 

somme van vier ponden thien schellyngl.cn grooten over het 

cureren van de weduwe François van Hooteghem over 

haere accidenten als per quytantie, dus comt 

1111 P. X scheil. > (27). 

« Voorts hetach aeu F rederiek Reyserl10ve de som me 

van vier ponden dry schellynghen ende vier groo!en over 

<23) Kerkrekening Beerncm, R.K. 26, jaren 1697-98, fol. 31 recto 
en verso. 

(24) Beernem, Gemcentearch.; Rek. Dlsch 22, 1699-1700-1701, 
tol. 37. 

(26) Id., Rek. Dlsch 20, 1695-96, fol. 28-29. 
(26) Id., Rek. Dlsch 23a, 1702-03·04, fol. 62. 
127) Id., Rek. Dlsch 25, 1712-13, fol. G9·60. 
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het cureren van Jounnes Broutain als per quitanlie van den 

achtsten meye XVII c. twintich. Dus hier 

IV P.- Ill scheil._ 1111 gr. » (28). 

« Item betaelt aen den selven de somme van vijf pon

den grooten over het cureren van den ghecankereerden 

voedt van Jacob Lacourt per quitanlie van dalen eersten 

february XVJI c. een en twinlich, comt hier V P. » (29). 

« Item betaelt aen Frederick Reijserhoven de somme 

van neghen schellynghen grooten over het cureren als chi

rurgin de arme wedewe Van Laeke, ende haere dochter 

dus per quitanlie comt hier ix sch. gr. 

Betaelt aen den selven Reijserhoven de somme van 

acht schellynghen grooten over het cureren der arme huys

vrauvv van Jan Boydens, ende Joosijne Saeghers, arme 

dochter, dus per quitantie alsvooren syn hier de selve 

viii sch. gr. » (30). 

« Betaelt a en den selven F rederiek Reyserlwve de som

me van dry schellynghen grooten over Leverynghe van 

medecynen in de sieckte van Jaecquemync Coeckyut vol

gens syne quilanlie in dalen thienden october XVII c. een 

en twinlich. Dus hier de selve Ill scheil. 

Betaelt aen den voorsyden Reyserlwve de somme van 

vier ponden veerthien schellynghen ende vier grooten over 

het cureren van het been van l\lartine Rutsaert volghens 

syne quilantie van daten twintichsten Junij XVII c. twee 

en twintich cornt hier Illl P. - XIIII sch. - 1111. 

Voorts helaelt aen den meergeseijden Reyserlwve de 

solllllle van ses ponden grooten over het curen·n van het 

heen van Regina Boydens vo!J,!ens sijne quitantie van den 

dry en hvi nt ichsten sept emher sevenl hïenlwndert een en 

twinlich. Dus hier \'1 P.)) (31). 

i\'atuurlijl< verzorgde Frederik nul Reijserovc ook de 

andere zieken V<Ul Beernem, die niet genoten van de Ar-

(28) Id., Rek. Disch 27, 1720-21, fol. 58 verso. 
(29) Id., Rek. Disch 27, 1720··21, fol. 59 recto. 
(30) Id., Rek. Disch 26, 1714-15, fol. 47-48. 
(31) Id., Rek. Disch 27, 1720-21, fol. 59 verso en 60 recto. 



mendis. maar het is begrijpelijk dat er daarvan thans geen 

nota's of rekeningen meer te vinden zijn. 

\' anaf 1710 zien wij zijn vrouw, l\laria-Anna de Ger

sern. regelmatig aangeduid als « vroedvrouw », in de Beer

nemse dooprPgisters, bv. ter gelegenheid van het toedienen 

van een nooddoop, of als meter van een onwettig kind . 

.'\:aast haar man, blijft zij deze functie uitoefenen tot aun 

haar dood (32). 

l\'og in 1707, tijdens een strenge winter, kende het 

gezin Reijserhove gebrek en ontving gratis brandstof van

wege het Armbestuur : 

«Voorts betaelt aen Jacob Jaecques de somrne van ses 

schellynghen grooten over de leverynghe van een viftich 

busschen (hout). aende huysvrauwe van Frederyck van Rey

senhove in haere aerrnoede, als per quitantie 

vi sch. gr. » (33). 

\Vaarschijnlijk bestond er een akkoord, waarbij de 

huishuur \'an de heelmeester ten laste van de Dis viel, wunt 

wij treffen heriJaaldelijk het volgende uan : 

« Voorts betaelt aen Jacob Juccques de somme van 

ses ponden groolen over twee jaeren huijsl•curc van het 

IJUys gebruyckt by Frederyck Reijsenl10ve. 't laetste jaer 

verschenen alsvooren (meye sevenlllien l10ndert achte), vol

ghens dl' quitanlie vi P. gr. » (34). 

« Item betaelt aen Jacob .Jaccqucs de somrne van dryc 

ponden drye schellijnl.(l•en ende vier groolcn over een juer 

woonijnl.(i~e van l•el l1uys bewoont hij Fn·d<'fycq van Ht'y

serhoven, d<'n j al' re versellen en meye sev!'n I h i en l10ndert 

ende dl'rll•iene als Jll'r quitanlie, dus coml 

iiî P. ;;; sch. iiij !Jr.» (35). 

( )p lwt l'ind(' van zijn l<'v<'n Ol'fl·ndt• Fr1'1lerik van Rl·ij

!o«'fOVI', Wililf!-.1 fdjnlijk SiiiJH'II 1111'! zijn J.(r0f1• l<indl'fl'll, ook 

nou and«·n· lwroqwn uit ; wij vind1·n in d1· kl·rkn·kcninrJen 

132) Id., dooprel{isters van lfi90 tot 1725. 
133) Id., Rek. Dlsch 24, 1705-06-07, fol. 54-55. 
134) Id., Rek. Dlsch 24, fol. 51-52. 
135) Id., Rek. Dlach 25, 1712-13, fol. 58. 
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sporen van hun bedrijvigheid als kleermakers en schrijn

werkers: 

« Bringht voor verschot : Betaelt aen Frederick Reij-

serhove van het naeijen kerckelinwaet 

Ghclevert aen de kcrcke cenen sack 

0 - 0 - 8. 

0 - 2 - 9. 

0 - 3 - 5. ) (36). 

« Üntfaen by mij onderscreven, van Fransoijs van der 

\Voestijne, de somme van acht schellingen, en vier groote 

en dat over repareren van casufPis, scoven van den autaer, 

en autaerkleel, ende den pelder. Actum desen 18 8ber 1720. 

(Get.) F. Reijserhoven » (37). 

Wij stellen trouwens vast, dat de hProepen van tim

merman en kleermaker in de familie verder zullen uitgeoe

fend blijven. 

l\1aria-Anna de Gersem, geboren in 1664, sterft te 

BPernern op 27 Maart 1724 : « 27 Mart i i ves peri obiit et 

29. sepulta est in cemeterio lVIaria Anna De Gersem, uxor 

F rederici ( « Van » werd hier doorstreept) Rijsseroven, etalis 

60. circit. annor. » (38). 

De weduwnaar hertrouwde te Beernem de 3 l\lei 1727, 

met de 34-jarige Thcre~ia l\lartens (39). Kinderen waren er 

niet meer, want nog geen jaar later overleed Frederik van 

Reijserove zelf: 

« 19 Aprilis 1728 obiit Fredericus Rijsserlwve, viduus 

Annac JVlmiae Gersem, marilus Theresiac l\ lartens, aet. 60 

annorum » (·10). 

Tlwresin lVlmtcns huwde opnieuw. rf'eds op 20 Juni 

1728, met Sehasliunus De l\louw, weduwnaar van l\laria 

De Baene; zij werd echter nog geen 3ü jnur oud t'n stierf 

Ie Beerncm de ·I Decemlwr 1728 (-IJ). 

(36) Losse nota bij Kerkrekening Beernem, R.K. 37, jaar 1719 ; 
zie fol. 47. 

(37) Id. bij Kerkrekening 1720. 
(38) Gemeentearch. Beernem, Overlijdens, fol. 1582/jaar 1724. 
(39) Id., Huwelijken, fol. 1503/jaar 1727. 
(40) Id., Overlijdens, fol. 1605/jaar 1728. 
(41) Id., fol. 1610/jaar 1728. Sebastfaan De Mouw overleed op 

26 Juli 1788. 
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Hit>ronctf'T volgt>n nu de kindt>r<>n van Frt>derik van 

Rt>ijserove en 0laria-Anna de Gersem : 

1) Josephus-Fredericus, geLoren te Brugge, 0. L. Vr., 

op 5 :'\ov. 169--t, en zeer waarschijnlijk jong geslorven (42) ; 

2) ~laria-Anna-Theresia, geL. Ie Brugge, 0. L. Vr., 

op 1--t Oct. 1695 en ongehuwd overleden te Stalhille op I 

April 1733 (43) ; 

3) I\ laria-F rancisca, geb. Brugge, 0. L. V r., op 20 Oct. 
1696, gehuwd Beernem. op 11 !\lei 1726 met Jozef V cisluys, 

een metselaar. die vaak voor de kerk werkte, over!. Beerncrn, 

op 14 April 1762; 

·I) Catharina. geh. Beernt>m, op 28 Sept. 1698, en 

waarschijnlijk vroe(Jiijdig overleden ; 

5) Franciscus, geb. Beernem, op 15 Juli 1700 en er 

over!. op 8 Febr. 1711, ruim 10 jaar oud ; 

., / 
• / (C. ... .. 
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Twee fraumenten uit de· notities van de rendellil Gl1cva!'rl 
(Armbestuur fkl'rnl'rn, Rek!'nint:t 1728-2<J), l)('tn·ffend ver
leende ~leun üilfl Cl,ristollel Hys!'riJOvc (nr 7) l'll aan zijn 
weduwe; zie de tekst in vul'lnolil 44. 

1·12) Stad Brugge, Parochiereg. van 0. L. Vrouw, 3e portie, reg. 
lOa ; Stadhuis Brugge. 

113) Id., reg. lOa; Stadhuis Brugge. 
<i Prima A prllis 1733 mortua est Maria-Anna, filla Frederic! 
Rijserhoven ct Mariae-Annae Gerssem, conjugum ; etatis 
quadraglnta annorum, celeba ; sepulta est In ecclesia, cum 
summo officio" ; Parochlereg. Stalhille, boek 3, fol. 49. Het 
is werkelijk bevreemdend, dat deze ongehuwde dochter 
te Stalhllle terecht kwam en nog meer, dat zij ginder bin
nen de kerk met de hoogste clienst begraven werd. In de
zelfde tijd stlPrf haar broc1· Chr!Htoffel te Beernem en 
deze werd op koHtc•n van de Armendis aan de aarde toe
vertrouwd! 
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6) ChrisloplJOrus, geh. Beernem, op 20 Nov. 1701, ge

huwd Beernem, op 7 Se pl. 1723 mei Mart i na Stt'yacrt. 

over!. Beernem, op 28 Febr. 1729. op kosten van het Arm

besluur begraven, nauwelijks 27 jaar oud; had twee kin

deren ; werd in de wandeling « Stoffel» genoemd (44) ; 

7) Cuillielrnus, geh. Heernem. op 28 Aug. 1703 en er 

over!. op 6 Nov. 1718, slechts IS jaar oud ; 

8) lsaac. geh. Beernem. op 7 Oct. I 705 en waarschijn

lijk nog dezelfde dag gcstorven (het doopceel is onvolledig 

ingeboekt) ; 

9) Jacobus. geh. Beernem. op 20 Dec. I 707 ; is drie

maal gehuwd gPwcest (zip verdPr) : overleden Ie BPernpm 

op 20 Nov. 1776. in llUwelijk met Livina Van Speybrouck; 

werkman {landbouw) ; 

.::..--- --

Briefje. al'gcle\'('rd door l.et Armhesluur \'illl Beernem. 
wnurnwe Cl•ristolfel RyscriJOY<' (nr 7) t•en maal meelmocht 
!.alen hij Culiame de Ricker (zit• de tel-st. in Yoelnola 44). 
De vouwen zijn nog merkhaur. door het plooien en wegber-

gen \'Uil het papiertje \'l'roorzaakt. in I 72<J. 

(44) Over hem zijn er een paar aantekeningen in de Disreke
ningen te vinden : 
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«Item betaelt door den selven Boschstraete aen de huys
vrauwe van Christofel Reyshoven op den 1 September 
1728: 0-4-0.:1) 
(Notities van de rendant Willeboort Boschstraete, bij de 
Rek. Disch 29, 1728-29.) 
« Gu!iame de Ricker sult believen te gheven aen Crisstofel 
Riserhove een maete meel het welcke lek u sa! betaelen, 
torconden desen 17 Januarius 1729. (Get.) Jacobus Ghe
vaert. 0 - 6 - 0 . ., 



(Los briefje van de Armmeester Ghevaert, bij de Rek. 
Disch 29. 1728-29.) 
« Item betaelt aen Chrisstafel Riserhove op den 21 Fe
bruarius 1729 0 - 3 - 0. 
Item betaelt aen Chrisstafel Riserhove op den 28 Fe
bruarius 1729 0 - 2 - 0. 
Item betaelt aen de wedewe van Chrisstafel Riserhove 
op den 23 October 1729 0 - 2 - 4. » 
(Notities van de rendant Ghevaert, bij de Rek. Disch 29, 
1728-29.- Uitbetaalde steun.) 
Christoffel Ryserhove liet een dochtertje na, Rosalia, geb. 
Beernem 6 Sept. 1724; een zoontje, Jozef, was bij zijn 
dood reeds overleden (zie stamlijsten, III-15). Rosalia 
huwde te Oedelem op 30 April 1742, rond de tijd dat haar 
moeder stierf, met Petrus D'oore ; het volgend jaar werd 
hun een kind geboren : Jan D'oore, dat zijn ouders nooit 
gekend heeft. Immers, Petrus D'oore overleed reeds te 
Oedelem op 26 Maart 1744 en Rosalia Ryserhove volgde 
hem in de dood, t Beernem 20 Juli 1744. In 1762, toen het 
weeskind Jan D'oore ruim 18 jaar oud was, werd er een 
Staat van Goederen opgemaakt door de wezenkamer van 
de Baronie van Praet (Oedelem), daar Petrus D'oore be
kleed was geweest «met de civiliteijt van laet van desen 
Ambachte ~. Deze Staat van Goederen geeft nog enige 
details op en wordt bewaard in het Fonds «Brugse Vrije», 
3e Serie, nr 5498, Rijksarch. Brugge. Wij ontlenen er het 
volgende aan : 
«Den rendant seght, dat sweese geseijde vader binnen 
dese prochie insolvent sijnde cammen t'overlyden ten 
wiens sterfhuijse noijt staet van goede en is gemaeckt 
nochte overgegeven geworden soo dat dese weese van 
geene gronden van erfven soo van vader nochte moeder 
voorsien en is, bij dies hier voor Nihil. 

Ontfanck. 
Den rendant c d.i. Jacobus Ryserhove, fs Fredericus) 
rnaeekt eerst ontfanck met de somme van een pandt dry 
schellynghen vier grooten soo veele hij heeft ontfanghen 
vanden Greffier Bogaert over het sterfhuys van Sr Jan 
vande Wiele overleden Greffier ende Stockhouder der 
heerlykheid vanden Walschen in Beirnem over t'Restant 
van t'sweesen part der vercoopynghe van sweese moeders 
cleederen ende lijnwaet. overleden ter prochie van Beir
nem ten jaere 1742 ofte 1743 (lees : 1744), als begraven 
sijnde geweest uijt t'incommen vanden disch Beirnem 
ende d'oncosten aiR van onderhout, kiste, enz. aenden 
dischmeester Jan Dobbelacre ten dien tyde uyt de gemelde 
vercoopijnghe gerembourseert... P. I : 3 : 4. 
Den rendant rnaeekt noch ontfanck met de somme van 
twintigh schellijnghen grootnn soo veele hij heeft ont
vanghen over dese weese ten sterfhuyse van Jo" Marie 
de Gersem sweese nichte overleden binnen Brugghe dus 
hier de selve P. I : 0 : 0. 
Den rendant seght dat sedert eenighe jacren is cammen 
t'overlyden Jacob Bekaert sweese vrient uyt welck sterf
huy8 800 den rendant verstaen heeft dese weese soudc 
moeten profiteren ter somme van P .......... Coningevuld) 
dewelcke ten deele soo den vooght Dhoor·e seght souden 
beweeght syn ter Greffle van alhier ende anderdeels rus
tende onder Pieter Coppé, degonne den rendant niet en 
can vergoeden als niet wetende waer In die just bcstaen 
by dies hier tot nanrdPr onderricht voor Nihil. 
!In de marge werd hier latt'r aangevuld :) Den greffier 

recherche gcdaPn hebbende tsyncn comptoire seght 
niet het aldermin8tc in haetc voor dese weese bevon
den thebbcn 800 dat hetgonne acm de weese in texte 
8aude compiter~>n sa! moeten verhaelt worden tot 
last!! van Pieter Coppé aiH hoir ten sterfhuyse .Joan
ne Van Hullc, Wc!duwc ten slcrfhuysc Jncoh Bc
ckaert. 
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10) Cornelius, geb. Reernem, op 17 Oct. 1710; ge

huwd Beernem, op 7 Febr. 1734 mei Maria Anna Blomme; 

over i. B<·ernem, op 10 Dec. 1790 (zie verder) ; 

11) Joanna-Maria, ~eh. BPernem, op 30 Oct. 1713 en 

N overiPdcn op I Dec. 1715, 2 jaar oud ; 

12) Petrus-Jozef. geh. Beernem, op 13 Juli 1716 en er 

overlPden op 3 MPi 1717, ruim 9 maanden oud. 

Onze rechtstreekse afstamming gaat nu verder lan~s 

Cornelius Ryserhove-Blomme. Deze was timmerman van 

beroep, « faber lignarius ». Hij woonde Ie Beeniem, Bloe

mendalstraaL Aldaar werden ook zijn negen kinden'n ge

boren. 

IlO 

Den rendant declareert dat binnen de prochie van Ursel 
ten jaere seventhien hondert t'sestigh sijnde cammen 
t'overlyden Jacoba Steyaert sweese Moeije ten weleken 
sterfhuyse den Rf!ndant op den achtentwintighsten junij 
1761 heeft ontfanghen sweese paert bestaende inde somme 
van P 15 : 9 : 2. 
Den Rendant declareert van geene voordere baeten dese 
weese aengaende te weten. Nihil. 
1ste en totaele somme van ba.eten beloopt tot 

P. 17 : 12 : 6 grooten. 
Betaelynghen uyt synen voorenstaenden ontfanck ghe
daen : aen den Greffier De Grave tot Ursel P. 0 : 16 : 2. 
Ende over het verlet van den rendant in gaen vier mael 
naer Ursel tot vervolgh vande gemelde cessie ende drij 
mael naer Oedelem tot bekomen d'authorisatie in consi
deratie vande taire die hij heeft moeten doen P. 0 : 10 : 0. 
Den rendant heeft op den tweeden january 1762 binnen 
Ghendt betaelt a.en Cornelis Van Beneden een pont een 
schellijngh grooten wisselghelt voor eenè veste voor dese 
weese in courant P. 1 : 4 : 6. 
Item aen denselven voor sweese hemtrock tot P. 0 : 12 : 6. 
Volghens bcscheedt by Van Beneden ontfanghen, by den 
rendant aende weese gegeven tot coopen van wanten 

P. 0 : 1 : 2. 
Ende betaelt over taire naer Ghendt met de weese gaende 

P. 0 : 2 : 4. 
Betaelt by quitantie vanden 17 Dec. 1761 aenden chirurgien 
Busschaert de somme van een pont twee schellijnghen 
twee grooten over het cm·eren eener wonde daer mede 
dese wese g'affliceert was, dus P. 1 : 2 : 2. 
By den Rendant betaelt voor elf ellen Iijnwaet tot mae
cken van hemden voor de weese tot P. 0 : 14 : 8. 
De weduwe Jooseph Versluijs, sweese moeye pretendeert 
vier schellijnghen acht grooten soo veele sij seght betaelt 
thebben aenden heer onderpastor Couthau over sijn recht 
int begraven sweese moeder, dus P. 0 : 4 : 8 . 
... enz. (volgen nog al de rechten en zegels) 
Somma totaele van Lasten beloopt tot P. 8 : 2 : 2. 
Dus meer ontfanck clan Last tot P. 9 : 10 : 4 gr. 
Aldus dese Rekenyngh ghehoort, gesloten ende ge!iqui
deert... Actum 28 Januarij 1762. (Get.) Jacob Reijserhove ; 
tmerq van Jooseph D'hoore, paternele voog-ht, + ; als 
Bailliu : P. Claeijs, 1762 ; als Burgrt• ende Se hepf'llen : Mnr
tinus Boute, 1762, Albertus De Vlieghere. » 



In de kerkrekening· van 1748 treffen wij een nota aan 

van zijn hand. zt>er mooi geschreven : 

< Üntfaen van F ranciscus Bariseele als kerckmeester 

vande kt>rcke van Rernt>m, de somme van vyflhien schel

lijnghen groott>n over het maecken van vier raemen dien

stigh tot den autaer vande selve kercke, desen 17n January 

1748. (Get.) Corrwlis Reijserhoven » (45). 

Üp 19 December 1755 werd er Ie Beernem Pen grol e 

verkoping van bomen gehouden. ten voordele van de Ar

mendis ; als timmerman was Cornelis er natuurlijk bij en 

hij bracht verschillende kopen op zijn naam. Onbemiddeld 

was hij toen alleszins niet. want wij zien dat de meeste 

kopers et>n persoon moelen opgeven die voor de betaling 

horg staat. terwijl zulks voor hem en voor nog een paar 

anderen overbodig geacht wordt. 

« F ranciscus Bariseele coopt. ten profytte van de ken·ke : 

I Coop : hoomckens op de partyc by Jacoh Ryserhove. 

P. o - 12 - 6. 

Frans Van Hulle. horghe Amandus van den Bon, ten pro

fytte vanden Disch : 

11 Coop: op de parlije gehruijckl by Jacoh Dobhelaere, 

eersten coop dry eecken I - 7 - 0. 

idem op deselve parlije dry eerken mei t•en lroncke, 

coopl Cornelis R<'yserhoven - 7 - 0. 

Cornelis Reyserhoven, idem Disclr, 

111 Coor: twee <·<·eken up d<· parliie admti;ckl hy 
Marlf'n Hoste 0 - I) - 0. 

Cornelis Reyserlroven. hrcke: 

V Coop: t•en Ec·ck<' op l~t•l Hrauwt·rijslurk. paclrlt•r 

' Marten Standiwrl, I - 11 - 0. 

Corndis Rt•yscrlrow, kt-rek<· : 

VI Coop : dry <·t·cxk<'ns op dt· parlije \V<'tl_ Vun Pt•-

1<-r.tlu·m, I - -1 - 0. 

Corn1·l is I~ ~'Y!wrluJvt·n. I )is eh : 
VIl Coop: op cl,. parlijP Viln Anwrulus varr dt·n Bon. 
dry l'l'<k1·rr. I - I "5 - 0. 

145) Kerkl'ekcnlng Bcerncm, R.K. 14, losse hcwijsbricf. 
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Den sPlvt>n. Vllf Coop: op dt> spfvt> parlijp 2 EPchn. 

I - 15 - 0. 

Cornt>lis ReysPrhovPn. XIII Coop: dry wulahen op dt> par-

I i jp van JosPph dP GPPI NP, I - 11 - 0. » (46). 

Het fonds « Raad van Vlaandt>rPn ». ProcPssPn. IIP 

rPel<s. nr 7573. in het Rijksarchief lp Gt>nl. ht>lwlst ePn g'P

ding lussPn Cornelis RPyserhove en dP baljuw van de hef'f

li;kheid van De Nieuwen tp Bet>rnem. nopens het denom

brement van dit let>n. 

Cornelis leefde in vijandschap met et>n verrt> verwant. 

de herhergier lYiartinus De Gerst>m. Üp et>n zekere avond. 

in het jaar 1742. was Cornelis lwm tt>n huizt> g-aan opzoeken 

Pn ht>t was van wederzijdse belt>digingt>n lol een handgt>

meen gt>kornen, na zonsondergang. Martinus De Gersern 

Wt>rd zwaar geslagen. eerst in zijn huis. daarna naar buiten 

gesleurd en daar nog erger loer,retakeld. Er waren daar ver

schillende getuigen van. pro el contra. Reeds de volgende 

dag loof.! Cornelis Rt>yserhove naar Oedelern. nlwaar de 

ontvanger ·woonde f•n lwtaaldP daar gert>delijk en uit t>igen 

beweging zijn hoele van 3 pond. die op dergt>lijke wcht

parlijen gesteld was. Naar het schijnt zou hij aan vt>rschil

lende personen wrklaard hebhen «dat de boete hem niet 

l,on deren. dat het nu wel zou uil geweest zijn mei hem 

voortdurend Ie treileren Pl1 dat Marlen toch zijn pekking 

vast l1ad. pr mocht nu van lwnwn wat er wild<·:. : hij lw
ldnagde zich dus de zaak niel. maar had er wel voor 3 pond 

voldoening aan beleefd 1. .. 

Gans lwt langdurig!• proces dat er nit•l!!•fllin op volgdf'. 

liep enkel over IH·I juridisch aspect vnn d1• kwestie: het 

werd eerst fp Brugge behandeld en Inter voor d1· Raad van 

Vlaand<·n·n. Men vond dat er voorlwdachtheid in lwt SJl!'l 

was, geziPn de uillatingen van Conwlis. die beweerd had 

«dal lwl geld r<'!'ds op voorhand klaar lag:. en « dnl hij 

al lang geschild was !'c•ns zijn (!O!'Siing l1• do!'n) : ook Iw! 

feil dal all1·s na zonsondt>rgang gelwurde. was \'an anrd 

(46) Beernem, Gemeentearch.; « Vercoopijnghe van Boomen in 
proffyte vanden Disch der prochie van B('irn('m ~'. 1755; 
7 samengebonden bladen. 
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de zaak te Yerprgeren. evenals de omstandiglwid. dat lYiar

tinus De Gersem aangerand \wrd in zijn eigen huis en tot 

driemaal toe zwaar geslagen. zowd binnen als buiten de 

woning, ook toen hij reeds weerloos op de grond lag en 

ondanks het geschrei van zijn echtgenote. Indien men ech

ter een meerdere boete dan 3 pond toepaste. dan kwam 

er iets anders om de hoek kijken. Tot het gezegde plafond 

Yan 3 pond behoorden de boeten aan de heer van de heer

lijkheid. de hogere bestraffingen echter niet meer. Nooit 

had men zwaardere boeten toegepast voor vechtpartijen en 

twisten en nu wilde de heer van De Nieuwen blijkbaar 

geen precedent scheppen, dat hem in het vervolg wellicht 

een gedeelte van zijn inkomen kon doen verliezen. Nog in 

1744 hing het proces ongedecideerd. in de Raad van Vlaan

deren en waarschijnlijk is er nooit iets van verdere bestraf

fing in huis gekomen. Intussen had îviartinus De Gersem 

echter zijn stevig pak slaag vast. Verscheidene kasteef

heren gaven attesten en kozen parlij in deze kurieuu zaak. 

ZPifs volgde er een juridisch onderzoek naar dergelijke ge

vallen. in de andere Kasseirijen van lwt land (47). 

Cornelis Reyserhove treedt ~ns uit dit proces tegemoet 

als een heetgebakerd en opvliegend man. die niel toegaf 

wanneer hij mP<>nde gelijk lP hebben. Jammer geno<>a hevat 

gans llf't lijvige dossier van dit gpding, gpen nadere aeae

VPns over hemzc·lf. zijn aezin Pn zijn oudc·rs ... 

Maria-Anna BfommP, gc·hon•n Ie Be<>rnem op 3 Juli 

1711. owrfPNl aldaar op f) SPpiPmher 178); zij WPrcf. <'V<'I1-

als l1aar Pchtg<·nool Cornclis Rc·yserl•ovP, rn<'l <'<'11 rnicldel

harf' diens! op hPI kc·rkl.of IH'gravPn. Tl1ans volg<·n hier 

l1un kindcn·n : 

I) Joanna-:'vlaria. ~wb. Bc•Prnc•rn, op I 2 SP pl. I 7)5 <'11 

f'r ow·rl. op 2 I S1·pl. I 71'3. () daa<·n oucl ; 

2) Pf•l rus-.lacohus. ad>. B('('fllf'ITI, op I 7 Nov. I 73ó ('I) 

t·r ow·rl. op 10 JYlt·i I 710. J,ij11a 1 janr oud ; 

117) Rljksarch. Gent, Raad vun Vlnnncleren, Processen, IIe 
RPeks, nr 7573, jaar 1712 ; onH welwillend gcHlgnnlcerd 
door dhr M. Hyckaert te .7-omcrgcm. 

113 



3) Joannes-Bernardus, geb. Beernem, op 24 Jan. 1739, 

gehuwd Beernem, op 17 April 1769 met Cathelijne Geir

naert, overl. Beernem, op 11 messiclor Xll ( 1804), 65 jaar 
oud (zie verder) ; 

4) Bernardina, geb. Beernem, op 20 Aug. 17 41 ; ge

huwd Beemem, 3 Maart 1767, met Joannes De Wispe

laere ; naaister; overl. Beernem, als weduwe, op 26 Febr. 

1814, 72 jaar oud (48) ; 

5) Anna, geb. Beernem, op 10 April 1744; gehuwd 

Beernem, 4 Juli 1781, met Jacobus Mincke ; landbouwster; 

overl. Beernem, op 13 Sept. 1794, slechts 50 jaar oud ; 

6) Joanna, geb. Beemem, 13 Maart 1746 en er 's an

derdaags overleden ; 

7) Monica, geb. Beernem. 16 Febr. 1747 en er overl. 
op 8 Dec. 1748; 

8) Franciscus, geb. Becrnem, 30 Aug. 1749; gehuwd 

Sint-Michiels-.Brugge, 18 Febr. 1772 met Petronella-llle

resia Vermeire, uit Sint-l'v'lichiels ; timmerman, wonend op 

de Garenmarkt te Brugge ; overl. te Brugge, op 23 Sept. 

1835 (zie verder) ; 

9) Jacobus, gcb. Beernem. op 24 Jan. 1753 ; gehuwd 

Bcernem, op 12 Febr. 1782 met Anna-l\Iaria Vlam i nek, uit 

Koolkerke ; dagloner ; overl. Beernem, op 4 Oct. 1794, bijna 

42 jaar oud en verschillendt> kinderen nalatend (zie verder). 

De afstamming in rechte lijn vervolgt nu langs nr 3, 

Joannes-Bernardus Reyserl1ove. Dcz~ was schrijnwerker. 

evenals zijn vader en zijn hroer Francies. Hij woonde le

venslang in de Bloemendalstranl te Beernem en bracht het 

lot een bezit van drie eigen woningen : een tweewoonst 

met 12 roeden land. op het dorp, hij de kerk en een huis in 

(48) Haar overlijdensakte te Beernem zegt «ongehuwd», maar 
dat is stellig foutief. Bemerk dat zij lange tijd te Oost
kamp woonde en slechts als oude weduwe naar haar ge
boortedorp terugkeerde. Zo was het mogelijk, dat men 
zich bij haar afsterven niets meer herinnerde over haar 
huwelijk en over haar man. In overlijdensakte nr 247, jaar 
1860, staat er te Oostkamp te lezen : « ... is overleden Ja
cobus De Wispelaere, werkman. oud 82 jaren, geboren te 
Beernem, zoon van Joannes en Bernardina Reyserhove, 
beide overleden, weduwnaar van Anna Decloedt... ». 

114 



de Bloemendalstraat (waar er ook nog een armtierig wo

ning-je stond. achtNaan op zijn boomgaard en aan arme 

lieden verpacht). 

Joannes-Bernard Reyserlwve werd slechts 65 jaar oud ; 

zijn vrouw t>chter. Cathelijne Geirnaert, geboren te Beer

nem op 7 April 17 49. bereikte de leeftijd van 88 jaar ; zij 

overleed te Brugge op 6 l\laart 1837. Na 1822 had zij Beer

nem verlaten en was bij haar jongste dochter, te Brugge, 

aaan inwonen. Zij verpachtte de tweewoonst bij de kerk 

aan het Armbestuur en het huis in de Bloemendalstraat was 

toen reeds het eigendom van haar zoon Jan-Baptist. die 

eveneens het gebouwtje op zijn hoorngaard aan de Dis

meesters verhuurde : 

< Üp heden den vyfden van den maand meye het jaar 

acht tienhonderf twee en twintig, in vergadering van Diseh

meesters uitmaakende den Bureel van \Veldadigheid der 

gemeente van Beernem ... is gecompareert de weduwe van 

Jan Reyserhove de welke heeft verklaard en geconsenteerd 

in pagte te geven aan ons, dischmeesters. om bewoont Ie 

zyn door den dischgenool Philippus Coeyman, vrouwe en 

kinderen, eene woonste bestaande in een huis gelegen op 

de Platse van Beerncm, g-enaamd eene tweewoonsle mei 

12 roeden land. - Voor ende mits de somme van twintig 

gufdpns hvep sluyvers brahands courant geld, voor een jaar. 

tP heginnen mP! den eersten meye dezen jaareen eyndPgen

dP met eersten meye achl lif'nl•ond<'rl drie en lwinlig; welke 

woonina df' dischmPeslf'rs van BPernem accepl<'erPn voor 

de·n lyd endp somme voorsclm·ven, en hcloov<'n Ie doen he

laaien door lwl hun·el als nac·r n•[!IC'. Acturn in veraadering 

Ie· Beerrwrn, daturn als voorscl.r<'VPil. (C<'I.) J. Vf'mWI'rsch, 

F. f>Nsyn. J. Gc·vaNI. H. Dullc· ; lt·r onfonnanlic : de Sc

kH·Iaris H. De· Souier » (10), 

((Op 7 Dc·c. JHI7. Paal l1uys Hc·yse·rl.ovf'. Acllon in 

vc·ruadc·ri ngc· van d,·n .si'Vf•nsl <'n d1·ccml m• I H I 7. prc·sen I cl<'n 
llli'YPTI', .f1·an ( )uyss1·ns. 1·n lll'ncn disdHni'!'SII•rs d1·r pro

clJit• BI'I'Trlf'rn is l!f'('(Hilpaw<·rl Joann1•s Bnplist RcyseriJOvP, 

(19) Bef'rnf!m, Gemeentearch. ; VPrHlngP.n vnn den Dlseh, reg. I. 
1813-36, fol. 55 VefHO. 
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den welken heeft gecomenteert van te verpagten aen den 

disch van Beernem ecne woonste, staende op zynen boom

gaerd, om bewoont te woorden door Josephus Pollet met 

zyne vrouwe en een dochter (deze laetste zeer impotent). dit 

voor de somme van vijfthien guldens sjare te beginnen met 

den eersten meye achthien hondf'rt achthien. \Velke sjae

relycksche pagt van 15 guldens heloven te betaelen aen 

J. B. Reyserhove de bovenschreven diseh-meesters van 

Beernem. (Get.) Jean Baptist Reyserhove ; Robert Dalle. 

F. Persyn, Pieter Mouton, J. Vermeersch » (50). 

Nog jaren later vinden wij bedoelde pachten in de 

registers van de Dis terug : « Pagt der wooningen : 1 No

vember 1831 aan Jan Reyserhove : 12,85 guldens : 7 Mei 

1832 aan Jan Reyserhove : 12,85 guldens ; enz. (volgt een 

lijst andere namen)» (51). 

Kinderen van Joannes-Bernard Reyserhove en Cathe

lijoe Gf'irnaert : 

1) Joanna-Maria. geb. Beernem op 27 Maart 1770 en 

er over!. op 7 April 1770, 11 dagen oud ; 

2) Joanna-Catharina. geb. Beernem op 5 Maart 1771 

en er ovPrl. op 6 Dec. 1793. ongeveer 22 jaar oud ; onge

huwd : naaister : 

3) Jacobus-Adrianus. geb. Reemem op 14 Sept. 1772 

en over!. in lmwelijl< mei Thérèsp Vander Rurght (zie ver

der) ; 

4) Victoria. aeh. BcPrnem op 13 Juni 1775 en er over!. 

op 4 Juli 1775; 

5) Regina, geh. Beernem op 15 Juni 1776 en er over!. 

op 27 Aug. 1776 ; 

6) .Joannes-Baplist, geb. Reernem op 18 Juni 1777 en 

er overl. op 10 J\:ov. 1843; kleermaker. winkelier en over

zeiler. weduwnaar van l\'laria-Theresia Brysse en van Jonn

na AllemeNsch (zie verder) : 

(50) Id. ; fol. 31 recto. 
(51) Id. ; fol. 70 verso, 71 recto en 78 recto. 
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7) Joannes. geb. Beernem op 18 April 1779 (52) ; 

8) Constantinus. geb. Beernem op 24 Jan. 1781 (52) ; 

9) F ranciscus-Joannes, geb. Beernem op 9 lVIaart 1786 

(52) ; was tot tweemaal toe vaandelvluchtige in het leger 

van l"apoleon en maakte blijkbaar verschillende onbehaag

lijke avonturen mee (53) ; 

10) Petrus-Jacobus, geb. Beernem op 11 Maart 1790 

(52) ; 

(52) Van deze vier zonen van Joannes-Bernard Reyserhove en 
Cathelijne Geirnaort: Jeannes (0 1779), Constantinus 
(

0 1781), Franciscus-Joannes (0 1786) en Petrus-Jacobus 
(

0 1790) kennen wij de sterfdata niet. In het Rijksarchief 
te Brugge bestaat er een register « Etat nominatif et indi
viduel de la Populat:on de la Commune de Beernem, Ier 
Canton de Bruges, Dép. de la Lys, 1815 ». Daarin vinden 
wij : Maison no 80 : 
« No 425 - Geernaert Catharine, 68 ans, propriétaire, fileu

se, née à Beernero ; 
426 - Reyserhove Pierre, 24 ans, fils, ouvrier, né à 

Beernero; 
427 - Reyserhove François, 27 ans, fils, ouvrier, né à 

Bee;:nem; 
428 - Reyserhove Rosalie, 22 ans, fille, fileuse, née à 

Beerne;n ». 
Deze samenstelling van het gezin toont ons onweerlegbaar 
aan, dat Jeannes en Constantinus in 1815 reeds naar elders 
vertrokken of gestorv~n waren. Nochtans is er nergens 
over hen iets te vinden. Bemet·k dat zij juist geboren zijn 
in die jaren, waaruit Napoleon zijn kanonnenvlees recru
teerde. Behoren zij n!et tot de vele vermisten uit de veld
tochten van die tijd. in Duitsland, Rusland en elders om
gekomen? ... 
Hetzelfde kan nochtans niet gezegd van de twee jongste 
zonen, vermits zij in 1815 nog thu1s waren. Over Francis
cus-Joannes vernemen wij daarna hoegenaamd niets meer. 
Misschien vertrok hij naar een vreem:l land ? 
Petrus-Jacobus wordt eveneens niet meer vermeld te Beer
nero en om;;;ev:ng ; waarschijnlijk ging hij naar Brussel 
en heeft vo.gende akte, die wij aldaar ontdekten, betrek
king op hem (wij zien nl. niet in, wie het anders ook 
maar zou kunnen zijn ! l : 
« Année 18J8. Nro 3358. Acte de naissance de Jacques Reij
serhove, né Ie dix-neuf de ce mois à dix heures du soir. 
Fils de Jacques Reijserhove, ouvrier et d'Anne Cathérlne 
Goijentijt, ouvrière, domiciliés en cette ville, rue des Tan
neurs, non mariés :1>. 

Doch ook te Brussel is er naderhand over deze personen 
en over hun kind niets meer te vinden. 

<53) Geboren in 1786, behoorde Frnnciscus tot de lichting 1806; 
hi i deserteerde echter, wct·d ge 1at en ondergebracht bij 
het strafreg:m::mt op het e;lun I \'v'alchet·en, doch ont
vluchtte zo spoedig mogelijlt opnieuw. Volgend schrijven 
behande:t uitsluitend deze kwest1e : 
« Sous-Préfecture de B,·uges. 
Déserteur. Bruges, Ie 1 8bre 1811. 

A Monsieur Ie Malrc:> do la Commune de Be1·nem, 
Mr Ie Consollier d'état, Directeur Gónéml de la Con

scription Militaire, vlent, Mon11icur, d'adresl:ler à Mr Ie 
Préfet un signalement d'un militaire de votrc commune, 
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I I) Rosalia, geh. Beernem op 27 April 1792, gehuwd 

Beernem op 14 Nov. 1818 met Carolus-F ranciscus Van der 

Eecken, uit Ursel. bediende te Brugge ; zij overleed te 

Brugge, Smedenstraat, op 24 Maart 1854, 62 jaar oud (54). 

Joannes-Baptist Reyserhove, nr 6 hierboven, was kleer

maker van beroep ; hij hield ook een stoffenwinkel open 

en was goed geleerd. Hij woonde in de Bloemendalstraat. 

nabij de Brug en hield er zelfs een tijdje herberg. In een 

kohier van de belastingen, voor 1816, vinden wij over hem 

het volgende : 

« Reyserhove Jean-Baptiste, non patenlé en 1815 

a commencé au Ir Janvier 1816 la fondion de tailleur 

et boutiquier. 

boutique à domicile ; 

Ie débit annuel en épiceries est de cent florins et du 

café quarante florins » (55). 

Bijgevolg bezat hij op dat ogenblik een kruideniers

winkeltje en verkocht koffie l Zijn bedrijvigheid is alleszins 

veelzijdig geweest I 

dont vous trouverez ei joint la Iiste. qui après avoir été 
incorporé dans Ie régiment de Walcheren, en qualité de 
déserteur ou réfractaire et en avoir été retiré pour servir 
dans la ligue est déserté de nouveau. 

Mr Ie Conseiller d'état ayant ordonné qu'il seroit placé 
des garnisaires au domicile de ce déserteur, Mr Ie Préfet 
me charge de vous en informer en. vous faisant connaitre 
que si eet individu, compris dans l'état ei-joint, n'est pas 
arrêté ou représenté avant Ie 5 de ce mois iJ sera envoyé 
des garnisaires qui serout à la charge de la commune en 
cas d'insolvabilité des parens de ce déserteur. IJ est donc de 
l'interet des parens, comme de ceux de vos administrés 
qu'il soit fait des recherches les plus sévères pour parvenir 
à son arrestation. Je vous recommande donc d'employer 
tous les moyens que vous jugerez convenables pour lui 
faire rentrer dans son devoir... (s.) F. De Langhe. 
Extrait de la Liste des Déserteurs de la Commune de 
Bernem: 
Reyserhove Charles-François (sic ! ), Beernem, 1806. N" 1. 
27. de Ligue.» 
(Gemeentearch. Beernem, Briefwisseling Franse Tijd.) 
Of Franciscus naderhand nog gevat werd, weten wij niet. 
In elk geval, in 1815 was hij thuis en ingeschreven als 
werkman te Beernem. 

(54) Men schrijft soms ook Carolus-F'ranciscus Vereecke; van 
dit gezin zijn er twee kinderen gehuwd : Jozef-Frederlk, 
"f Wetteren, 15 Oct. 1894, in huwelijk met Joanna-Catha
rina Van der Sijpen ; en Charles, t Brussel, 7 Mei 1891, in 
huwelijk met Julia-Françoise Angillis ; een dochter van 
dit laatste echtpaar huwde met August De Raedt, in 1896 
bakker te Eeklo, op de Markt. 

(55) Beernem, Gemeentearch. ;. Déclarations des Patentables, 
Exercice 1816. 
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Pas in I 37 hvam er te Beem em een brug over h et 

kanaal. W elnu, Joannes -Baptist R eyserhove was ook een 

poos veerman (een kl ermaker is toch ten huize w erkzaam 

en toen hadden di e lui h et waarschijnlijk niet erg druk), 

zoal blijkt uit zijn overeenkomst m et h et Armbestuur : 

!.CL •• :desfz~<r. 1ucr 

o èroi' de Pa:u:;c , 

l6cncnt l.ta d~pw.-

7.~ - .~~-~ .. 
, / '-- , ( r // • 1 I 

~J H.tJttlfrejftf'l.t>v~ 

Handtekenin ge n van R y rhov ' : 

1) Fred er ij k R eij erhoven (nr 1) . 29 pl. 169 
2) F . R ij erhoven (nr I) . I Ücl. 1720 ; 
3) Corn eli R ey erhoven (nr 11), 17 J a n. 174 : 
4) J ean Bapti t R y crhove (nr 53) , 24 J an. 18 16 : 
5) Fran i R y erhov (nr 4). I M i I 4. 

< p h ·d n vyfd ·n m ·yc 't jaa r a htli •nhond rt twee 

enlwinlig, in v rgad ringe van di · l1m c: l<' r uilm a kcnd 

d en bur ,J van W •ldadîgheîd d r gc·m<•cn l • van Be rn cm. 

di tri kt Brugg , provenU W tv laa nd r n , i ge ompa

reert Jan R ' Y rhov , hovcr lt · r m l d Blommendaal 

schuit (56), d nw Ik n n a r voor l l h m g d aan, h ft 
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verklaard. Ie aanveerden van alle de dischgenooten van 

deeze gemeente Beernem bover Ie zeiten met de Blommen

daelschuyt voor de somme van eenen frank Ie maande, 

welke somme de Oischmeeslers toeslaan en beloven te be

taaien, welke accoord heslaat onder de conditien, dat eiken 

dischgenoole zal moelen voorzien zyn van een allest van 

de leden van het Bureel om te doen zien zy dischgenooten 

zyn. Actum in vergaderinge, datum als voorschreven » (57). 

Joannes-Baplist Reyserhove kende grote rampen in zijn 

gezinsleven. Hij huwde te Beernem op I I floréal XII met 

Maria-Theresia Brysse, geboorlig van Arrlooie, doch die 

met haar ouders te Beernem was komen wonen. Zij was 

naaister en haar vader en moeder waren gans hun leven 

marktkramers en kleermakers geweest. Maria-Theresia Brys

se bleef in het kraambed van haar vijfde kind ; zij over

leed Ie Beernem op 26 Mei 18 I 3, 3 I jaar oud. Een jaar 

later. op 3 Mei 1814, hertrouwde de weduwnaar Ie Sijsele, 

met Jounna Allemeer~dl. geboren Ie Sijsele de I Jan. I 78 I ; 

bij haar had hij nogmaals drie kinderen. Deze tweede 

vrouw stierf te Beernem op I 9 Mei 1830, pas 49 jaar oud. 

Van deze aclll kinderen uit beide huwelijken samen, zijn 

er zes vroegtijdig overleden. waaronder drie die reeds meer 

dun 18 jaar oud waren. Enkel een zoon uit het eerste huwe

lijk en een uil !lel tweede bleven in leven ; zij zouden later, 

in IJUn persoonlijk gezin, bijna even ongelukkig zijn als 

hun vader, die vereenzaamd Ie 13eernem stierf. op I 0 î\ov. 

1843, 66 jaar oud ... 

Kinderen van Joannes-13aptist Reyserlwve en l\laria

Theresia Brysse : 

1) Frédéric-l\larin. geh. Beemern op 28 nwssidor .\111 

en er over!. op 21 Oct. 1833. ongehuwd. :28 jaar oud; kleer

maker; 

2) lsaLelle-Sophie. geh. Becrut•m op 15 l\ lei I SOS t'll 

er overl. op() April 1827, I() janr oud. ongehuwd; 

{56) Er waren toen ook nog twee andere veerdiensten te Beer
nem, nl. op de wijken Miserie en De Gevaerts. 

(57) Beernem, Gemeentearch. ; Verslagen van den Disch, reg. I, 
1813-36, fol. 55. 
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3) Karel-Lodewijk (Charles-Louis), geh. Beernero op 

21 ;\I aart 1810 en overleden te Ursel (Dries) op 3 l\laarl 

1876, als weduwnaar van Rosalie Van Hulle (volgt hierna) ; 

4) Rosalie-Sophie, geh. Beernero op 22 Juli 1811 en 

er over!. op I Dec. 1811, ruim 4 maanden oud ; 

5) Joseph. geh. Beernem op 23 l\lei 1813 en er over!. 

op 31 Juli 1813, ruim 2 maanden oud. 

Kinderen van Joannes-Baptist Reyserlwve en Joanna 

Allemeersch : 

1) Eulalie-Sophie, gf'h. Beernero op 2 l\laart 1815 en 

er ongehuwd over!. op 23 Sept. 1835, 20 jaar oud ; 

2) ~lartin, geb. Bef'rnem op 8 Maart 1817 en er over!. 

op 20 Oct. 1818, ruim anderhalf jaar oud ; 

3) Francies, geb. Beernero op I April 1820 en over!. 

te :"- laldegem op 21 Maart 1899, als weduwnaar van Blon

dina Van de Casteele. uit Knessplare ; was eerst kleer

maker te Knesselare, Nieuwstraat, daarna te Maldegem, 

Kleit ; viln zijn acht kinderen verloor hij er zes tijdens de 

jaren van hongersnood ( 1845 tot 1857), de twee overige 

werden zeer oud. doch bleven ongehuwd (zie verder). 

Karel-Lodewijk Ryserl1ove, geh. te Beernem op 21 

l\laart 1810, was aanvankelijk ook een kleermaker. i'vlen 

noemde hem steeds (/: Karelke ». want hij \Vas zeer klein van 

gestalte. Hij is nochtans soldaat g't·weest onder Leopold I. 
want zijn trouwakte zegt : (/: voldaan hebbende aan de mi

litie». Ook zijn broer Frédéric-!Vlarin was soldaut. want 

een Becrncmse militielijst van 28 Juli 1832 vcrmeldt: 

(/:Klasse lts29, Reyserl10ve Care! Louis : voor een jaar vrij. 

broeder in dienst h (5ts). Frédéric-Marin moet dus kort uu 

zijn militaire di1·nsl overleden zijn. 

Op I SeplcrnlJI'r ll:f3(J l1uwde Kurel-Lodcwijk Rys<'f

luwc·, werkman Ie B,·errH·rn, rnl'! Rosalic Van f fullt•, diensl

rru·îd, f.!l'lwn·r• I<~ KrH·~seli.lrc op 2H Aug-uslus 1815; hl'l 

rru·isjt• J,acl n·1·ds Ul'l'll rno1·dl'r meer. I )e jonJ.!g'l'llllwden 

vt•slîg-clt•n zîd1 t•t·n•l ft· Bcnrwrn. in IH40 11' Knesselare-

158) Id. ; Lijsten van de Militie, 1832-33 ; mllltlaan nr 1. 
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E entveld , in 1846 te O edelem en in 1848 terug te Knesse

la re (Kiuizes traa t) . Üp een kermis had Karel-Lodewijk R y

serhove Rosali e Van Hulle, die toen nog geen 20 jaar 

was, leren kenn en ; h et volgende jaar huwde hij haar, on

danks h et verzet van zijn vader en zijn halfbroer, die tame

lijk w elstellend waren en h em zonder een cent aan de d eur 

zetten ; ook de opbrengst va n d e pachten en later van de 

verkoop der hui sj es te B eernem, ging volledig naar Francies 

(uit het tweed e huwelijk). Later , toen beiden reeds te Kn es

se tare woonden , heeft d eze nog hulp willen bied en aan zijn 

ha lfbroer, maar d eze w eigerde dat b es list, hoew el zij zich 

met elkaar verzoenden. Hierin komt het karakter van Ka

relke duidelijk lo t uiting : hij was een stil en gevoelig mens, 

bij uitzondering eens uitgelaten pl ezi erig, maar mees tal eer

der somber en w eemoedig van aard ; waar hij éénmaal een 

D e .oude kerk van Kn essela re, verbonden mei: lev n n dood 

van talrijke naa mdrager R yse rhov olledig g loopt 

in 18 5. 

122 



houding aan~enomen had, bleef hij er zijn leven lang trouw 

en koppig in volharden, vooral wanneer zijn gevoel er een 

rol in speelde. Hij was niet geleerd, doch een hard werker. 

die zich niets ontzag en zich ook in geen enkele eerlijke 

bezigheid schaamde. Zo ging hij bv. dagelijks de paarden

mest op straat verzamelen, voor zijn tuin, en haalde zich 

aldus een weinig vleiende bijnaam op de hals (59). 

Vooral te Knesselare, gedurende de jaren van de hon

gersnood, heeft Karel-Lodewijk Ryserhove met zijn gezin 

zwarte dagen gekend. Zijn zoon, die mijn grootvader was, 

vertelde altijd hoe hij, nauwelijks zes of zeven jaar oud, 

elke dag kruiden moest zoeken in de winter, zoals spurrie, 

om er een soort soep van te koken. Eens mocht het jongetje 

een brood gaan halen, bij een bedeling op het dorp, doch 

onderweg peuterde hij voortdurend kruimels los en holde 

op de duur het broodje helemaal uit, zodat enkel nog de 

korst overbleef. Toen hij thuis kwam kreeg hij een pak 

slaag, want er zaten nog hongerige kleintjes te wachten. 

Rosalie Van Hulle stierf te Knesselare op 3 Ücl. 1870, 

pas 55 jaar oud, aan typhus ; het was de Dinsdag van de 

grote kermis te Knesselare. 

Zes jaar later overleed ook « Karelke » Ryserhove, op 

3 l\laart 187ö. Ie Ursel, wijk Dries, vlak bij de grens van 

Knesselare, waar llij na de dood van zijn vrouw was gaan 

wonen. Hij stierf len gevolge van een zwure griep en werd 

op het kerkl10f vun Ursel begraven. 

Kinderen van Kmel-Lodewijk Ryserl.ove en Rosalie 

Van Hulle: 

1) VinJinie-PIIilonH·nit, geh. BeerrH·m op I 3 Juli 1837, 

kanlwerk~tl'r, a··ltUwd Ie KrH'SSl'lare, op 2(> Sept. 18()3 met 

S•·rafien I )c l\l•·y•·r, landman. v.•·IJon·n ~t- Aalt .. r op 7 .Jun. 

182CJ; VÎ!'rd•·n in JIJJ3 lrun goud!'n bruilolt; de vrouw 

!olierf Ie Aall1·r. W•·slslraal, op 2 .Juni ]<JJH. 81 jaar oud 

en Je eclrlg•·noot. eveneens Ie Aall!'f, op I .Junuuri 1927, 

98 jaar oucl ; 

159) Bizonderheden verteld door zijn dochter Maria, t Melle, 
23 Nov. 1945, meer dan 88 jaar oud. 
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2) Deodatus-Eduardus (Edward genoemd), geb. Beer

nem op 26 .J ui i I 839 en over/. Ie Knesselare op 1 Maart 

1927, bijni:l 88 jaar oud, weduwnaar van Virginie Verheire 

(volgt hierna) ; 

3) Francies, geh. Knesselare op 12 Juni 1843 en er 

over!. op 30 Aug. 1845, ruim twee jaar oud; 

4) F rancies, geh. Oedelt.>m op 22 Mei I 846 en er over!. 

op 9 April 1847, bijna een jaar oud ; 

5) Naamloos mannelijk kind, gt.>b. en over!. Knesselare, 

op 26 Ft.>br. I 849 ; 

6) Marie-Louise, geb. Knesselare op 4 April 1850 en 

t.>r ovt.>rl. op 16 Mei 1856, ruim 6 jaar oud; 

7) Maria, geh. Kncssdare op 4 JYiei 1857. gehuwd Ie 

Gent op 16 Maart 1887 met Carolus-Livinus Vanderhey

den, weduwnaar, die geh. was te Gent op 1 Febr. 1857 en 

er overleed op 25 Maart 1929 ; de weduwe slit.>rf Ie :'-lelie, 

op 23 Nov. 1945, meer dan 88 jaar oud; 

8) Marie-Ida, geL. Knesselare, op 11 Aug, 1859. zwak 

opgegroeid en ongehuwd overledt.>n in het klooslt.>r Ie Zo

rnergern, op 13 Aug. I tl80, 21 jaar oud. 

Edward Ryserltove, nr 2 hierboven, was mijn groot

vader; hij l1eeft zich Ie Knesselare opgewerkt lol een wel

stellend burger; hij vvas voerman, winkelier en herbergit.>r 

en woonde langs dt.> MaldegemwC'g (waar thans RC'mi \'an 

Kerrebroeck woont). Hoewel niet geleerd. was hij een uit

stekend zah·nman C'n zou mC'n hem niet bedrogen hebbC'n. 

Op 5 Maart 1886 opende hij, met locslemming van het 

JV!inislcric vun Spoorwegen, Posterijen en TelC'graaf. een 

rC'gclmulige vervoerdienst op Brugge, zowel voor personen 

als voor goederen. Daarloc diende toen een bor!.(som van 

100 fr. geslori Ie worden en men was verplicht alle posl

stul<ken van Knesselare en Oedelcm mee Ie nemen. 0(' be

l rold<en gcrnccutchesl uren en de Bestendige De pul ui i es \'i:ln 

Oost- en \\'cst-Vluanderen moesten daarhij hun locslem

ming geven. \Vij cile1en uit de minisleride vergunninf,.(: 

« Les sieurs Edouard Ryserlwve d Polydore De Roo 

de Knesselaere sonl déclurés concessionnaircs du ser\'ice d(' 

nH•ssageries enlre Kncsselncre cl Bruf,!es. ci-ntni-s spécifiè. 
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Départs : de Knesselaere à 5 h. 30 rnatin (passage à 

Oedelem 6 h. 30 mat.) 

de Bruges à 11 h. rnatin (passage à Oedelem 

à midi.) 

Le trajd se fera en deux heures. 

Le service sera effectué au moyen d'une voiture à qua

lre roues suspendue sur ressorts et attelée de deux chevaux. 

Les prix de transport des personnes et des marchan

dises sont réglés d'après Ie larif suivant : 

Voyageurs : coupé et intérieur : 1,20 fr. par place, aller 

et retour. 

;\ larchandises : au-dessous de 10 kgs. fr. 0.25 

de 11 à 15 kgs. 0,35 

de 16 à 25 kgs. 0,45 

de 26 à 50 kgs. 0,55 

de 51 à 75 kgs. 0,75 

de 76 à 100 kgs. 1.25 

Le prindpal hureau sera étahli à KnesselaerP, dans les 

maisons des entrepreneurs. 

11 y aura un bureau secondaire à Bruges (« Lc Lièvre ») 
et à la porie de Cand (chez !'vlr. Enneman) ... » {60). 

In zijn jeugdjarPn was Edwnrd RysPrhove paardt'

knecht Ie Sint-.Joris-IPn-Distel. hij <'Pn voornaam landhou

WPr, I .it·vPn Dalle. Daar lc·c·rclp hij Virginie V<'rlwirp k<'n

rwn, die nal>ij JP Vaart woondP. I lij vroPg haar l!'n huwe

lijk, op et'n Z.onclagnamiddag, en zij wc·c·s l1cm af. Voor de 

lwt•ede maal lu·rf,aalde llij zijn vraag en, toc·n c·c·n nic·uw<• 

weigering volgde, storlll' IJij zich ec·nvoudig in lu·l kanaal. 

ondt·r d(' ogc·n van lu·t VC'fScllriktc• 1111'isjf'. Enkl'l(' holdPrs, 

op l1aar hulpgc·roc·p lot•gt·srwld. ~u·luldt•n Pr nog rrwl grote· 

rnoeilf' in, clt· wanhopiJ,!e ft· n·ddt·n. Nauwt·lijks uit IH't wa

IN. lwrhaaltlt· hij koppiu zijn vraaJ.! voor dc· <INde maal. nu 

t·indl'lijk ITif'l uunstiu J.!t•volu. Zo J,!l'fililktc· llij ililll zijn 

vrouw! 

160) Oedclem, 0cmeentcarch. ; BrlefwiRselJng 1885-86, Vervoer
dienst, nr 7725. 
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Edward Ryserhove en Virginie Verheire, een kant

werkster, huwden te Sint-Joris-ten-Distel, op 20 April 1866. 

Eerst bleven zij aldaar wonen, nabij de Brug, maar ver

huisden in 1879 naar Knesselare, Kluizestraat, 18, en in 

1885 naar de i\laldegemweg. Zij hadden twaalf kinderen. 

Virginie Verheire overleed te Knesselare op 29 Nov. 1909 

(geb. St-Joris-ten-Distel. 16 Juli 1842) ruim 67 jaar oud, 

aan de gevolgen van een hartziekte en van algemene ver

zwakking ; Ed,vard Ryserhove zelf stierf te Knesselare op 

1 l\laart 1927. Gans zijn leven had hij een grote devotie 

tot Sint Jozef en nooit zou hij 's avonds nagelaten hebben, 

hoe laat het ook \vas, nog een vaderons te bidden « om een 

goede dood te mogen sterven». Zeer zacht en gelaten is 

hij overleden op de eerste dag van St-Jozefsmaand, in de 

gezegende ouderdom van 88 jaar ... 

In de kiezerslijst van 1 Mei 1909 tot 30 April 1910 

zien wij, dat Edward Ryserhove, volgens het toenmalige 

stelsel. over het hoogste aantal stemmen beschikte, nl. 3 
voor Kamer, Senaat en Provincie en 4 voor de Gemeente 

(daar hij een kadastraal inkomen had van 161,45 fr. per 

jaar, art. 1419, en 17,10 fr. personele belasting per jaar be

taalde, art. 355). Üp een totaal van 970 kiesgerechtigden 

waren er toen te Knesselare slechts 47 die over bedoelde 

3 en 4 stemmen hesehikten (61). 

Kinderen van Deodatus-Eduardus Ryserhove en Vir

gïnie Verheire : 

I) Leonie-Marie, geh. St-Joris-len-Dïstel op 31 Jan. 

1867 en overl. te Knesselare, in lwt klooster, op 6 Nov. 

1944, voiiPdig blind; weduwe van Emiel VPevaele, die Ie 

KnesselarP stierf op 25 .Juni 1936; 

2) Naamloos kind. geh. en over!. Ie• SI-Joris-len-Dislel. 

op 23 April 186.9; 

3) Emif'l, ueh. St-Joris-lcn-DisiPI op 31 Oei. 1Aó9 en 

ovcrl. Ie· ;vlf•llf• op 22 Nov. Jf})); hfof"rnisl. wPduwnanr vnn 

Cordula Cannool, clic: ovcrl. Ie Mellc· op 21 !\lnml 1921 ; 

(zie VPrdN) ; 

(61) Knesselare, Gcmeentcarch ; gedrukte Klezc>rAlljsten, 1909-
10. 
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4) Mmia, g<'h. St-Joris-fen-Distel op 30 .Januari I 872. 

a-ehuwd Knes~wlarP op I i April 1899 mPI De Jaegf'r Henri

CamiPI : landhouwsler. later hizondere. over!. Knesselare. 

UrselwPfJ, op 28 Nov. I 952 : 

5) Cordula. geh. St-Joris-fen-Distel op 21 Febr. 1874, 

ovPrl. Knpsselarp 25 Mei 1939. in huwelijk met EmiPI De 

Loof. slachter-handelaar. NiPuwslraal : 

6) Mathïlde-Virginie. gt>h. St-Joris-len-Di~tPI op 24 

Maart 1876. in het klooster gelrPdt>n der ZusiNs Francis

bnessen van Gent (Cromht>en). Lf'euwsl mal. I. op 23 !\lei 

I 899. geklf'ed op 4 Se pl. I 899, geprofpsf op I 4 Sept. I 90 I 

en overlpden in het klooster te Knesselare op 24 Juli 1954 : 

7) Alfons, geh. Knesselarp op 22 Maart 1880 Pil er 

over I. aan de zwarlt> pokken op 3 Nov. I 882 : 

8) Hirma. geh. Knesselare op 24 1'\ov. 1881 en er 

over!. op 17 Aug. 1882: 

9) Adolf. geh. Knesselare op 13 Nov. 1882 en t>r ge

lmwd op 27 Jan. JOJO rrwl Maria-Ludovica Quyssens: aan

nemN van metselwerl<en : (volgt hierna) : 

JO) Alfons. geh. Knesselare op 6 Jan. 1886 en N ge

huwd op I I Sept. 1907 mf't Clf'menlina Vlamynck. uit 

Krlf'sselare: gf'pensionnf'f'rd melkNijlwdiende: (zie vf'rdf'T); 

I I) Carolus-Livinus-Edmondus-Hf'ctorus. geh. Knf'sse

lare op IQ April 1888 en f'r over!. op 24 April 1888; 

12) 1\laria-Camilla. geh. Knesselare op 12 April 1889, 

handelnarsier Ie Ruddervoonlc. weduwe in eerste huwelijk 

van AlplJOnSf'-Alfn·d De Zutler. eclllgenole in 1\H'ede hu

\V(•lijk van HPnri VPrlwNsl. koopman Ie Ruddervoorde. 

Torhoulslraal, 3. 

Kindf'ren vnn Adolf RysNlwve (nr 9, Zif' hierboven) !'ll 

van Maria-Ludovica Quyssens (geh. Beempm op 2.S F<'hr. 

1878): 

1) Jozef-Andreas, geh. KnessPlare op I l\lnnrl 191 I. 
telefoonl><'dicndf'. Gnlgeveld. 29. St-Joris-h•n-Dïslf'l : ge

lmwd Knesselnn· op I 2 Ort. I O'H nwl l\ lnrin-Julinna 

Brandt. geh. Kncsselare op 28 l\ la art I~) 17 : (zie verder) : 
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2) Gerard-Leo. ~!eb. Knesselare op 23 Juni 1012. werl.:

opzichter B.A.P. der l\lilitaire Gebouwen. NieuwsiraaL 28, 

Knesselare; !:!f'huwd Knesselarp 16 April 1030 met Geor

gt'lle-HoriPrlCe De Clt'rcq, gt'h. Ursel op JO !Vlei 1014: (zie 

verder) ; 

3) Suzanne-0laria-Julia, geh. Knesselare 4 Juni 1013. 

zonder beroep, :'\ieuwstraat. 24. KnesselarP; gelmwd Knes

selare 26 1'\o\'. 1042 mpt NPirynck Remi, gPh. KnessPiare 

op 4 April 1908; 

4) Theofiel-Aifons, geh. Knesselare op 26 Dec. l 014 

en er over!. ten gevo!Q"e van Spaanse griep. op 0 Nov. 1919, 

3 jaar oud : 

5) Hilaire-Leon-Jozef. geh. Knesselare op 9 Sept. 1916. 

aannemer van houw- en betonwerken. schepene te Knesse

larf',. I\'ieuw;;lraat. 26. aldaar; gehuwd Knesselare op 10 

Juli 1041 met Juliette-Margarf'tha Dt' Corte, geb. KrH·sse

lare op 8 F ehr. 1920 ; zie V('rdPr ; 

6) Alfons-Guslaaf- \:Villihrord. geh. Knesselarc op 5 

.'\ov. I 020. onderwijzer aan de Aangenomen Jongensschool. 

Klooslerstraal. 30. Knesselare; gehuwd Knesst'lare op 5 

Jan. 1013 met l\laria-Eiisafwth Claeys, geb. Knesselare op 

24 Aug. 102,1 : (zie verder). 

Kindcn•n van Jozcf-Anclrc·as Ryserhov('-Brandt (nr l, 

zif' hif'rvoor) : 

I) Rolwrt-.fosi'IJh-Andrcas, t:!<'h. St-Joris-IPn-Distcl op 

6 .Jan. Jf))'j f'n er ovf'rf. op 22 .Jan. 103'5, Jó dagPn oud; 

2) Suzanna-Maria. gd>. St-./oris-lcn-Disfpl op 2H Juli 

1fJ)7; 

1) Erir-Adolf-./ou.f. gPb. St-.foris-lm-DistPI op I 0 

~I aart I f))f) ; 

4) ./r·rwini·-Nicoll•, gt•IJ. St-.foris-lt•n-1 )isll·l op !J Juli 

lfJ4l ; 

'j) Erna-JosqJIIÎrw. gr·h. Ht•t·rrH·m op 22 Oct. JCJ4ï; 

ó) Patrick-Aifons. udl. Bt•f'TIH'III op 12 l\fr·i ICJ'32; 

7) ,vLmJix-l\Lwrin, r,~r·IJ. Br·r·rnr·m op 2'3 April 1Wi1. 

12() 
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Alfons-Gu~laaf- \ Villibrord Rysc rhovc (nr I 03) en 

l'-1aria -Elisabc th Claeys. 

Coct('lil'\' (' (nr _61). Lulf!nrdis (nr '262) <' 11 :\nnek,· 
R~·sv rh ovc (nr 2())) . 



Kinderen van Gerard-Leo Ryserhove-De Clercq (nr 2. 

zie hoger): 

1) t"-lartina-Nicola, geh. Ursel op 16 Febr. 1940; 

2) Liliana-t"-laria. geh. Knesselare op 4 Febr. 1942: 

3) t"-lonique-Nelly, geh. Knesselare op 22 Febr. 1943 ; 

4) Frida. geb. Knesselare 13 Juni 1944; 

5) Leopold. geb. Knesselare 7 Juli 1945 ; 

6) î\elly, geb. Knesselare 3 Aug. 1946 : 

7) Luc, geb. Knesselare op 24 Dec. 1947 en er overl. 

op 25 Dec. 1947; 

8) Naamloos vrouwelijk kind, geh. en over!. Beernem 

op 8 Aug. 1948; 

9) Placide-Adolf. gf'b. Knesselare op 17 April 1951. 

Kinderen van Hilaire-Leon-Jozef Ryserhove-De Carte 

(nr 5, zie hoger) : 

1) Vera-Maria-Magdalena, geh. Knesselare op 3 Üd. 

1942; 

2) Diederik-Roger-Jozef. geh. Knesselare op 31 Jan. 

1 <no. 

Kinderen van Alfons-Cuslaaf-Willihrord Ryserhove-

Ciar·ys (nr 6, zie hoger) : 

1) Godelieve, !:!eh. Bc·erncm op 26 Jan. 1044; 

2) Lulgardis, geh. B!'Nnem op 14 Maart 104'5; 

3) An nekc·, gc·h. Bec•rnc·m op IR Sc· pl. I<)') 3. 

Na dr· orgaw· in rr-clllf' linif' hiNhov!'n, is lu·l ons na

tuurlijk onrnogc·lijk, hïnnr·n l1cl lwslr·k van clit arlikd. nlll' 

lr~venshizonderlwdr·n op I f' ac·vc·n voor dr· I al rij kc· ki ndprc•n 

NI voor dr· iHHIVt·rwunle takken, l•oc·wr·l wij over al deze 

inlichlinJ,!I'n hr·srllikkr·n. I )aarom volr.(l IIH1ns !'nk!'l t'Pn IH'

knople slarnlafd van allr· mwmclra(.(r•rs RysNIIOvc·. waarin 

dc· vrouw!' I i jkr• I i jnf'n vr·rwanrlooscl worcl,·n, uc·zi1·n lnm kin-
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deren een andere familienaam aannemen. Ten einde de 

aaneenkoppeling te vergemakkelijken. wordt er een Romeins 

cijfer geplaatst per generatie en een doorlopende Arabische 

nummering per naamdrager ; 0 = geboren, x = gehuwd. 

'f = overleden. 

J. 1. Frederik van Reijserhove, 
0 1668; t Beernem, 19 April 1728; 

x Rrugge 26 Dec. 1693 met : 

a. Maria-Anna de Gersem, 
0 1664 ; t Bcernem, 27 l\1aart 1 724 ; 

x Beernem 3 l\1ei 1727 met : 

b. Theresia l\1arlens, 
0 1693; t Beernem, 4 Dec. 1728. 

Enkele uiltrebels uit de Oude Parochieregisters van Beer
nem, omstreeks 1700 : 

r\-llt""· ....... """"""""'--
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< 20 9bris I 70 I baptisalus est Christophams filius Frederici 
Rijserhave et Mariae Annae de Gersem conjug. Suscept" 
Franciscus de Gersem et Pelronilla Charlet, nalus eodem 
die, p. dom. Verdisteldoncq, sacell. » 

< Sept i ma Getobris I 705 buptisalus est a domino Joanne 
Verdisteldoncq sacellano Isac fil. F reder i ei R; jserhove et 
Mariae Annae ... » 

({ Decima octava tlbris 17 JO baplisalus est Cornelius fil. 
Frederici Rijserhave d !Yiariae Annac Gerscm conj. Sus
cepl" Cornelius Gersem el Adriana de Backere, nat us 17u 
eiusd<'m. » 

(( Octava Fr·hr. I 7 IJ ohijt Franciscus lil" Fn·derici RijsN
I,ove 1'1 ,Vfurhu· Annar· (~rorsl'm conj. <'I S<'fHIItu.s <'SI nonn 
r·iusdr·m in cacmiferio, lnfuns deccm cirriter nnnorum. » 
(Br·fr,.ft af'hoorl<·n van nr 7, nr IJ, nr 11 <'11 ow·rlijd,.n vnn 
n r ó.) 
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11. Hun kinderen : 

2. Josephus-Fredericus, 
0 Brugge, 5 Nov. 1694 : jong gestorven : 

3. Muria-Anna-Theresia, 
0 Brugge, 14 Oct. 1695 :ongehuwd: 

t Stalhille, I April 1733 : 

4. Maria-Francisca. 
0 Brugge, 20 Oct. 1696 : t Beernem 14 Apr. 1762 : 

x Beernem 11 Mei 1726 met : 

Versluys Jozef. 

t Beernem, na 1762; 

5. Catharina, 
0 Beernem, 28 Sept. 1698 ; jong gestorven : 

6. Franciscus, 
0 Beernem, 15 Juli 1700 ; 

t Beernem, 8 Febr. 1711 : 

7. Christophorus, 
0 Beernem, 20 Nov. 1701 ; 

'!' Beernem, 28 Febr. i 729 : 

x Beernem, 7 Sept. I 723 met · 

Marlina Steyaert, 

t Oedelem, 3 April 1744, wed. van Joannes de 

Schepper; 

(afstamming volgt hierné'~ : 

8. Guillielmus, 
0 Beemem, 28 Aug. 1703 : 

'!' Beernem, 6 Nov. I 718 : 

9. Jsaac, 
0 Beernem, 7 Oei. 1705 : 

wschl. '/' Beernern, 7 Oei. 1705 : 

10. Jacobus, 
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0 Beernem, 20 Dec. 1707 : 

'!' Beernem, 20 Nov. I 776 : 

x Oedelem, 23 Nov. I 733 md : 

a. Maria Boulers, 
0 Oeddem, 24 Juli 170<> : 

(afstamming voliJl verder) : 
x Bcernem. 5 Nov. 1735 met : 



b. Godelieve Cortein, 

(afstamming volgt verder) ; 

x Beernem, 11 Febr. 1744 met : 

c. Livina Van Speybrouck. 

(afstamming volgt verder) : 

11. Cornelius, 
0 Beernem, 17 Oct. 1710 ; 

t Beernem, 10 Dec. 1790; 

x Beernem, 7 Febr. 1734 met: 

tv'laria-Anna Blomme, 
0 Beernem, 3 Juli 1711 ; 

t Beernem, 9 Sept. 1783 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

12. Joanna-lYlaria, 
0 Beernem, 30 Oct. 1713 ; 

t Beernem, 1 Dec. 1715 ; 

13. Petrus-Jozef. 
0 Beemem, 13 Juli 1716; 

t Beernem, 3 Mei 1717. 

Ill Christophorus (nr 7) en .l'vlartina Steyaert : 

14. Rosalia, 
0 Beernem, 6 Sept. 1724 ; 

t Beernem, 20 Juli 17 44 ; 

x Oedelem, 30 April 1742 met: 

D'oore Petrus, 
0 Oedelem, 16 Nov. 1709; 

t Oedelem, 26 Maart 1744; 

15. Jozef. 
0 Beernem, 24 Jan. 1727 ; 

t Beernem, 4 Oct. 1728 ; 

Jacobus (nr 1 0) en Maria Bouters (a) : 
16. Joanna-ll~ercsiu, 

0 Oedclem, 7 Jan. 1734 ; 

t Oedclcm, 13 .Jun. 1731 ; 

17 . .foanncs-Jacohus, 
0 Oedclcm, 9 Mei 173'i ; 
"J'Oedelem,1fJSI'pt.l73'i; 
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Jacobus (nr I o) en Codelieve Cortein (b) : 
I 8. lVlaria-Anna-Tlwresia, 

0 Beernem, 4 Oct. I 736 (zie voetnota 62) ; 

t Beernem, I 6 .Jan. I 777 ; 

x Beernem, 4 Mei 1762 met : 

Petrus-Judocus Sutterman, uit Beernem; 

19. Ludovicus-Jacobus, 
0 Beernem, 2 I Dec. 1741 

t Beernem, 7 Mei 1743 ; 

20. Theresia, 

o Beemem, 31 Oct. 1743; 

t Beernem, 17 Apr i [ 17 44 ; 

Jacobus (nr I 0) en Livina Van Speybrouck (c) 
21. Marlina, 

0 Beernem. 14 Febr. 1745; 

-j' Beern em, I 0 Sept. 1794 ; 

x Beernern. 5 April I 766 met 

(62) Na deze Maria-Anna-Theresia moeten hier nog twee an
dere kinderen vermeld worden van Jacobus (nr 10) en van 
GodPiieve Cortein (b), namelijk : 
1) Emen~ntiana Reyserhove, " Beernem, 11 Maart 1740; 
x Oedelem, 11 Jan. 1762 met Petrus Musschoot, uit Oede
lem ; voor de tweede maal x St-Joris-ten-Distel, 15 Jan. 
1788 met ,Joannes Rae.s, uit St-Joris-ten-Distel; de geboor
te van deze Emerentiana Reyserhove staat niet aangege
ven in de alfabetische tafels van de gemeente Beernem ; 
2) Franciscus RPyserhove, o Beernem, 7 Maart 1738; t 
Moerkerke, 22 Maart 1788, landbouwer; x Beernem, 29 
Juni 1760 met Anna-Theresia Van de Veire, 0 St-Joris-ten
Distel, die hem overleefde. Van dit gezin kennen wij acht 
kinderen, die echter verder geen mannelijke nakomelin
gen nalieten : 

1) Petrus Reyserhove, o Beernem, 18 Juni 1761; t Beernem, 
25 Juni 1761 ; 
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2) ,Joamw.s, o Beernem, 16 Juni 1762 ; t Beernem, 15 Sept. 
1765 ; 

3) Catharina, " Beernem, 11 Febr. 1766 ; x Moerkerke, 
3 Mei 1791 met Lnun•ntius Bott-rbPrght•, uit Moerkerke ; 
na zijn dood x Moerkerke, 11 messictor V, met Hilurius 
Mart!nus Crouhle," vVevelgem in 1766; 

4) Cecilia," Moerkerke, 22 Nov. 1767; x Moerkerke in 1792 
met Pl'trus DP \Vandt'le en daarna, in 1795, met Caro
lus De MPts ; 

5) Petrus-,Jounnes, 0 Moerkerke, 7 Oct. 1769 ; ·j· Moerkerke, 
10 April 1790, ongehuwd, 21 jaar oud ; 

6) ,Joanna-1\Iarla, "Moerkerke, 29 Dec. 1771; 
7) Amandus, o Moerkerke, 13 Jan. 1774; t Moerkerke, 

27 Febr. 1775 ; 
8) Marla-.Jacoha, o Moerkerke, 15 Jan. 1777. 
(Oude Parochieregisters van Moerkerke, Rijksarch. Brug·
ge.) 
In de tafels van de geboorten te Beernem, staat hoger ge
noemde Franciscus Reyserhove, o 7 Maart 1738, umlgege
ven als Joannes-Franciscus Pufferoen ! 



a. Petrus-Franciscus De Clercq, uit Beernem; 

x Beernem, 27 Jan. 1784 met : 

22. 

b. Petrus \' an Ooteghem, eveneens uit Beernem ; 

Joanna, 

2-t. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

u Beernem, 5 l\laart 17<--17; 

"t Beernem, 23 ]\I aart 17 47 ; 
Jacobus, 

u Beernem, 14 ]\I aart 17 48 ; 

t Beernem, 1 Dec. J 749 ; 

1'\aamloze dochter, 
0 en t Beernem, 8 Jan. 1751 

1\:aamloze dochter, 
0 en t Beernem, 29 Dec. 1751 

Petrus, 
0 Beernem, I 0 Oct. 1753 ; 

t Beerncm, 19 Ücl. 1753 ; 
Naamloze dochter, 

0 en t Beernem, 29 Nov. 1754 ; 
:\'aamloze dochter, 

0 en 1" Beernem, 22 Nov. 1755 ; 
1\amnloos kind, 

0 ent Beernem, 2-t Febr. 1757; 

Isahella, 

o Bt't>rnem. 8 !'vlei 1758 : 

verder niets over hekend ; 

1\:aamloze dochter, 
0 en t Beernem, 19 Oct. 17() I 

Bernard-Ludovicus, 

u Beernem, 25 AuJJ. 17(J4 ; 

"!" :Vlaldeuem, 17 April 1807 ; 

x :Vlald<'JJem, 20 Aug. 17CJ2 mei : 

Maria-Theresia Lumote, 

(afslamminJJ volut verder) ; 

Cornelius (nr l l) en Mariu-Armu Blomme 
31 . .Jounn a-Maria, 

" B,•f'rnem, 12 S<·pl. 171'} ; 

l B,·,·m<·m, 21 S1·pt. 173':i : 

).J. Pl'l rus-.facoiJUs, 
0 B<·<·rnPm, 17 Nov. 17)() ; 

'I' B,·,·nwrn. 30 M,.; 11-10 : 
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35. Joannes-Bemardus, 
0 Beernem, 24 Jan. 1739; 

t Beernem, 11 messidor XII ( 1804) ; 

x Beernem, 17 April 1769 met : 

Cathelijoe Geirnaert, 
0 Beernem, 7 April 1749; 

'f' Brugge, 6 Maart 1837 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

36. Bernardina, 
0 Beernem, 20 Aug. 17"41 ; 

t Beernem, 26 Febr. 1814; 

x Beernem, 3 Maart 1767 met : 

Joannes De Wispelaere, uit Oostkamp ; 

37. Anna, 
0 Beernem, 10 April 1744 ; 

t Beernem, 13 Sept. 1794: 

x Beernem, 4 Juli 1781 met: 

Jacobus Mincke, landbouwer te Beernem ; 

38. Joanna, 
0 Beernem. 13 Maart 17 46 ; 

t Beernem, 14 Maart 1746; 

39. Monica, 
0 Beernem, 16 Febr. 1747; 

t Bcernem, 8 Dec. 1 7 48 ; 

40. Franciscus, 
0 Beernem, 30 Aug. 1749 ; 

'f' Brugge, 23 Sept. 1835 ; 

x St-Michiels (Brugge), 18 Febr. 1772 met : 

Petronella-Theresia Vermeire, 
0 St-Michiels, 12 Jan. 1748; 

t Brugge, JO Febr. 1815; 

(afstamming volgt verder) ; 

41. Jacobus, 
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0 Beernem, 24 Jan. 1753 : 

t Beernem, 4 Oct. 1794 ; 

x Beernem, 12 Febr. 1782 met : 

Anna-Maria Vlaminck, 

° Koolkerke, werf.:vrouw ; 

'f' Beernem, 24 Mei 1836 ; 

(afstamming volgt verder). 



IV. Bernard-Ludovicus (nr 32) en Maria-Theresia 
Lamote: 

-t2. Victoria, 
0 ~ laldegem, 27 Sept. 1793 ; 

t 1'- laldegem, 27 l\lei 1831, ongehuwd ; 

43. Angelina, 
0 l\ laldegem, 2 Jan. 1795 ; 

t ~ laldegem, 12 Dec. 1830 ; 

was gehuwd (niet te Maldegem) met : 

Petrus Verschoote, uit 7 

4-t. Joanna-l\laria, 
0 l\ laldegem, 8 thermidor V ; 

t Brugge, 14 Nov. 1830, ongehuwd; 

45. Bernard-Jacques, 
0 1'-laldegem, IS frimaire VIII ; 

t ~laldegem, 23 frimaire VIII ; 

46. lsabella-lheresia, 
0 l\ laldegem, 16 nivose IX ; 
verder niets over bekend ; 

47. Louise, 
0 ~laldegem, 30 prairial XI ; 
t Maldegem, 25 nivose Xlll ; 

Joannes-Bemardus (nr 35) en Cathelijne Geirnaerl 
48. Joanna-Maria, 

0 Beernem, 27 Maart 1770 ; 

t Beernem. 7 April 1770; 
49. Joanna-Catharina, 

0 Beernem, 5 Maart 1771 ; 

t Bcernem, 6 Dec. 1793, ongehuwd ; 

50. Jacohus-Adrianus, 
0 Beernem, 14 Sept. 1772 ; 
ovcrl. in IIUwelijk met : 

Th~rèse Vander Burul•L. 

(afstamminu volgt verder) ; 

51. Victoria, 
0 BP('flll'ffi, 1) Juni 1775; 

'I' Bel'fnern, '1 Juli 1775; 
n. R··uina, 

0 B,·,·rnl'fn, I') .Juni 177tJ ; 

'I' B('l'frwrn. 27 Auu. 177l> ; 
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53. Joannes-Baplist, 
0 Beernem, 18 Juni 1777; 

t Beernem, 10 Nov. 1843; 

x Beernem, 1 I floréal Xll met : 

a. l\laria-Tlteresia Brysse, 
0 Ardooie, 10 Dec. 1781 ; 

t Beernem, 26 Mei 18 I 3; 

(afstamming volgt verder) ; 

x Sijsele, 3 Mei 1814 met : 

b. Joanna Allcmeersch, 
0 Sijsele, I Jan. 1781 ; 

'l' Becrncm, 19 Mei 1830; 

(afstamming volgt verder) ; 

54. Joannes, 
0 Beernem, 18 April 1779; 

55. Constantinus, 
0 Beernem, 24 Jan. 1781 ; 

56. F runciscus-Joannes, 
0 Beernem, 9 Maart 1786 ; 

57. Petrus-Jacobus, 

o Beernem, I I Maart 1790 ; 

(verder over deze vier zonen niets bekend) ; 

58. Rosalia, 
0 Beernem, 27 April I ï92 ; 

'!' Brugge, 24 lVIaart 1854 ; 

x Becrnem, 14 Nov. 1818 met: 

Carolus Van der Eecken, 
0 Ursel ; 

Franciscus (m LW) en Petronellu-Theresiu Vcrmeire : 
59. Pet rus-F ranciscus, 

0 l_oppern. 27 Jan. 1773 ; 

'I' Loppem. 8 Au!!. I 8·12 ; 

x Loppe111, 8 pluviose X met : 

Murie Clarys, 
0 Nieuwkapelle. I<) April 17(15; 

'I' Loppem. JO Febr. 1847; 

(ufstummin!! vol!!t verdl'r); 

60. Frnnciscus-Amandus, 
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0 St-Andries (Bru!!rJ<'), 22 Fehr. 1775 ; 

'!' St-Andries, 27 F ehr. 1775 ; 



6 I. Jacobus-Antonius, 

o Loppem, 15 Oct. 1776 ; 

t Loppem. 27 ]\lei 1856 ; 

x Loppem. 2-1 Juli 1810 nwl : 

a. lsabella Oaelman, uit Loppem ; kinderloos ; 

x Üostkamp. 26 Jan. 1824 mei : 

b. Theresia Rys, uit Üoslkamp; kinderloos ; 

62. Catharina, 
0 Loppem, 19 Febr. 1779 ; 

t Brugge. 7 Nov. 1869. ongehuwct ; 

(zie verder onwf'llig kind) ; 

63. Albertus, 
0 Loppem. 1 Oct. 1781 ; 

tLoppem,60ct. 1781; 

64. Helena, 

o Loppem. 24 Oei. 1782 ; 

t Loppem, 20 Se pl. I 784 : 

65. Francisca, 
0 Loppem, 8 April 1785 ; 

t Bruage, I I .Juli 1809. ongehuwd; 

66. lsaht·lla. 
0 l.oppem, 2'5 Fehr. I 788 ; 

t Loppem, 8 Juni 1791 ; 

67. :'vlaria-Anna, 
0 Loppem, 3 Mei 1791 ; 

Vf'rcler niets meer OV!'r lwk!'nd ; 

Jacohus (nr 4 I) en Anna-Maria Vlu.minck 
68. Auau~linus-.lacohus, 

o Bf'ernf'm. R Jan. 17R"5 : 

'!' O('(l(·lt·m. 2 F.·hr. IR'5'3 : 

x B''l'flll'rn. 2H Sq>l. I H02 m!'l 

Pt·lrcmt·lla lll'rrd>Oul, 

"(),.J,.J,·m. 1 I Oei. 177H ; landvrouw ; 

'I'O,.J..J •. rn. JO Jan. IH)•I; 

(afslarnrnin![ volul vt·rdt·r) ; 

(JIJ, Naamloz•· dodllt·r, 

"•·n 'I' B··•·rn•·m. 20 Auu. 17H-1: 

70. Carolu~joanrll's, 

"B''~"flll'lll, JIJ Juli 17Hó; 

Vl'rtll'r IIÎ«'is OVI'f fwf\1'111( ; 
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71. Joannes-Franciscus, 
0 Beernem, 29 Nov. 1788; 

t Beernem, 11 Juli 1859; 

x BePrnPm, 11 Fehr. 1812 met: 

a. Joanna-Catharina Bleyaert, kinderloos over!.: 

x Beernem, 22 Oct. 1840 met : 

h. Francisca-Amanda Vanderhurie, 

t Beernpm : 

(afstamming volgt vPrder) : 

72. lsabella-Theresia, 
0 Beernem, 14 Nov. 1790 ; 

t Oedelem, 8 Jan. 1844 ; 

x Oedelem, 3 Mei 1815 met: 

RoPts Martinus, landbouwer : 
0 Oedelem, 8 Nov. 1787 ; 

73. Joanna-Catharina, 
0 BPernem, 12 April 1793: 

i' Beernem, 23 Oct. 1876: 

in huwelijk mei : 

Casimir Vanden BruaPne (niet x te Beprnem): 

'I' Becrnem. vóór 23 Ücl. 1876. 

V. Jacolms-Adrianus (nr 50) en Thérèse Vander 
Burght : 

74. Charles-Louis, 
0 Hamme (Vl.), 6 Sepl. 1816: 

t 7 vóór 1896; 

x wschl. Ie Asse mei : 

Anna-Catharina-l.ivina l\ lichids, 
0 Asse; 

(afslamminu volgt verder) : 

75. Jpan-F rançois, 
0 Hamme. 7 Dec. 1810: 

']' Brussel. 6 F ehr. 1880 : 

x Brussel. 17 Juli 1847 ml'l : 

Anne-Cathérinp lVIonlreul. 
0 Asse, 21 Aug. 1815; 

']' Hamme, 27 l\laarl 18% : 

76. Eduardus, 
0 Hamme, 4 Jnn. 1821 ; 
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t Luik, 19 l\laart 1843, in het Militair Hospitaal. 

ongehuwd; 

Joannes-Baptist (nr 53) en Maria-Theresia Brysse 
(a) : 

77. F rédéric-l\ larin, 
0 Beernem, 28 messidor XIII ; 
t Beernem, 21 Oct. 183). ongehmvd; 

i8. lsabelle-Sophie, 
0 Beernem, 15 Mei 1808 ; 

t Beernem, 9 April 182i, ongehuwd ; 

i9. Karel-Lodewijk, 
0 Beernem, 21 Maart 1810 ; 

t Ursel. 3 Maart 1876 ; 

x Beernem, 1 Sept. 1836 met : 

Rosalie Van Hulle, 

° Knesselare, 28 Aug. 1815 ; 

t Knesselare, 3 Oct. 1870 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

80. Rosalie-Sophie, 
0 Beernem, 22 Juli 1811 ; 

t Beernem, 1 Dec. 1811 ; 

81. Joseph, 
0 Beernem, 23 Mei J 813 ; 

t Beernem. 31 .Juli 181); 

Joannes-Baptist (nr 53) en Joanna Allemeersch (6) : 
82. Eulalie-Sophie, 

0 B<·ernem, 2 Maart 1815; 

t l1eernem, 2) Sc>pl. 18)'3, ongehuwd ; 

8). Martin, 
0 Beern<•m, 8 Maart 181i; 

'I' 11eernern. 20 Oct. 1818 ; 
H-1. F rancies, 

0 fkl'rnern, I April 1820; 

'I' Maldf'J,!ern, 21 :vTaart 18()<) ; 

x B<·<~rnc·rn, 2 .fan. 1 H-1'5 rnC'I : 

Blondina Van de Caslf'eiP, 

° Km·ssc>lan·. 2) Fc·hr. 1811; 

t Maldeuc·rn, 5 I )ec. 1886; 

(af!ltarnrninu volut wrcl<·r) ; 
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Petrus-Franciscus (nr 59) en .l'vlarie Clarys : 
85. François, 

n Loppem, 10 fructidor XI: 

'f Lopp<'m, 4 Jan. 1858; 

~LoppPm,J5Fehr.1843mel: 

CnockaPrt Ludovica. 
0 Vladslo, 29 Oc:t. 1814 ; 

'f I .oppPm, JO DPc. 1871 : 

(afstamming volgt vprder); 

86. JPanne-Thérèse, 
0 LoppPm. 9 Oct. 1806; 

t Loppem, JO Jan. 1812 ; 

Catharina Reyserhove (nr 62) : 
87. J('anne-TI1érèse, 

0 Brugge, 19 Juni 1806 (onwettig) ; 

·t Bruggt>, 25 Mt>i 1876: 

in hmvPiijk mpf : 

Ludovicus Van CaijzPPie, uil Brugge : 

Augustinus-Jacobus (nr 68) en Petronelia Herre
hout : 

88. Isaheau-Thérèst>, 

n BPenwm. 12 nivosp XI ; 

'I' O<'d<'lem. 22 Fehr. IR60: 

x Oedelem. 17 April IR27 mPI : 

Franciscus Guidé, uil O<'d<'lem : 

tOedelem, liJan. 1871; 

80. Cécile, 

n Beenwm. 20 hrumairc XIII : 
t ? (in IR47 w<>duwe Ie Occlt·lt>rn) : 

x Oc·delem. 7 Ocr. 11~·10 nwf : 

Pelrus Crappé. uil Oc·del<>m : 

90. Amandus, 
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0 BeNnc>m, 17 DPc. 1806; 

t BPcrn<>m. 20 April 185ó: 

x B('Nnem, 7 Mei 1820 nwf : 

lVJaria-Annn Van \Vijnslwrglu•. 

° Knesst>laH•. 12 tlwrmidor X: 
'!' 0Pdelcm, 0 Ocr. 18()5: 

(afstamming volgt wrdPr) ; 



OI. Fidelia, 

o Beernem. 7 Oct. 1810; 

t Oedelem. 3 Oct. 1832. ongehuwd ; 

92. Pieter. 
0 Bet>rnf'm. 17 :\'ov. 1813; 

t Beernem. 2 Febr. 1876 ; 

x Oedelem. 14 !'\ov. 1839 met : 

a. Amt>lia ~ louton, 
0 Oedelem, Q Juli 1812. kinderloos; 

t Beernem. 25 April 1841 ; 

x Bef'rnem 21 Aug. 1845 met : 

b. Anna-Catharina Vroman. 

o Ruiselt>de. 25 I'\ov. 1812 ; 

t Üf'dt>lf'm. 17 Oct. 1887 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

93. Anna, 
0 Beernem, 16 St>pt. 1817; 

in 1845 spinster te O<'ddem, ongehuwd ; 

verder nit>ts over hekend ; 

94. Rosalif'. 
0 BePrnem, 18.Juni 1820; 

t OedPIPm. 16 Juli 1831 ; 

Joannes-Franciscus (nr i 1) en Francisca-Amanda 
Vanderhurie (lJ) : 

95. Franrisrus, 
0 HePrrwm, 2ó .Jnn. 1812; 

·j· Hru(!(!P, 17 .luni 1()()1 ; 

x HPNrwm. 20 l\Jpi IH71 mt•t : 

EmPiir· Vanloocl<~·. 

" Bel' rrw m, I 5 .Iu n i 1 Htl 5 ; 

·j· Bru(!(!t•, JC) April JC)J'); 

(afstammin(! vola-t VPrciPr) : 

CJ(J • .loannr•s, 
0 Ht•t·rnt·m, 20 Oei. IH1"'i; 

'I' St-Krui<~ {Bnt(!l.!l'). )I!\]"; lH%; 

klt•r•rnJakf'r, on(!dlllwrl ; 

vt·rl rok in I HC)j naar SI Kruis. 
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Vl. Charles-Louis (nr 74) en Anna-Catharina-Li
vina Michiels : 

97. Maria-Ludovica, 
0 Hamme, 20 Nov. 1844 : 

t Brussel, 6 April 1845 ; 

Karel-Lodewijk (nr 79) en Rosalie Van Hulle : 
98. Virginie-Philomena, 

0 Beernem, 13 Juli 1837 ; 

t Aalter, 2 Juni 1918; 

x Knesselare, 26 Sept. 1863 met : 

Serafien De Meyer, 
0 Aalter, 7 Jan. 1829; 

t Aalter, 1 Jan. 1927 ; 

99. Deodatus-Eduardus, 
0 Beernem, 26 Juli 1839 ; 

t Knesselare, 1 Maart 1927 ; 

x St-Joris-ten-Distel, 20 April 1866 met : 

Virginie Verheire, 
0 St-Joris-ten-Distel, 16 Juli 1842; 

t Knesselare, 29 Nov. 1909; 

(afstamming volgt verder) ; 

I 00. F rancies, 

° Knesselare, 12 Juni 1843 ; 

t Knesselare, 30 Aug. 1845; 

101. Francies, 
0 OedelPm, 22 Mei 1846 ; 

']' Oedelem, 9 April 1847; 

102. Naamloos mannelijk kincl 
0 en 'J' Knesselare, 26 Febr. 1840: 

I 03. Marie-Louise, 

o Knesselare. ct April 1850: 

'J' Knesselare. 16 [Vlei 1856: 

104. Maria, 
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° Knesselare, 4 Mei 1857 ; 

'}' Melle, 23 Nov. 1945 ; 

x Genl. 16 Maart 1887 mei: 

Carolus-l.ivinus Yanderheyden. weduwnaar, 
0 Gen! 1 Febr. 1857 ; 

·J· Gen! 25 Maart 1020; 



105. Marie-lda, 

° Knesselare. 11 Aug. 1859; 

t Zomergem, 13 Aug. 1880, onJ:!ehuwd; 

Francies (nr 84) en Blomlina Van de Casteele : 
106. Augustus, 

°Knesselare.12Dec.1845; 

t Knesselare, 12 Dec. 1845, 1 dag oud ; 

107. Constantin, 

° Knesselare, 17 Maart 1847 ; 

t Knesselare, 23 Jan. 1848; 

108. Augustus (tweeling), 

° Knesselare, 14 Jan. 1848; 

t Knesselare, 15 Jan. 1848 ; 

109. Hippolitus (tweeling), 

° Knesselare, 14 Jan. 1848: 

t Knesselare, 15 Jan. 1848; 

110. Auaust-Henri, 

° Knesselare, 25 Dec. 1848 : 

t Knesst>lare. 27 Mt>i 1854 : 

111. Polidorius. 

o Knesselare, i Jan. 1850 : 

t MaldegPm, 4 Jan. 1940: 

kleermaker, ongehuwd : 

112. Marie-Louise, 

° Knesselare, 30 Oct. 1852: 

t MaldeQ"Pm, 11 Maart 1931 

naaisiPr, ongehuwd ; 

113. Euaenia, 

° KnPsselare, 22 Mei 1857 : 

t Knesselare, 12 Jan. 1858: 

F rançois ( nr R'j) <>n Ludovicn Cnocknerl 
114. Pdrus, 

0 Lorr)('m, 4 .fan. 1844 : 

'I' Brugge, ó Aua. 1913: 

x Hruaae. 2'> April IH73 rnf'l 

lflal if•-1 '1, i lomènl' Va nrlf•n llllssclw, 

o Oo~tkamp, 2H Nov. IH4'>: 
t Aso;d,rof'k, r, S(·pl. 1 c1 I I ; 

(waarvan d,. af~lmnrnina vol~l) ; 
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I 15. Ludovicus-Josephus, 
0 Loppem, 7 Juli 1846 ; 

t Assebroek, 15 Maart 1889; kinderloos ; 

x Brugge, 5 Nov. 1875 met : 

Rosalie Ballegeer, 
0 Ocdelem, 16 Mei 1843; 

t in huwelijk met E. L. C. Claeys ; 

I 16. Silvia-Maria, 
0 Loppem, 11 Mei 1849 ; 

had 2 onwettige kinderen, die verder volgen ; 

Amandus (nr QO) en Maria-Anna Van \Vijnsber
ghe: 
1 17. Eugenius-F ranciscus, 

0 Beernem. 2 Juli 1830; 

t Sijsele, 21 Maart 1902: 

x Oedelem, 11 l\lei 1859 met: 

a. Amelia-Theresia Hautel<eete, 
0 Oedelem. 16 Juni 1831; 

t Sijsele, 10 Juni 1866: 

(afstamming volgt verder) ; 

x na 1866 met: 

b. lsabella-Clara Van den Abeele. 

t Sijsele, 26 Jan. 1886; kinderloos; 

x St-Kruis (Brugge). 4 Jan. 1888 mf't: 

c. Catharina-Francisca Snep, 
0 St-Kruis. 19 l'v1ei 1820 ; 

weduwe, kinderloos ; 

I I 8. l\1urie-Thérèse, 
0 T3eernem, 9 Jan. 1833; 

verder niets over hekend ; 

I 19. Virginie, 
0 l3eernem. 28 Dec. 1834 ; 

had een onweltig kind (zie verdN) ; 

x Oedelem, 16 Oct. 1865 mei : 

Petrus-Bernardus l3leyacrt. 
0 Sijsele. 2 I l\laarl I 834. werkmnn ; 

120. Juliana, 

148 

0 Beerncm, 22 Aug, I 837 ; 

t Ocdelem, 10 Febr. 1023: 
x Oedelcm. 20 Juni I Hó I mei : 



Joannes-Franciscus Goegebuer, 
0 Oedelem, 23 Aug. 1836, werkman; 

121. Pi eter. 
0 Beernem, 26 Jan. 1840 ; 

soldaat te Kortrijk in 1867; vertrokken naar Brus

sel op 9 Oct. 1869 ; 

verder niets over bekend ; 

122. Karel-Louis, 
0 Beernem, 7 April 1842 ; 

t Assebroek, 6 Febr. 1933 ; 

x Oedelem 4 Nov. 1867 met : 

Julie Verniest, 

° Knesselare, 22 J'vlei 1847 ; 

t Assebroek. 13 Febr. 1926; 

(hun kind volgt verder) ; 

Pieter (nr 92) en Anna-Catharina Vroman (b) 
123. Levenloos vrouwelijk l<ind, 

0 Beernem, 7 Mei 1846 ; 

124. Julia, 
0 Beemem. 2 April 1847; 

t Beernem, 28 Febr. 1854 ; 

125. Virginie, 
0 Beernem. 12 Mei I 848 ; 

126. Karel-Louis, 
0 Beernem, I 1 Maart 1855 ; 

t Beerncm, 18 Maart 1877, ongehuwd; 

Franciscus (nr 95) en Emelie Vanloocke : 
I 27 . .Joanncs-Baplista, 

0 Beernem, 9 April 1876; 

x Brugge, I7 April 1899 met: 

a. Maria-L('onia De Vos, 

° Cc·nt, 27 fciJr. 1864 ; 

'I' Bru~we. 19 Aug. 1901 ; 

(hun kind volgt VC'rdN) ; 

x St-Kruis (BrrJggc·). 30 .Jan. ICJ07 nwt : 

IJ. Rosalia-fran< isu1 Pnwt, wecluw!• van August I )c 

Bralwnrfr·r ; 
0 f loulavc•, lH l>r·c. JH(Jf); 

·j· St-Kruis, I Juni Jf)'Jtl ; 

in lwel'rf(' ll(lwr·lijk kinrlr·rfoos ; 



128. Hector-Aioysius, 
0 Beernem, 28 Juli 1878 ; 

't Beernem, 14 Juni 1879 ; 

129. Philemon -Jozef. 
0 Beernem, 25 April 1880; 

't Beernem, 16 Maart 1881 ; 

130. Adolf, 
0 Beernem, IS Jan. 1882; 

'I' Zeebrugge, 12 Sept. I94S ; 

x Brugge, 18 Nov. 1903 met: 

Amelia Deschuyler, 
0 Aartrijke, 22 Aug. 1883 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

131. Silvie-Marie, 
0 Beernem, 4 April 188S ; 

't Brugge, 26 Maart 1941 ; 

had een onwettig kind (zie verder) ; 

x Brugge, 18 Dec. 1906 met: 

Frederic-Joseph Poupaert, weduwnaar uit Brugge ; 
0 ilrugge, 8 Febr. 1864 ; 

132. Alplwnse, 
0 Beernem, IS Mei 1888; 

'I' Brugge, 4 Oct. 19S I, schipper; 

x Brugge, 7 Oct. 1922 met : 

Rachel-Margriet Vaneeckc, 
0 Ardooie, 8 lVIaart 1898 ; 

(hun kind volgt verder) ; 

oud-sirijder 1914-18. 

VII. Deodutus-Eduardus (nr 0<)) en Virginie Ver
heire : 

133. Lconie-Marie, 
0 St-Joris-len-Dislel. 31 .lnn. 1867 ; 

'I' Knesselare, 6 Nov. 19·1·1 ; 
x Knesselare, SApril 1894 met: 

Emiel Veevaete, 

° Knesselare, 1·1 Sepl. ll'l6·1; ml'lser: 

'I' Knesselare, 2S Juni I 036 ; kinderloos ; 

134. Naamloos kind, 
0 en'!' SJ-Joris-ten-Distel, 23 April ll'l68: 
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Emiel R yserhove (nr 135). 

Virgini •- hilom na 
Ry rhov (nr 9 ). 

Alfons R y erhove (nr 177) . 

Mothild -Virgini Ry rhov 
( .Z. "uph mi , nrl3 ). 
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135. Emiel, 
0 St-Joris-ten-Distel. 31 Ücl. 1869; 

'!' Melle. 22 Nov. 1933 ; bloemist ; 

x Knesselare, 20 Sept. I ~94 met : 

Cordula Camwot, 

° Knesselare, I Aug. 1870 ; 

'!' Mefle, 21 Maart 1921 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

136. Maria, 

u St-Joris-ten-Distel. 30 Jan. 18i2; 

'!' Knesselare, 28 Nov. I 952 ; bizondere ; 

x Knesselare, 17 April 1899 met: 

Henri-Camiel De Jaeger, 

u Knesselare, 4 Febr. 1~73; 

landbouwer; rentenier sinds 1934; 

137. Cordula, 

u St-Joris-ten-Distel. 21 Febr. 187 4 ; 

'I' Knesselare, 25 ~lei 1939 ; 

x Knesselare, 22 April 1903 met : 

Erniel De Loof, 

° Knesselare, 6 Jan. 1877; 

slachter-handelaar; kinderloos ; 

138. l\lathilde-Virginie, 

o St-Joris-ten-Distel. 2-.t J\laurl 1876; 

t Knesselare, 24 Juli 1954 ; klooslerzusler ; 

139. Alfons, 

o Knesselure, 221\luart 1880; 

'I' Knessdme, 3 Nov. 18~2 ; 

I 40. 1-l;rma, 

° Knesselare, 24 Nov. 1881 ; 

·j· Knesselare, 17 Au!,!. 1882; 

141. Adolf. 
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° Knesselare, 13 Nov. 1882; 

<Hlllllt'llll'f van bouwwerken ; 

x Knessefure, 27 Jnn. J<)J() md : 

j\ I ariu-1 ~udovica ( )uyssens, 

u lkernem, 28 Fehr. 1878; 

(afstamming volgt verder) ; 



1-L:!. :-\Ifons, 

° Knesselarc. 6 Jan. 1886; 

gepensionneerd melkerijbediende ; 

x Knesselare. 11 Sept. 1907 met : 

Clementina \'lamynck. 

° Knesselare. 1-t April 1886; 

(alstamming volgt verder) ; 

143. Carolus-Livinus-Edmondus-Hectorus, 

° Knesselare, 19 April 1888 ; 

t Knesselare, 24 April 1888 ; 

14-t. 0laria-Camilla, 

° Knesselare, 12 April 1889; 

handelaarster te Ruddervoorde ; 

x Knesselare, 27 Jan. 1910 met: 

a. De Zulter Alphonse-Aifred, 

° Knesselare, 20 ~1ei 1875 ; handelaar; 

t Hertsberge, 20 Nov. I 915 ; 

x Üoo;tkamp, 31 Oct. 1916 met: 

b. V erbeerst Henri, 
0 Ruddervoorde, 24 Juni 1892; 

koopman te Ruddervoorde ; 

Petrus (nr JI-J) en IJalie-Philomène Vandenbus
sche : 
145. Sylvie-:'\ larie, 

0 St-:'-lichids (Bru1.wd. 23 Febr. 187--!; 

t St-;\lichiels, 25 ~laarl 181-ll 

146. Ll'on-H<~nri, 
0 St-;\licltiels, 22 Juli 1875 ; 

·j· Bruu-u-e. 6 Sept. 1910 ; 

x in 1900 met : 

Flavie-;\larie V üll (,!l'<'llh<·ri.(IH•, 

" C,·luw<·. 21-l S<·pt. I H77 ; 

(afslamrninl.( volut vnd<·r) ; 

I -17. (;u si aw, 

"SI-Midli..ls, ()Jan. 1877; 

'I' Sl-~liclli..ls, JO Jan. JH77; 

I 1H. 11 r·nri -I :ranc i st 11s, 

"S!-:"-liddr·ls, (J J )r·c. IH7H; 

x sc~ ..... rlwr·k. )()All!.(. JIJ()2 1111'1 : 
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Antoinette-Marie Seye, 
0 Loppem, 20 Sept. 1875 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

149. Raymondus-Josephus, 
0 Assebroek, 30 April 1882; 

aannemer van schrijn- en timmerwerken, Voorzitter 

van deC. 0. 0. te Assebroek ; 

x Brugge, 11 Jan. 1911 met: 

a. Aline-Leopoldine Surmont. 
0 Brugge, 19 Dec. 1885 ; 

i' Assebroek, 30 Sept. 1916 ; 

(hun dochter volgt verder) ; 

x Assebroek. 28 Juli 1920 met : 

b. Nathalie-lrène Vandecasteele, 
0 Vlissingen (Ned.), 14 Juni 1880; 

i' Assebroek, 7 Juli 1946; 

tweede huwelijk bleef kinderloos ; 

150. Helena-Maria, 
0 Assebroek. 8 Nov. 1883 ; 

1' Assehroek. 14 Mei 1886; 

151. Bertha-Julia, 
0 Assebroek. I Jan. 1886 ; 

kloosterzuster te Antwerpen ; 

152. Carolus-Petrus, 
0 Assebroek 2 Dec. 1887 ; 

1' Assebroek. I Oct. 1892; 

153. Levenloos mannelijk kind, 
0 Assehroek, 31 Mei 1889 ; 

154. Valentine-Ciementine, 

"Assehroek, 2 Juni 1894 ; 

't Assebroek, 23 Jan. 1899 ; 

Silvia-Maria Reyserhove (nr 116) : 
155. Emile, 

0 Brussel. 20 Sept. 1875 (onwettig) ; 

'J' St-Jans-Molenheek. Q Nov. 1875 ; 

156. Cordule-Josephine, 
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0 Brussel. 19 Nov. 187ö (onwettig) ; 

't Anderlecht, 12 Febr. 1877; 



Eugenius-Franciscus (nr 117) en Ameha-Theresia 
Hautekeete (a) : 

157. Petrus, 
0 Oedelem, 3 Juli 1859; 

x Brugge, 25 April 1884 met : 

Clémentine-Françoise Calleeuw, 

o Brugge, -t Jan. 1860 ; 

wschl. uitgeweken naar de vreemde ; 

158. Henricus, 
0 Oedelem, 25 Maart 1861 ; 

t Zeebrugge, 19 Nov. 1940 ; 

x Brugge. 7 Juli 1897 met : 

Catharina-i\Iartina Maes, 
0 Sluis (Ned.). 12 Dec. 1867 ; 

t Brugge, 24 Juni 1913; 

(afstamming volgt verder) ; 

159. Karel. 
0 Sijsele, 16 Aug. 1863; 

t Sijsele, 3 Jan. 1944 ; 

x Sijsele, 13 April 1892 met: 

Virginie Verbeke, 
0 Sijsele, 14 Sept. 1867; 

t Sijsele. 15 Dec. 1945; 

(afstamming volgt verder) ; 

Virginie Reyserhove (nr 1 19) : 

HJO. Bcrnardina, 
0 Oedcll'm. 22 Oct. 18'39 (onwettiu) ; 

wettig erhnd hij akte van 2·1 Muart 1896; 

Kurel-Louis (nr 122) en J ui ie Verniest : 

I(J I. L~~venloos rnunnelijk kind, 

" ( )ecl<'lem, CJ Jun. 18()8 ; 

Joannes-Baplisla (nr 127) en Muriu-Leouia De Vos 
(u) : 
I ö2. .J ui i u-l..fopol di n c-l\ I ullli I de, 

0 Brul-!14~". 21 Juni 1891); 

'I' St-Kmis (lhuuu~·). 11 Sq,l. J8C)(J: 
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Adolf (nr 130) en Amelia Deschuyter : 
163. Franciscus, 

0 St-Andries (Brugge), 29 Aug. 1904 ; 

x ilrugge. 28 Ücl. 1928 met : 

~ladeleine-Lconie-Marie Dobbels, 
0 ilrugge, 22 Mei 1907 ; 

(hun dochter volgt verder) ; 

164. lrma, 
0 Zeebrugge, 18 Aug. 1907; 

x Brugge, 23 1\'ov. 1929 nwt : 

Edumdus-Franciscus Missiaen, 

o Oostende, 23 Dec. I 903 ; 

165. F reder ik-Jozef, 
0 Zeebrugge, 16 Mei 1909 ; 

-[ Zeebrugge, 19 April 1940, ongehuwd; 

166. Théophile, 

o Zeebrugge JO Juni 1910; 

-[ Zeebrugge, 29 Juli 1911 ; 

167. August-François, 
0 Zeehrugge, 14 .[\lei 191.2 ; 

x Blankenbergt', 11 Nov. 19--12 met : 

l\laria \Vittevrongel, 

o Blankenberge, 16 !\lei 1916; kinderloos; 

168. Alfons, 
0 Zecbruggt•, 23 Juni I<) 14 ; 

x Blankenberge, 2 Î\ lei 19<14 met : 

lvonne Van Antwerpen, 
0 Blunkcnlwrge, 2<J f\laart 1925 ; 

(afstamming volgt verder); 

169. Albreciii-Arthur, 
0 Zecbruggc, <) Sept. IQ 16 ; 

x f-lcist-uan-Zec, 7 Juni lOci I met : 

f\laria Couwijsder, 
0 Brouwershaven (Ned.). 2<) Nov. 1915 : 

(l1un dochtertje volgt) ; 

170. Julia, 
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0 ZcchrugL(e, 26 Se pl. I <)I 0 ; 

x Blanh·nherge, 5 Febr. I<).J<l met : 

Albcrt-Camiel Van Aud<·naenle, 
0 Uitkerke, 9 Nov. 1914; 



171. Suzanna-Irma. 
0 Zeebrugge, 20 Jan. 1921 

x Brugge. 17 Dec. 10-18 met : 

Gerardus-Leopoldus Devroe, 
0 \\'ulpen. 20 Juli 1919: 

wonen : Rue Trieu Kaisin 27. Chatelineau ; 

172. Rachel-Adronia, 
0 Zeebrugge. ï Aug. 1922 ; 

x Brugge. 3 Aug. 1940 met : 

Alhert-Leopold-Jacoh Raes. 
0 Ramskapelle. 3 Aug. 1918; 

wonen : Rue des Deux Puissances 43, Auvelais ; 

173. Prosper-Aifons, 
0 Zl:'ebrugge. 29 Aug. 1924 ; 

x Blankenberge. 23 Üct. 1945 met : 

Elvire-Yvonne i'- lechelaere. 
0 Uitkerke. 23 Dec. 1914; 

174. Dt>ni~e-~larie. 
0 Zc·ehrugge. ó Juni I 92ó ; 

x Zt·ehrugge, 20 Sept. 1947 met : 

Joz1·f Huyghehaert. 
0 Dwlzele. 10 Aug. 1918; 

Silvie-Marie Reyzerhove (nr 1 31) : 
175. J ui ien-Joseplr. 

0 Brugue. 8 !'\ov. lfJ04 (onwf'ltig); wettig erkend 

door clc· moed<"r l,i; akt,.. van 7 April 1923; 

x Brugge. 5 l\IPi I 02H met : 

Elviw-ll~li·nc· r )l10nl. 
0 Bruggc·. 3 A pri I I QOH ; 

(afslarnmilll! volgt VPrdc·r) ; 

AlpiHmSf~ (m I 12) Pfl J~acltci-Mnr~rif>l Vnru"~cke 
17(). I )c·nisc· Maric·-:'--'larlc·lc·irw, 

"Cc·nl. 2H Fc•IJr. JfJ2(): 

x Arrlwf'rpc·rr (SI-I'aufu~). I') ]\Jpi ]01H rnd: 

FforPrrl- Arrl oi nc· JVJ 11 c·rl c·ns. 
0 Bruuuc·, H :'-lc·i I'Y2fJ; s1 lrippc•rs. 1111'1 Assc·hrol'k 

als domic ilic·. 
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VIII. Emiel (nr 135) en Cordula Cannoot : 
177. Alfons, 

° Knesselare, 8 Nov. 1894; 

oorlogsvrijwilliger 1914-18; gesneuveld aan de 

IJzer, 27 Febr. 1916; ongehuwd; 

178. Maria, 

n Adegem, 21 Juli 1896: 

x Gent, 19 Maart 1910 met: 

Eduard De Decker, 
0 Vinderhoute, 26 Febr. 1894 ; 

179. leonia, 

° Knesselare, 8 Nov. 1898 ; 

i' Knesselare, 20 Mei 1902; 

180. Maurits-Jozef, 

° Knesselare, 12 April 1 ()()0 ; 

't Knesselare. 0 Mei 1000; 

181. Martha-Cordula, 

° Knessel are, 21 Maart 1901 ; 

x Melle, 8 Juni 1021 met: 

Bruggeman Amedée, 

° Knesselare, 3 Febr. 1806; 

182. Clarisse-Bertha, 

° Knesst'lare, 27 Oct. 1002; 

x Gent, in 1939 met : 

Pierre lomhardi, 
0 op lwt eiland Corsika; 

183. Cyri Ilus-Gentill us, 

° Knesselare, 6 Fehr. 1904 ; 

t Melle, 15 Dec. 1953; 

x Mei Ie, 30 Jun i 1932 met : 

Raf aël a GeNs, 
0 Melle. 11 Dec. 1800 ; 

(afstamminrt volgt Vl'rcler); 

184. Gl'ntiel. 
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° Knessclare, 2 Mei 1906 ; 
x Ledeherg, 24 Jan. 1931 nwt : 

lrma-Marie Mallhys, 
0 Ledeberg, 18 Febr. 1000; 

(hun dochter volgt verder) ; 



185. Michaël, 

° Knesselare, 13 Juli 1908 ; 

x Gentbrugge, 25 Jan. 1930 met: 

Sirnone VispoeL 
0 Ledeberg, 16 Nov. 1909; 

wonen te Hove (Antw.), kinderloos ; 

186. l'vlargaretha-Huberta, 

° Knesselare, 8 Nov. 1909; 

x Melle. 6 April 1929 met : 

Romain ivieersschaut, 
0 Gontrode, 28 Juni 1908 ; 

187. Clara-Camilla, 

° Knesselare, 11 Juni 1912 ; 

x Melle, 20 Jan. 1934, met: 

Arthur Keverijn, 
0 Heusden, 16 Aug. 1900; 

Adolf (nr 141) en Maria-Ludovica Quyssens : 
188. Jozef-Andreas, 

° Knesselare, 1 Maart 1911 ; 

x Knesselare, 12 Oct. 1934 met: 

Maria-Juliana Brandt, 

° Knesselare, 28 Maart 1917 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

189. Gerard-Leo, 

° Knesselare, 23 Juni 1912; 

x Knesselare, 16 April 1939 mei : 

Georgette-Hortence De Clercq, 
0 Ursel, 10 Mei 1914 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

190. Suzanne-Maria-Julia, 

° Knesselare, 4 Juni 1013; 

x Knesselarf', 26 Nov. 1042 mc•l : 

Remi Neirynck. 

° Knesselare, 4 April 1CX)R; 

191. ThPofiei-Aifons, 

° Knf'ssf'larc•, 26 Dec. 1011; 

't Knesselarr·, 0 Nov. 1QJC); 

1 9'2. Hilairf'-1 ..f•on-Jozef. 

° Knf'!lselarc•, () Sc·pl. 1fJ16; 

x Knessc·lare, 10 Juli 1941 ml'l : 
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Juliette-Margaretha De Corte, 

° Knesselare, 8 Fehr. 1920; 

(afstamming volgt verder) ; 

193. Alfons-Gustaaf-\ViJl ibrord, 

° Kn<>sselare, 5 Nov. 1020; 

x Knesselare, 5 Jan. 1943 met : 

Maria-Eiisaheth Claeys, 

° KnesselarP, 24 Aug. 1924; 

(afstammina volgt verder) ; 

cAf\l\QRe -'ë),, --,8- 9·1953 

Doopkaört k vnn Amwl.-t· Ryst·rltow (0 18 ~epi. 1 wn). n~t·l 

gedt•t•IIPiiji..:P slnmiJOonl dt·r fnmilil'. 
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Alfons (nr 1-12) en Clementinn Vlnmyncl( : 
19-1. !\Jaamloos mannelijk kind, 

0 en t Knesselare, 18 F ehr. 1908 ; 

195. Cyrillus-Aiberic. 

o Knesselare, IS Juni I 909 ; 

x Knesselare, 28 April 1937 met : 

Germana-:'- laria-Eiisaht>th Landuyt. 

o Knesselare. 2 Juni 19 I 5 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

196. Hieronymus-Josephus (Jeroom), 

"Knessf:'lare,201an.1911; 

t Knesselare. 7 Nov. 1954; 

x Knesselare. 4 Mei 1942 met : 

Maria-Antoinette-Agnes Oerycke, 

"Knesselare. 22 Aprill913: 

(afstamming volgt VPrder) ; 

197. Georgius-Adolphus-Josephus. 

° Knessf:'lare, 7 Maart 19 I 3 ; ongehuwd ; 

198. Alhericus-Emilius, 

° Knesselare, 6 .Jan. 1915; ongehuwd; 

JQ(J. Elza-Eiisabeth, 

"Kn1·sselarf:', 14 Dec. 1915: 

x Knesselare, 12 April 1950 met : 

RPmigius-Josephus \Ville. 

° KnPssPlar(', 2R Jan. 19 I 4 ; 

200. Edmondus-.IosPphus-Aihcrt us. 

° Knl'sselare, 3 Sepf. 191R; 

x )\:ijiPn (Antw.), Jó .Jan. 1913 mPf : 

AngPiina De Rt>yck. 
0 llcgt•m, 1 I Ocr. Jf)JQ; 

(afstamming volur vi'Tcll'r) : 

20 I. Cl,ristella-lrcna, 

"Krll'sselan·, 13 ,\11·i JQ21: 

x KnPssPiart•,21 :Vll'i Jf)1Hmt·f: 

Rol1erf -Cl,arlt·s Huil i nek. 

"Zomt·rgt·m, I .Jan. Jf)2(); 

202. Rolwrl-fft·rui-.Jost·pll, 
° KrH•s!wlaw, 22 :vlaarl JC))) ; 
-j- KrJI•ssPian•, IJ Juni 11>-11;; 
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Leon-Henri (nr 146) en Flavie-Marie Vangeen
berghe: 
203. Julia-Bertha, 

0 Assebroek, 23 April 1902; 
t Assebroek. 4 Mei 1902 ; 

204. Pierre-François, 
0 Assebroek. 20 Mei 1904 ; 
t Brugge, 7 Oct. 1951 ; 
x Brugge, 6 Febr. 1932 met: 

Pharaïlde-Léonie-Jeanne Ryelandt, 
0 Brugge, 23 Febr. 1907 ; 
(hun dochter volgt verder) ; 

205. Marguerite-Marie, 
0 Assebroek. 24 Dec. 1905 ; 
t Brugge, 16 Sept. 1924, ongehuwd ; 

206. Madeleine-Victorine, 
0 Assebroek, 6 Jan. 1908; 
x Brugge, 31 Aug. 1929 me!: 

Joseph-Joachirn Lonneville, 
0 Brugge, 26 Juli 1903 ; 

207. Rayrnond-Leopold, 
0 Assebroek. 15 Nov. 1909 ; 
seculier priester ; onderpastoor te l\clontaleux (fvloes

kroen). St-Antonius-van-Padua ; 

208. Antoinette-Henrielte, 
0 Assebroek. 6 Aug. 1911 ; 

200. Marie-José, 
0 A8sehroek. 7 Dec. 1912 ; 

reeds overleden ; 
x Rm~H.!e, 9 Juni 1042 met : 

Michid -Piel er-Jozef Supcenc. 
0 Roeselarf', 14 Juni 1016; 

210. Alhf'rt-Charles, 
0 Assehroek 31 Mei 1015; 
wNktuigkundige Ie Zandvoorde; 
x Brugge, 23 April 1938, md : 

.Tulia De Baene, 
o Sijsele. 25 Sept. 1916; 
(afstamming volgt vndt'T) ; 

211. André-F<'rnand. 
0 Assehro<'k. 20 Jan. 1017 ; 
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Henri-Franciscus 
Seye: 

(nr t '""'8) en Antoinette-Mnrie 

212. Valentine-Henrielte-F rançoise, 

o Etterbeek, 8 Jan. 1906 ; 

haar Yader was adjudant van het Belgisch leger 

te St-Gillis (Brussel) (zie voetnota 63) ; 

t Brussel, 1 April 1929; 

x St-Gillis (Brussel). 12 !Vlei 1928 met : 

Auguste-Emile D'Heure, 

bankbediende te Brussel : 
0 St-Gillis (Brussel), 3 Nov. 1904 ; 

213. louise-Julia-Bertha, 
0 Brussel. 22 ~lei 1909 ; 

op 6 Febr. 1941 te Elsene wettelijk gescheiden van 

Jules-Antoine lechoux ; 

x Schaarbeek. 26 Fehr. 1944 met : 

Raymond l\ I i llier. 
0 Brussel. 5 Jan. 1913; 

Rayrnondus-Josephus (nr J4Q) en Aline-Leopoldine 
Surmont (a) : 

214. Marie-Simonne-Sylvie-Joseph, 
0 Assc-broek. 11 Maart 1914; 

x Assehroek, 28 Febr. 1 Q46 mei : 

GPorges Vandewalle. 
0 Brugge, 17 Maart. 1916 ; 

mc>esler-hakker te Brugge : 

Henricus (nr I 58) en Catharina-l\1arlina Maes 

215. Ahraham-.Jacohus, 
0 Sluis (1'\c·d.). 21 Juni 1ACJ2 (onweltia); 

hij huwelijk f.!r'WI'IIîacl : 

x I fc·isl-aan-Zc·P, 17 Juli 1C)J;j mC'I : 

Pharail clc·-Auuusl a DPsmïclt. 

n I lc·isl-aan-Zc·p 1'11 1' Bruaw·. H f7c·hr. JCJ)): 

O•un cloclllc·r volgt verdN) ; 

(63) lh•nri-FranciMCUH nc•yMc•rhovc~ (nr 14X) en Antoinf'ttR-Mnrh• 
Hr~.ve hadden vooraf nog een lf'vr•nlooM mnnrwlijk kind, 
gf!boren te Ettcrbcc•k op 11 Nov. 1903 ; te plantRen vóór 
nr 212. 
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216. Julie-Louise-Marie, 
0 Brugge, 3 Nov. 1895 (onwettig) ; 
bij huwelijk gewettigd ; 
x Brugge, 3 Nov. 1920 met : 

Albert-Antoine-Louis Willaert, 
o Heist -aan-Zee, 4 AufJ. 1894 ; 

217. Louis-François, 
0 Brugge, 8 Nov. 1897; 

x Heist-aan-Zee, 6 Apr. 1923 met: 

I .ouise Marie Brouckaert. 
0 Heist-aan-Zee, 8 Febr. 1899; 

(afstamming volgt verder) ; 

218. Amélie-Cathérine, 
0 Brugge, 1 Febr. 1899 ; 

t Brugge, I 0 Febr. 1899 ; 

219. Marguérite, 
0 Brugge, 10 Jan. 1900: 

x Brugge, 3 April 1918 met: 

Arthur-Karel Lannoye, 

° Koolkerh. 11 Sept. 1897 ; 

zij had vooraf een onwettig kind (zie verder) ; 

220. Albertine-Anna, 
0 Brugge, 21 Oct. 1901 ; 
x Brugge, 25 April 1936 met: 

Ga~ton-Richard-Gustaaf Pladys. 
0 \Venduine, 11 Jan. 1889; 
zij had vooraf een onwettig kind (zie verder) ; 

221. Hélène-Marie, 
0 BrugfJe, 14 1\/Iaart 1904 ; (tweeling) ; 

'I' Brug-ge, 22 Maart 100-1 ; 

222. Polydore-Henri, 
0 Brugge, 14 l\1aart 1904 ; (tweeling-) ; 

'J' Brugge, 14 Maart 1904 ; 

223. Maurice-Leonard, 
0 BrugfJe, 21 Manrl 1905 ; 

t Zeebrugge, 18 Aug. 1906; 

224. Martha-Elisabeth, 
0 Brugge, 31 Juli I 907 ; 
x Brugge, 30 Sept. 1933 mei : 

Edouard-Josepll Denys, 
0 Brug-ge. 20 MPi 1902: mulroos; 
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225. Eveline, 
0 Brugge, 121\laart 1910; 

t Zeebrugge, 12 April 1910; 

Karel (nr 159) en Virginie Verbeke : 
226. Romanie, 

0 Sijsele, 5 Aug. 1892 ; 

(zie nr 282) ; 

x Sijsele, 30 Juli 1930, mel : 

Octaaf De Jaeger, weduwnaar; 
0 ~laldegem, 14 Maart 1885 ; 

227. Eugeen, 
0 Sijsele. 3 Aug. 1894 ; 

x Sijsele, 9 Nov. 1922 met : 

Lazaria Huyghe, 
0 Sijsele, 11 Febr. 1894 ; 

(afstamming volgt verder) ; 

228. Zulma, 
0 Sijsele, 2 April 1898 ; 

x Sijsele, 2 Febr. 1921 met : 

Henricus Bleyaert, 
0 Sijsele, 13 Jan. I H96 ; I I kinderen in leven ; 

229. Arthur, 
0 Sijsele, 8 Nov. 1900 ; 

x St-Kruis (Brugge), 5 Juni 1926 met : 

Martha Vanhoutte, 
0 St-Kruis, I Febr. 1901; 

(afstamming volgt verder) ; 

230. Léon-Joseph, 
0 Sijsele, 15 Mei 1907 ; 

x St-Kruis, 27 Juni 1931 met : 

Elza-1 .eonie Neyt, 
0 St-Kruis, 20 Jan. 1912 ; 

(afstamminJ,l' volgt verder) : 

231. Gerarda, 
0 Sijsele, 1(J .Juni ICJII ; 

J.ad e1·n onwr-llir;! kind (zil· vc·rdcr) ; 

x Sijs<'f, .. 11 .Juli 1CJ42 mei : 

André Vannf•vef. 
0 Sijsi·J, .. 21 Nov. 1 fJ 12 ; 

'I' Hrugue. 21 Juni 1fJ1fl; 
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Franciscus (nr 163) en Mudeleine-Leonie-Murie 
Dabbels: 
232. Lisette-Louise, 

o Brugge, 27 Sept. 1930 ; 

x Brugge, 4 Oct. 1952 met : 

Etienne-Henri-Julien De 1\:eve. 
0 Zornergem, 8 Mei 1928 ; 

Alfons (nr 168) en lvonne Van Antwerpen : 
233. Armand, 

0 Blankenberge, 25 Nov. 1944 ; 

234. Nicole, 
0 Blankenberge, 8 Juli 1948; 

Albrecht-Arthur (nr 169) en Maria Couwijsder : 
235. Ginette-Maria, 

0 Brugge, 21 April 1950 ; 

Julien-Joseph (nr 175) en Elvire-Hélène Dhont : 
236. Guillaume-Frederik, 

0 St-Kruis, 16 Sept. 1928; 

237. Roland-Auguste-Huberl, 

o Brugge, 25 Febr. 1937 ; 

238. Jeunnine-.Marie-Louise, 

o Brugge, 16 Sept. 1938 ; 

'!'Brugge, 15 Jan. 1940; 

dit gezin woont Ie Brug·ge, St-Jozefsplaals. 

IX. Cyrillus-Gentillus (nr 183) en Hafuëlu Geers: 
239. Alfons, 

0 Gen!, 18 April 1938; 

'}'Gent, 20 April 1938; 

240. Daniël, 
0 Gent. JO April 1939; 

241. Georges, 
0 Gent. 16 Juli 19·10; 

Gentiel (nr JSLI) en lrnm-Marie 1\lnllhys : 
2"12. ]\ largueri le-Em i liemu•, 

0 Ledeberg, 31 Aug. 1033; 
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Jozef-Andreas (nr 188) en Maria-Juliana Brandt : 
243. Robert-Joseph-Andn'as, 

0 St-Joris-ten-Distel. 6 Jan. 1935 ; 

t St-Joris-ten-Distel, 22 Jan. 1935 ; 

1-t-l. Suzanna-l\laria, 
0 St-Joris-ten-Distel. 28 Juli 1937 ; 

245. Eric-Adolf-Jozef. 
0 St-Joris-ten-Distel. 10 Maart 1939; 

246. Jeannine-:'\icole, 
0 St-Joris-ten-Distel. 9 Juli 1941 ; 

247. Erna-Josephine, 
0 Beernem, 22 Oct. 1947 ; 

248. Patrick-Alfons, 
0 Beemem, 12 Mei I 952 ; 

249. l\ larnix-Maurice, 
0 Beernem, 25 April 1953 ; 

Gerard-Leo (nr 189) en Georgette-Hortence De 
Clercq : 

250. Martina-Nicola, 
0 Ursel. 16 Fehr. 1940; 

251. Liliana-I'Ylaria, 

° Knesselare, 4 F ehr. 1942 ; 

252. Monique-Nelly, 

° Knesselare, 22 F ehr. 194 3 ; 

253. Frida, 

° Knesselare, 13 .Juni 1944; 

254. Leopold, 

° Knesselare, 7 Juli 1945 ; 

255. Nelly, 

° Knesselare, 3 Aua. 1946; 

256. Luc, 

° Knesselan•, 24 I )cc. I C)47 ; 

t Knf'ssdan·, 25 Dec. JC).17; 

257. Naamloos vrouwelijk kind, 
0 

1•n t B,·errwrn. H Auu. JC)IJH; 

258. Placide-AJolf, 

° Kncsselar!', 17 April JCJ')I; 



Hilaire-Leon-Jozef (nr 192) en Juliette-Margaretha 
De Corte: 
259. Veru-Maria-Magdalenu, 

u Knesselare, 3 Ücl. 1942 ; 

260. Diederik-Roger-Jozef. 

° Knesselare, 31 Jun. 1950; 

Alfons-Gustaaf-WilliLrord (nr 193) en Maria-Elisa
beth Claeys : 

261. Godelieve, 
0 Beernem, 26 Jan. 1944 ; 

262. Lutgardis, 

u Beernem, 14 Maart 1945 ; 

263. Anneke, 

u Beernem, 18 Sept. 1953 ; 

Cyrillus-Aiberic (nr 195) en Germana-Maria-Elisa
beth Landuyt : 

264. Rita-Suzanna, 

° Knesselare, JO Jan. 19·11; 

"/' Knessel are, 27 Jan. 1941 ; 

265. Annie-Liliane-Ciementine, 

u Knesselare, 15 Jan. 1942; 

Hieronymus-Josephus (nr 196) en Maria-Antoinette
Agnes Derycke : 

266. \Valter-Roger, 

° Knesselare, 12 l\laart 19·13; 

267. Roger-Aifons, 

u Knesselare, 3 Sept. 19..J5 : 

268. Levenloos kind. 

u Beernem, 19-19 ; 

269. Robert-Aifons, 
0 Beernem. -1 Juni 1950: 

Edmondus-Josephus-AILerlus (nr :.WO) en An[.!elina 
I )e Reycl( : 

270. André-Paui-Aifons, 

u Nijlen. 8 Juli ll>-13; 

271. Eddy-Jozef-August. 
u Nijlen, 17 Jun. Jl).Jt\: 
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Pierre-F runçois ( nr 20-4) en Pharaïlde-Léonie-Jeanne 
Ryelandt : 
272. Georgette-t'-largucrile-Jenny, 

o Brugge, 29 Dec. 1932; 

:\.lbert-Charles (nr 21 0) en Julia De Baene : 
273. Lea-~ !art ha-:'- !aria, 

0 Brugge, 18 Dec. 1938; 

27-L Leon-Jules-Aiberl, 

o Brugge, 1 April 1945 ; 

275. Î\ larie-José-Louise, 
0 Brugge, 20 Dec. 1948 ; 

276. \ Vilfried-Achiel-Raymond, 
0 Brugge, 28 Sept. 1951 ; 

Abraham-Jacobus (nr 215) en Pharaïlda-Augusta 
Desmidt: 
277. Christiane-Pharaïlde, 

0 Brugge, 8 Febr. 1933; 

Louis-F rançois ( nr 21 7) en Louise-Marie Brouckaert : 
278. Henri-François, 

o Heist-aan-Zee, 14 Oct. 1923 ; 

t Brugge, 3 Febr. I <J30 ; 

279. Hcnriclte-Euprasic, 
0 Brugge, 27 Dec. 1 <)31 ; 

l\1urguérite Reyserhove (nr 21 9) : 
280. Juliaan-Albredll, 

0 Brugge, 19 I\'ov. 1 <) 17 (onwettig) ; 

t Zeebrugqc, 22 Nov. 1<)17; 

Alhertine-Anna Reyserhove (m 220) : 
281. 1\'laurils, 

0 BruQge, 3 Fchr. l<Jl9 (onwcltig); 

'I"Zeehruggc, Jó Fe!Jr. 1919; 

Romarde Reyserl10ve (nr 22ó) : 
2H2. I .iorwl-.Josepl1, 

o Sijs1·l, .. 14 J),·c. 192·1 (onwl'ltiu): 

uitdrukk,·lijk door J,. moed1·r erkend IJij •• ktc van 

1 Auu. JC)}); 

x Hamskap1·1l1•, 7 F,•l>r. JCJ'j2 niC'I : 

( ~~·oruina-.fos1·pllina I),. Bruyrkt-r, 
11 Rarnskapt•llt•, 2'i Ft•llf. I <J27 ; 



Eugeen (nr 227) en Lazaria Huyghe : 
283. Simonne, 

0 Sijsele, 20 Juni 1924 ; 

284. Maria, 
0 Sijsele, 8 Sepl. 1929; 

Arthur (nr 229) en Martha Vanhoutte : 
285. Gaslon-Joseph, 

0 Sijsele, 9 Jan. 1928 ; 

x Sijsele, 2 Mei 1953 met: 

Marcella-Cl ara· De Coussemaecker, 

o Sijsele, 16 Dec. 1927 ; 

286. Georges-Joseph, 
0 Sijsele, 28 Oct. 1930 ; 
x Sijsele, 12 Dec. 1953 met: 

lnès-Agnes Vanhoulte, 
0 Sijsele, 14 Aug. 1932; 

(hun zoontje volgt verder) ; 

287. Oswald-Marie, 
0 Sijsele, 12 Febr. 1940 ; 

Léon-Joseph (nr 230) en Elza-Leonie Neyt : 
288. Liotwi-Aiherl, 

0 Brugge, 7 Febr. 1933 ; 

289. Ro~1er-Aiberl, 
0 Brugge, 23 Febr. 1936 ; 

290. Alberl-Eugène-Adrien, 
0 St-Kruis, 25 Aug. 1940; 

291. Chrisliane-Noëlla, 

o Sr-Kruis, 20 Dec. 1944 ; 

292. Franklin-Charles-Arthur, 
0 Brugge, 25 Apdl 1948; 

Gerarda Reyserhove (nr 231) : 
293. Guido. 

0 SijsPlf', 13 Sepl. 1940 (onwellig) : 

bij IIUwelijk gewelligd, nu: VanneveL 

X. Georges-Joseph (nr 286) en lnès-A~Jnes Van
houtte : 
294. Rudy-Arthur-Berlha-Mmiu, 

0 Bru(((Je, 7 Juli 1954. 
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\\'ij hadden ons voorgenomen, hierop thans ook nog 

acht kwartierstaten te laten volgen, met o.a. de volledig 

uitgewerkte moederlijke lijnen en tenslotte een ganse reeks 

interessante beschouwingen op gebied van erfelijkheid, be

reikte leeftijd, vruchtbaarheid, lichamelijke en geestelijke 

eigenschappen. Bij gebrek aan plaatsruimie zijn wij echter 

verplicht. daarmee te wachten tot volgend jaar. En dan zal 

het eerst blijken, tot welk een rijkdom van ongekende en 

verrassende gevolgtrel<kingen, het doorgedreven genealo

gisch onderzoek in staal is ons te brengen. 

Alfons RYSERHOVE. 
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NAMEN VAN VONDELINGEN 

Te Knessefare slierven er een zeer groot getal vonde

lin gkindcren, in de jarm I 830-60, waarv<m de ouders on

bekend bleven. Vooral gedurende de tijd van de hongers

nood, is hun aanlal effenaf verbazend (tol méér dan JO 

per jaar). Naluurlijl< waren die kinderen meeslal niet van 

Knessefaarse afkomst, doch werden zij hier uilbesleed (ge

vonden in de sleden, vooral Ie Gent). De sterfte onder die 

verlaten fdcinen was zeer groot. Eigenaardig zijn de fami

lienamen, die men voor dergelijke vondelingen bedacht ; 

hier volgen enkele slaaltjes daarvan: 

Theresia Beltem (akte nr 30/ I 846); Felicila Civi) (33/ 

1846); Judoeus Herlef (41/1850); Karel Veraerde (81/ 
1850) ; Alpl10nsius Evens (87 /1850); Bernardina Yssels 

(90/1850); Josephinn Hertog (26/1843); Joanna Nieuw

kerke (50/ 1844) ; Andreas Sleydingen (52/ 1844) ; Josephus 

Delft (55/1844); Joseph Tereera (82/1844); Rochus Cha

roy (90/ 1844) ; Ros al ia Vlegel (95/ 1844) ; Juliana Neer

winden (2/ I I/ 1841 ). 

Verder nog : Thérèse De Cand. Bernarclus Eyckbosch, 

l\lefanie Libre, Paulus Galice, Norherlus \' an \ \' estpha

fpn, Angeline Dieu, l\lar!lm Trouvée, Henri Fforeaf. Pru

denliu Vooruyl, Guslavc 1\loncomel, !\larie lnland. Christi

ne 13uri, Jucoha Zele. J\:lurie 1\laroc, Josephus Vaccanl, enz. 

A. R. 

NIETIGVERKLARING VAN I IU\ \'El JJK. 
ONDER HET OUD REGIEI'vl 

Üp -t Juli 1773 werd Theresia-Pdronilln nleyaerl, 

doehier van Pelrus en vun J>ctronillil l.nnduyl, Ie Bet•nwm 

geboren (fol. 220<)). Zij huwde uldnar in de SI-Amandus

kerk. de 8 !\lei 179ó. mei Josephus I )e Jonckl~t•en• uil Beer

nem, vóór dt· g"eluigen Piel er V crsele en \ \'ilft.Lrord Bley

uerl (fol. 30/ 17<)6). 

Twee maand luier verzochl de bruidegom reeds om de 

unibinding van zijn huwelijk: 

172 



« :\en de Seer Eerweirde Heeren Vicarissen Gene

rael des Vacerende Bisdom van Bruage. 

Supplierende VNioonl seer rt'verentelijk Jost>phus De Jonck

heert• hoe dat hy op dt>n Sen nwi j 1796 (mct'nende eene 

valide en wettelijk huwelijk te contracteren met Thert'sia 

Bleyaert) een invalide en onwettelijk lweft aengegaen voor 

soo vele de voorst•yde Tlwn•sia Blt>yaert hy PietN Dt> Jonck

lwt>rt' (brot>der van Jo~eplms) lwvrugt was. lwtwelcke hy 

\'t'rsekerl maer gewt>len te hehht>n naer dat het voorst>yde 

hmwlijk geconimdeert was. want hadde hij het van tt' 

vooren gt>weten hy t>n soude noyt soo verre sigh hegeven 

hebben, om het wettelijk belt>tzel datter lusschen hun was, 

en aengesien hy in alles ter goeder trouwe is voorlgegaen, 

·wenschende noyt zulck een huwelijk aengegaen te hebben. 

Daerom neemt hy sijn('n toevlugt tot UL. Se('r Eerweirele 

heeren Vicarissen, UL. oodmoedelijk hieldende dat GijL 

soude declareren het bovengeseyde huwelijk nul en van 

geender weirden, welck versoek ick hope GijL. sult toe

staen. 

Het merck + van .Josephus De JonckheerP. 

Ons present, (get.) A. Cools, paslor de Beernem ; 

P. F. Versele. » (fol. 39, bijvoegsel.) 

De beslissing vir·l vrij spoedig: 

(( Vintris~en Cenc·rac·l dc·s Vuchl'n·ndt> Bisdom vnn 

Bruage, 

(~Pic·l op dl'n inl10ul dc•spr rNJlii'SII' al'n Ons Q'I'JHPSI'n

lc·c·rl door .Jo~c·pl1 I )c· .JoncklwPn·. lencll'rl'ndc· lol lwconwn 

ons dc·claralif' op dc· nullilc•yl van zijn IIOU\VI'Iijk door IH'rn 

iH'Il!tl'f.!iH'n in dc· paroc llialc· kNcke van BPNIH'Ill mei Tlw

wsia Bl,·yaNI op clt'n Hn clPr rnaPrHI rnc·y 1706; dac•r ovc·r 

f.!I'IICHHI cl;,. lwl lwiHJorl. rnilsuac·ciNs l!~'lllHII l11•1 Oordl·c·l 

van ( ;orls f'll n·dlls(.(f•lc·l·rclc·. lll'hiH·r1 wij f.!l'dl'clarPNI, zoo 

wij dc·claH·n·n mils d1•ser1. dat IH·I IHHJWI'Iijck lussclll'n elP 
voorrHwrnclf" rwr~oorwn ll·r cl al'! 1·n voors1•yl al'nf.!Pf.!lll'n, orn 

lwt oncl1•r !11111 f•xislf•r(·nrl,. clirirnf'rf'IHII' lwJ,.r~~·l van affini

l,·yl in dl'n l'f"rslc·n rtnwrl collal•·n11'l. nul is 1'11 van J.!c•c·ndl·r 

wc•f·rclc·, c·n ~:tc·volu,·nllijk dal 111'1 ac·n cf,. parlijl'll l,!f•oorlofl 
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is ander houwelijk aen te gaen naer hun beliefte, volgens 

noglans de Wetten van onseMoeder de H. Kercke, ordon

ner<>nde voorts a<'n den Heere Pastor van Beernem, dat dese 

onse deelaralip op den <>Nslen Zondag naf'f t'ontfangen 

Jpser. naer lwt Sermoen, van den prf'dickstopf afgelesen 

worde en t'eynde dies in het Register der Houwelijkken 

op de daete van den 8 mey 1796 ingevoegt worde. Aldus 

gedaen in lwt Vicariaat d<>s<>n 31 Üugsl 1796. (Get.) P. J. 
De Pauw, Deken, Vic. Gen. 

Ter Ordonnantie, (get.) J. Herdies, Secretarus. » (Ibid.) 

Een weinig later gingen beide betrokkenen reeds elk 

een nieuw huwelijk aan. Theresia Bleyaert stierf te Beer

nero op 16 Februari 1831, ongeveer 58 jaar oud, weduwe 

van Franciscus De Ketelaere, echtgenote van Jacobus LPen

knegl, wijk BlommPndale. (1831, nr 16). 

A. R. 

CURIOSITEITEN 

IN DE OUDE PAROCHIALE REGISTERS 

Af <>n loe lr<>ft m<'n wPl Pens epn curiosum aan in de 

oude Latijnse parochi<>rt>gis!Ns. 1-liNondN volgen Pnhle 

voorbeelden daarvan : 

« Vigesima quarta dt>cemhris 1717 st>pultus est hic ali

quis vagabundus, discurrens pf'r parochias. dicPbatur esse 

ex parochia Swevezeele. » (BeernPm, laaisiP akte 1717.) 

« Januarij 1676.- IOa hegnwven twee soldaten di<' hiN 

dool geschoten sijn vnnd<' fransche. » (Oedelcm. fol. 152~. 

reg. 3.) 

« 11 a Maij 1602: baplizata <>si Petronella. filin iiiPgi

tima unius vagabundi. nornini incogniti (vid. alleritts nota) 

et Joarmaf' Hollevoets. Susct'plores : Adrianus Gnilliaprl 

et Petronelia SpieglwlaPr<'. Nala PSI IOa eiusdt>m nwnsis. 

Deelaravil ipsa: palrt>m esse vagahundum, lpsum: et est1 

militPm sine (ps(imonium el nullihi lenuNnl sunm Pn

scham; volt>ns inlroire mnlrimonio. 
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Nota : Dicitur nunc patrem esse Petrum de Gruttere, 

in \Vijnghene. Pastores adininistr. ne assistant malrimonio 

cum aliis. > (Beernem, fol. 868, jaar 1692.) 

«Item den 29n Julii 1643 is ondertrauwe ghedaen: 

l\larten Sierens tot Bernem, met T anneken de V ryent ende 

niet ghetraût. > (Oedelem, fol. 198, reg. 1.) 

~Anno Domini 1759, die 15 Maii obiit Maria-Catha" 

rina T ack. filia Leopoldi, vidua seu uxor derelicto Petri

Jacobi Brysse, aetatis circiter 42 annor., ex \Vackene ; et 

17a sepulta est in hoc coemeterio, cum 1 sa~-ro a confrat. 

misericord. > (Kortrijk, Overl. Sint-Maarten, fol. 1010.) 

« la Octobris 1758 obiit Maria Bonte, vidua Joanni 

Gevens, etatis 68 annorum, et 3a in medio navi ecclesiae 

off. : 6 lectionum sepulta est. » (Oedelem. fol. 2250, jaar 

1758.) 

c: 3a Septembris ( 1707) obiit et quaria sepulta est cum 

sacro lsabella Vander beke, vidua primo egidii Blanckaert, 

deinde hyeronime Coppens in navi ecclesiae prope chorum 

sub marmore prius posito, que ante obituum fundavit per

petuum anniversarium ad Ümûs mense pauperurn : exe

quiae summae celebratae. sunt undecima octobris. » (Oede

lem, fol. 1610, jaar 1707.) 

~ Die 18 Septembris 1731 obiit circa horam 9. vespert., 

munitus Eed. Sacramentis, et 21. sepult. : off. : 9 !eet. in 

medio Eccles. prope scamnum communionis : Jacobus de 

Ceulenaere, viduus, etal. : 65 annor. > (Oedelem, fol. 2085, 

jaar 1731.) 

c: 4 Aug. A.D.1705, tempore fugae (quando J lollandi 

transfierani canalem Brur.tensem), nalus est Jacobus De 

Crane, filius Pctri el Mariac Blomme. Susceplores : Geor

[,!ius Claes rt Maria-Anna I fallaNI. > (AaltN, slechts ina<'

schrr~ven na C'l'n akte van I I Maart 170Ft) 

« () Bracekmaent lól8 starf l.ouis 

~~~ydelver, jonckman van Anz<'UI.<"m. > 

van 

({ 9 van S1·pl. lól8 !ilarf Marrus \Vonlincker, Enal.<'ls

mun, in dl' f_eye wNckf•nclf•. > 
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« 12 April 1621 wordt versiC'ghen Ywein Yt>rras, jonck

mnn, op de Lt>ye. » 

« 7 Sept. 1 ó21 geschoten van soldneten Jaspaert Gheer

nnerl f'n Jooris zijn soone. » 

« 8 Nov. 1621 werf doot geschott>n vande st>nlt>nt>llen 

op dt> Leye, noch alle Kt>rckelijke rt>chten ontfnnght>n den 

selven dnch eer hij stierf. Peter vanden Brouck<', wijl<>n man 

van Jnckemijne Lesnit>r. » (Üvt>rl. Aalter, R.A. G., Pal. 2.) 

« Vigesima prima martii 1646 obiit venerabilis dominus 

Dominus Joann<>s de Zutler. filius Arnold; el Antonie finu

ters mane circa septimam etalis 50., pastoralus vero in hnc 

parochia 22. anno. qui dt>cimn vespNi cndt>ns cum <>quo, 

ab eodem oppressus fuit. » (Knesselare, R.A. G .. jaar 1646.) 

A. R. 
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DE INVAL 

VAN l\1:\l !RITS VAN NASSAU IN HET 
JVIEETJESLAI'\0 OP 21 JUNI 1600 

l:'\ll_EJDING 

Deze studie beperkt zich in hoofdzaak lot het l'vleeljes

land waaronder we het gebied verslaan dat door de Heem

kundige Kring van het l'vleeljesland als dusdanig werd 

aangenomen en waarover wordt gehandeld in een artikel 

van de hand van zijn perste voorzitter. wijlen Dr E. Tieie

man (1). 

Bij het naslaan van locale en regionale geschiedenissen 

was het ons reeds opgevallen. dut doorgaans Z<>er \'\•einig 

aandacht worrit lwsfepd aan de pNiode 1585-lóOQ. In eerste 

in st ani ie is dat te wij ten aan het hij na volledig on I hrek<>n 

van !nonnen en documentPil en IH·I gpring aantnl puhlica

tiPs dat zich mPI de studie van hnar geheel of Pen van lmar 

IJOofclstukhn hezig IJoU(It. In ons g<'val rnopsf<'n we dan 

ook lc·ruggnan tot ePn ond<'rzoek van de nog hestaande ur

cflieven. waarhij we rlan graag lwk<'nnen dat lwt l1ier nog 

maar c•c·n c·c·rsfe pPiling gPiclt en Pr ongetwijfeld non J.peJ 

wat materiaal op V<'rrl<·n· IH'sluclr-ring fp wachtc·n ligt. \Vnt 

df' hihliogrupl.ie hPtrdt kon l.oogstPns lwro<·p gednan wor

den op de kroniekton van Hor. Van :'>1c·IPrPn en Van l\lale. 

om mwu d,. voornaarnsiC' Ie no('rn<'n c·n <'Pn paar korfp 

hijdragc·n van fruin die· in zijn « Vc·rsprc·icl<' Cesrl.riftc·n » 
(2) fc·rug I<· vinclc·n zijn. Van groot IH·lang voor ondPr

slaancl<· sludit• was 111·1 groots opgt•valtC" sl«·l "Rc·solutii:n 

tl<·r StaiC"n-Cc·rwranl ,. (1) dat door .lapiksc· op touw \Vf'rd 

(1) Appeltjes van het Meetjmlland nr 1, pag. 1 - Eeklo 1949. 
121 Uitg. Nyhoff. Den Haag- 10 dln. 
13) Id. - Het volledige werk moc>t van 1576 tot 1fl09 lopen. Op 

dit ogenblik zijn 12 dc>len vr>rRch<men wun.r·vnn hc>t lnntste 
deel de periode 1602-1603 behandelt. 
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gezet en waarvan na zijn dood reeds een voortzetting volgde 

op naam van H.H.P. Rijperman. Daarbij kan dan nog 

gevoegd worden het « Joumaal van Anthonis Duyck » (4), 
advokaat-fiskaal van de Raad van State, die de bewuste 

tocht meemaakte en er een ooggetuigenverslag over schreef. 

dat een eersterangs bron bleek te zijn. vVat de archieven 

zelf betreft is de oogst al even mager. Het Algemeen Rijks

archief te Brussel bevat wel stukken van overzichtelijke 

aard maar weinig dat zich specifiek met het Meetjesland 

bezig houdt. 

Centrale instellingen zoals de Raad van Vlaanderen 

en de grote steden en kasseirijen als Gent, Brugge en de 

Oudburg bewaarden hun documenten uit die periode. maar 

de schaarse notities over het hier bestudeerde onderwerp 

zijn zeer bondig. Nuttig bleek het « Menwrieboeck » (5) 
van Servaas van Steeland, hoogbaljuw van het Land van 

\Vaas, dat in het Rijksarchief te Gent berust. Van de 

steden, ambachten en dorpen van het betrokken gebied zelf 

zijn omzeggens geen documenten van die periode overge

bleven. Als reden daarvoor kan opgegeven worden dat de 

openbare besturen, omwiiie van de beperkte veiligheid die 

in hun gebied heerste, te Gent of Brugge zetelden en zeer 

weinig administratieve bezigheden te verrichten hadden. 

door het gering aantal inwoners dat deze. streek om de

zelfde reden. toen bevolkte. 

TOESTAND VAN HET MEETJESLAND 

\Vanrwer Farnese in 158-1 het grootste deel van Vlaan

der<>n op de rehdlen heeft heroverd en hun nog maar een . 

paar steden noodgedwon~en heeft laten behouden, wordt 

het h<'\•rijde gebied prijs gegeven flan de plunderingen vm1 

de opstandelingen. Van uil Ooslf'mle, Sluis, Bergen-op

Zoom en d<' Zeeuwse eilanden komen voortdurPnd vrijbui

lerslwnd<>n het land hinn<>nvallen en handp)pn hier op pen 

harbaarse runnier met de nog overblijvende inwoners. Nadat 

deze laaisten eerst voor de legers van Parma op de vlucht 

zijn gegaan rest hen opnieuw nil'ls amlPrs dan te wijken 

(4) Id. 1862-1866, 3 dln. 
(5) R.A. Gent : Land van Waas Nr 137. 
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en van have en goed te redden. wal nog te redden valt. 

De vooraanslaande personen zoals baljuws, schepenen, 

schouten en officieren. die dikwijls als gijzelaars door de 

relwiiPn worden meegevoerd. zijn de eersten om te vertrPk

ken. De schepenen van het Land van de Woestijne hekla

gen er zich hij de Raad van Vlaanderen over, dat ze hun 

gebied niet kunnen besturen zoals het hoort gezien « d'ex

cursiën van de viant » ·en verzoeken dit te mogen doen van

uit de stad Brugge (6). Een ongeveer gelijkaardig geval 

doet zich voor in het ambacht Roekhaute dat « teenemael 

ght>ruyneert encte gheahandonneert es jae tse!fs de voor

not>mde burchmeestre ende schepenen over het dan liJ jae

ren de zelve plaetsen ende huerlieder oude residentie heb

hen moeten verlaten » (7). 

De dingdagen van de vierschaar van Evergem worden 

in 1591 te i'> leuTestede gehouden « om me tdangier vande 

geussche vrijhuters » (8) terwijl men ook te Waarschoot 

die maatregel moet nemen (9) en de schepenbank van As

senede op zeker ogenblik haar zi!!ingPn te Zeizate moel 

doen doorgaan « omme te schuwen lpericle vandpn vy

andt » ( 10). 

\Vddra gaan ook de inwoners op de vlucht en bijna 

gans het :VleetjPsland wordt in een verlaten en vPrwilderde 

woeslt>nij herschapen. In de smaldeling vnn de kasseirij 

van de Oudburg van het jaar 1591 worden Lotenlmlle, 

AaltPr, Ursel. Knessdare pn Ruissc·IPdP genoPmd. wanr 

~ nif•mant Pn rPsidePTI noch culture en gheschiel » (11). 

Van ht>t Brugse Vrije wordt rond dezeHele tijd getuigd dat 

bet " mal lwhilé et Pil quelques endroicts totalemf'nl desert 

~~ df'solé » is (12). In M;ddP[hurg in Vlaanderen dnt 

t: ghans afgh,·lopf·n f'nrl,. V!'rhraudt c·s gheweest » (13) hlij-

16) R.A. Gent : Raad van Vl. Correspondentie nr 53, f. 32 -
27 .Jan. 1585. 

(7) R.A. Gent : R. v. Vl., Corr. nr 61, f. 24 - 10 Juli 1589. 
18) A. De Vos : De geschiedenis van Evergem in vogelvlucht, 

pag. 71 in Jubileumbock Davidsfonds, Evergem. 
19) R.A. Gent : R. v. Vl., Corr. nr 71, f. 114-24, Oost. 1596. 
110) De Potter en Broeckaet·t : Gesch. der gemeente Assenede, 

pag. 133. 
(11) R.A. Gent: Oudburg nr 166, f. 52. 
( 12) id. R. v. Vl., Corr. nr 64, fol. 156. 
113) Id. Serie B. 1598- fol. :~67. 
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ven amper nog een drietal huizen rechtstaan. Wanneer Je

ronimus Laurijn, heer van \Natervliet dringende herstel

lingen wil doen uitvoeren aan het fort van IJzendijke vindt 

hij « gheen volck tot Eecloo, Caprycke ende andere pro

ehyen » (14). Over het ambacht Boekhaute wordt onder 

meer medegedeeld dat het ,~ tout ruiné et désolé et n'y ayant 

que seize mesnages destituez de tous rnayens » ( 15). 

Alles schijnt er op te wijzer. dat de overigens nog al 

romantische beschrijving van deze streek door Van 1"1e

teren ( 16) toch heel gegrond de werkelijkheid weergeeft. 

Het resultaat daarvan voor beide partijen was, dat er een 

soort niemandsland geschapen werd waar zowel de Span

jaarden als de rebellen vrij in- en uitgingen maar waar 

niets meer te halen viel voor de « vrijbuitende » troepen. 

Dit zagen de opstandelingen spoedig in en daarop werd 

hier het contributiestelsel ingevoerd dat hen zou toelaten 

opnieuw voordelen te halen uit deze streek. 

DE CONTRIBUTIE 

Door de '>verken over algemene geschiedenis zijn de 

beweegredenen die tot deze invnl aanleiding gaven genoeg

ZRam lwl<end. Men citeert da«r het ontzet van de stad 

Oostende en de verovering van de Vlaamse havensteden. 

terwijl het in hoofdzufli< zou gaan om het kapersnest Duin

kerken, de doorn in het oog van de Nederlandse vloot, te 

bezetten en te vernietigen. Toen echter ten ~Jevolge van 

legenwind de oorspronkelijke landing Ie Oostende diende 

afgelast te worden en men op de kusten van \V esterschelde 

voet aan wal zette, ondergingen ooi.:: de planr.en een wijzi

ging in de volgorde van hun belangrijkheid. \Vas men het 

aanvankelijk eens om in de male van het mogelijke het 

contributiPstclsel in VlaandPren weder in te voeren. dan 

was dit van een hfjlmmstigheid, door de landing in Vlaan

deren. ef'n van de hijzondersle contributiegebieden. ook 

een eersiP punt op rte dugordc geworden. 

(14) Id. Oudburg. nr 161, fol. 53. 
(15) Id. R. v. Vl., Corr. nr 3106. 
(16) Van Meteren : Historie der Nederlandseher ende hal'rd!'r 

naburen oorlogen ende geschiedenissen - Den Hang 1614 -
fol. 270. 
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Deze ~ contributie ofte brantschat » zoals ze werd ge

noemd bestond er in dat de dorpen van het platteland en 

in sommige gevaiien ook afzonderlijke personen, zich van 

overvaiien en plunderingen van de zijde der rebellen kon

den vrijwaren. door het betalen van een maandelijkse bij

drage of belasting in geld. Sinds 1591 zetelde te Middel

burg in 7 eeland een speciaal daartoe aangestelde contro

leur, Charles Everwijn, die de omvang van het maandgeld 

per gemeente vaststelde en voor een regelmatige inning 

zorg droeg. Deze controleur of ontvanger werd aangesteld 

door de Raad van State ais « commis vanden tresorier van 

Zeeland :. ( 1 :-). Het spreekt van zelf dat een dergelijk be

lastingstelsel dat zich over gans het noorden van Vlaanderen 

uitstrekte, aanzienlijke geldsommen in de krijgskas van de 

vijanden binnenbracht. want in een resolutie van de Staten

Generaal wordt vermeld « dat de contributiën die aen deze 

zijde van de platte landen ontfnngen worden (moeten die

nen) tot redemtie van dezelve streken». Zo hadden onder 

meer de gemeenten van het Brugse Vrije zich collectief 

vrijgekocht voor een maandelijks bedrag van 3000 gulden 

(18) terwijl Miehiel Everwijn, ontvanger van de contrihu

tiën in \Nest-Vlaanderen, die te Oostende zetelt en in 1595. 

40.000 lb. als contributie had binnengebracht, meende dat 

dit bedrag nog mPt een derde verhoogd kon worden. 

De landvoogden hadden zich krachtdadig Legen deze 

handelwijze verzet en waren er mits het afkondigen van 

strenge straffen en een uilgebreid verdedigingssysteem te

gen de invallende plunderhenden grotendeels in gelukt 

deze contributie te doen ophouden. Ook de Verenigde Pro

vinciën namen eclller maatregelen en nog in I 599 hadden 

de Staten-Generaal gr·dreigd dat de dorpen die twee maan

den contributie lieten verlopen een supplementaire maand 

zouden te lwt alc>n IH'hlwn (I 9). Toen deze bedreiging slechts 

weiniu resultaat opiPwrde zou een inval in Vlaanden•n diL 

!>leisel dun opnieuw rendabel moeten mnken. 

(17) Japikse : Rcs. Staten Generaal - 1 Nov. 1591 - pag. 458. 
(18) Van Male: Geschiedenlil van Vlaanderen, p. 297. 

R.A. Brugge : Vrije, nr 27 fol. 52. 
c Hn R.A. Gent : R. v. Vl. Corr. nr 76, fol. 1 - 11 Januari 1599. 
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DE INVAL 

Reeds zeer vroeg was men hier ten lande ingelicht 

over een aanstuande agressieve actie vun de vijand. Dit 

blijkt bes! uit de Memorieboeken van de hoogbaljuw van 

het Land van \Vaas die reeds einde Mei berichten ontvangt 

over troepenbewegingen in Holland, nietlegenslaande de 

veldheer Maurits van Nassau zich slechts begin Juni bereid 

verklaart « hem wederom metten leger te velde te begeven 

lot sulcker plaitssen daer men den vijande in de jegen

woordige zijne confusion van muyterin, cortheyt van gelde 

ende jalousin den meesten afbreuck soude moeten doen> 

(20). 

Het tijdstip van de inval was aanvankelijk bepaald op 

19 Juni en de stad Nieuwpoort zelf als landingsplaats ge

kozen, maar door de sterke westenwind die op die dag 

heerste kon aan het oorspronkelijke plan niet worden vast

gehouden. Daags nadien stelde l'vlaurits voor, gezien de 

onveranderde weertoestand, om naar Sluis over te ~>leken, 
vun waaruit de Spaanse galeien dikwijls overlast bezorg·den 

aan de Nederlundse viool, en de stad en de haven te her

overen (21 ). Dit voorstel werd echter door verschillende 

leden in twijfel getrokken en toen op 21 Juni de wind nog 

even sterk was besloot men met algemene inslemming te 

Filippine aan wal te gaan en over land tussen Gt'nt en 

Brugge door naar Oostende te trekken (22). Volgens Van 

Meteren (23) werden meer dan tlOO schepen van alle slag 

gereed gehouden om de overtocht te wagen. Bij anderen 

wordt dit aantal zelfs opgedreven lot duizend (24) terwijl 

de anders zo precieze Bor de vloot op niet minder dan 

« twee duysent schepen zoo groot als deyne » ruamt (25). 

Dit schijnt ons fel overdreven gezien de nauwe vaar

geul en de toestand van de Braakman waar deze schept·n 

geland zijn. l3l;;kens rekeningen van het ambacht Bock

houte was de verzanding van de Brualmwn toen reeds volop 

(20) Japikse : Res. Staten Generaal - 3 Juni 1600, pag. 29. 
(21) Duyck: Journaal, II, pag. 638. 
(22) Van Meteren : Fol. 451 v. - Bor : 37e boek, fol. 38 v. 
(23) Id. fol. 450 r. 
(24) Van Male : Gesch. van Vlaanderen. 
(25) Bor : 37e boek, fol. 38 v. 
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aan gang en moesten er regelmatig baggerwerken worden 

uitgevoerd. In zijn verder verhaal der gebeurtenissen voegt 

\'ani'- leteren er overigens zelf nog aan toe dat men de vloot 

wel groter schatte clan ze in werkelijkheid was (26). Ook 

de schattingen die door de spionnen van de hoogbaljuw 

van \\'aas zijn overgebracht. en wellicht zijn ook die nog 

aan de ruime kant. gewagen slechts van « vijf oft zes hon

clert zo schepen als schuyten » (27). De troepenmacht zelf 

bestond uit 12.000 voetgangers en 3.000 ruiters vergezeld 

van 30 stukken belegeringsgeschut en 7 stukken veldartil

lerie (28). Hoe goed men hier bij ons was ingelicht blijkt 

weer uit de raming die Servaes van Steeland daarvan maakt 

in een schrijven aan de Raad van Vlaanderen in datum 

van 14 Juni, waarin hij verklaart « dat de vyant wel zoude 

sterck wesen ootrent xvm mannen » (29). 

De wijzigingen in het aanvalsplan brengen voor l'-1au

rits grote moeilijkheden mede. Eerst en vooral betekent het 

een aanzienlijk tijdverlies daar het doel nu langs een om

weg moet bereikt worden, terwijl anderzijds aan de aarts

hertogen de gelegenheid wordt geboden om tegenmaatrege

len te nemen die wellicht te laat zouden gekomen zijn bij 

een rechtstreekse landing te Oostende of Nieuwpoort Ten 

slotte bestond er in het leger gebrek aan uitrusting en pro

viand, daar in het geheel slechts 100 wagens en 250 trek

paarden waren aangeworven om de bagage, munitie en 

levensmiddelen van de soldaten te vervoeren (30). In alle 

!mast tracht :"-laurits nog een aantal wagens samen te bren

gen op \Valcheren maar de tijd is daartoe te kort en aan 

Nicolaes Heyns, baljuw van Axel en Terneuzen wordt 

opdracht gegeven, op straf van hrand, onmiddellijk dertig 

lot vijftig " goede ende bequume » wagens naar het Mau

ritsforl Ie f7ilippine Ie brengen (31 ). Ook dit bleek echter 

nil'l rnogl'lijk c·n zo rnof's!cn er fen slotte clan loch nog enige 

waul'ns uit \Valdll'r<'n word1·n JHII,!I'ZonJI'n (32). 

126) Van Meteren : fol. 451 v. 
127) R.A. Gent : Land van Waas nr 137- 12 Juni 1600. 
128) Duyck : JI, pag. 629. 
129) R.A. Gent: Land van Waae nr 137 - 14 Juni 1600. 
130) Duyck, id. 
131) .Japlkse : Refl. 21 Juni 1600- pag. 31. 
1a21 Duyck : II, p. 612. 
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Tn de namiddag van 21 Juni zeilden de eerste schepen, 

wanrop zich de voorhoede van het leger, onder hevel van 

Ernst van Nassau, bevond, uit Vlissingen weg in de rich

ting van Biervliet en Filippine. Rond 5 uur kwamen ze daar 

aan en werden de eerste twee vendels aan \val gezet (33). 
Filippine, een plaats « seeachtich, woest ende niet bewoont 

als van visschen der zee» (34), zoals het wel eens luidt. 

bestond uil een fort, dat volgens Ouyck niet deugde (35), 
waarop slechts een bezetting van een 30 manschappen lag, 

en enige huizen daarrond gebouwd. Onmiddellijk na de 

landing werden deze gehouwen door de soldflten in brand 

gestoken Ierwijl de Spanjaarden zich lot de verdediging 

gereed maakten. De bevelhebber van de rebellen zond 

daarop een onderhandelaar om de overgave te verzoeken 

maar de verdedigers wilden daarvan niet horen en vuur

den op de afgezant waarbij dan een schermutseling ont

stond lussen beide groepen. De sergeant die het bevel over 

het fort voerde werd bijna onmiddellijk gedood terwijl drie 

andere soldaten ernstig werden gekwetst wal de overigen 

er deed toe hesluiten de strijd te staken en met wapens en 

bagage de schans te vcrluien (36). 

Intussen was ook het gros van het leger onder leiding 

van de veldheer uilgevaren en lot hij Biervliet genaderd 

waar het anl<er werd uilgeworpen en op verdere berichten 

gewacht. Toen het nieuws van de verovering van Filippine 

daar aankwam was het echter reeds Ie laat om nog mei de 

ontscheping tt, heginnen en men besloot de morgen af Ie 

waclllen. No(.! dt·zelfde dag wordt de Raad van Vlaanderen 

reeds in(.!elicht maar men is llOlJ nit'l zda·r over de bedoe

ling van de vijand. waarvan men eerder een mwval op Sas 

van Gent vreest en zo zit'n we dan dnt soldaten aan de 

omsingelin!,! van Oostende \\'orden onllrol<ken en naar hier 

gedirigeerd (37). Ook de l10oglwljuw van \Vans die ~!echts 
op 22 Juni melding krijgt vun de vijuntlt-lijke aanvul Wl'l'l 

niet goed wal doen en Lepaalt er zich toe boden en ver-

(33) Iel. II, p. 640; R.A. G. Oudbut·g nr 173, fol. 74. 
(34) De Flou : Toponymisch woordenboek, zie aldam·. 
(35) Duyck, id. 
(36) Id. 
(37) Bor : 37e bock, fol. 38. 
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kenners uit te zenden. maar onthoudt zich vcrder van enige 

militaire actie omdat de vijand nog niet in zijn gebied is 

doorgedrongen (38). 

\' olgens Duyck (39) was het op 22 Juni schoon weder 

en kon de vloot rond de middag met hoog \Valer op het 

slik gezet en met laag water ontscheept worden. Volgens 

de schets die hij er eigenhandig aan toevoegt werd de lan

ding op drie plaatsen gelijk uitgevoerd zodat het leger in 

minder dan vijf uur aan wal was gebracht (40). Onmiddel

lijk wordt achter de dijken een kampeerplaats ingericht 

waar het leger de nacht zal doorbrengen terwijl Maurits 

van 1\assau met de bevelhebbers en de inmiddels aangeko

men Staten-Generaal krijgsraad houdt over de verder te 

volgen weg. Sommige leden van deze laatste zouden gaarne 

zien dat ook het fort Patientie tussen Boekhoute en llzen

dijke nog wordt ingenomen maar .Lvlaurits wil zich door al 

die kleine manreuvres niet van zijn eigenlijke taak laten 

afleiden (41). Daarentegen geeft hij bevel de sterkte van 

filippine met de grond gelijk Ie maken en de « goteling» 

het enige stuk geschut dat daar aanwezig was, naar Axel 

over te brengen (42). 

Het verhaal van Duyck verder volgend (43) zien we 

dat vroeg in de morgen van 23 Juni, hij rPf.!enachtia weer, 

het kamp wordt opgebroken en de voorhoede in de richting 

van Assenede optrekt. Een stenen fort aan de dijk van As

senede was door de Srwnjaardt>n verlaten geworden maar 

op het kasteel van de lu·er van \Vacken, in het dorp zelf. 

lagen 30 mttnsclJüppen die weerslttnd wilden bieden. \Vun

neer echter de lwvt>IIJe!Jher van de voorlwede twee stukken 

geselJul deed ops!t-llen met de bedoeling !Jen te beschieten, 

J:!üVell ze zidJ over t•n verl rokken vun dattr met hun wapens. 

In lu·t kasle1•llje Z!'JI vonden d1· soldat1·n een rijk1· buil <Hili 

f.!O!'cl!·n·n die dttur door de ornworu·nde hoeren in veiligl1eid 

waren gdJrilclJt. 

138) Memorieboek 22 Juni 1600. 
139) Duyck p. 642. 
140) Id. 
141) Bor: 37e hoek, fol. 38. 
142) Id. 
143) Duyck: id. p. 642. 



· ·. \ '"Intussen zijn de Staten-Generaal reeds volop aan het 

beraadslagen over de manier waarop het contributiestelsel 

weer zou kunnen ingevoerd worden. Voor de aanvang van 

.de tocht reeds waren deze er stellig van overtuigd dat meh 

op de hulp en bijstand van de bevolking zou kunnen re-

,..ke,nen. Van verschillende zijden immers waren berichten 

binnen gekomen dat de bewoners ontevreden en het Spaan

se juk moe zijn. Ooi< door die rekening wordt echter een 

streep getrokken. \Vanneer naar de omliggende dorpen 

boodschappers met brieven gezonden worden waarin een 

goede behandeling beloofd wordt zo ze wagens en levens

middelen ter beschikking van de troepen stellen, en plun

dering en brandstichting wanneer ze dit niet doen, vinden 

de afgezanten op een paar uitzonderingen na alles leeg en 

verlaten (44). Inderdaad, nauwelijks waren de eerste be

richten van de inval tot het volk doorgedrongen of een 

algemene exodus van het platteland naar de versterkte 

steden was begonnen (45). 

Noodgedwongen moesten de Staten-Generaal dan ge

bruik maken van de diensten van enige gevangen boeren 

om hun contributiebrieven over te brengen (46). Nog de

zelfde dag ontvingen de dichtst bijgelegen dorpen een schrij

ven waarvan de tekst in bijlage wordt weergegeven. Voor 

de plaatselijl<e overheden is het een echt probleem om de 

goed~ handelwijze vast te stellen. Enerzijds worden ze be

dreigd met hrand en plundering door de opstandelingen als 

Zf' nif't aan de contributie voldoen, anderzijds zijn d3ar de 

ordonnantiën en plakkaten die hen dit ten strengste verbie

den pn evenpens zware straffen voorschrijven. De inwoners 

van ÜoekiJoute vinden er niets beters op dan zich tot de 

Ra~d van Vlaanderen te wenden en hun moeilijkheden 

daar voor te leggen. Om « meerder apparent periele ende 

.schaede van brande ende nnderssins t' ontgaene ende ver

hoeden » zijn ze wel bereid om met de afgezanten van de 

Staten-Generaal te onderhandelen op voorwaarde nochtans 

dat ze later daarom niet zullen vervolgd worden van Spaan

se zijde. liet antwoord van de Raad van Vlaanderen is 

(44) Van Meteren : fol. 451 v. 
(45) R.A. G. : Oudburg nr 178, f. 75; id. nr 174 ,f. 49. 
(46) Duyck, p. 643. 
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zeer kategoriek en Leveelt hen zich uitsluitend te richten 

naar de yoorschriften van de plakkaten (47). Gent zelf en 

ook Brugge krijgen een dergelijke brief waarin de eerste stad 

onder meer wordt aungemaand 60.000 gulden te betalen 

wilde ze niet dat de vele molens en huizen rond de stad 

staande, zouden verbrand worden (48). Een gevangen land·

Louwer uit Kaprijke, genaamd Hutsebaut, wordt met brie

ven naar het Land van \Vaas gezonden waarvan al de 

dorpen te samen 38.000 gulden moeten opbrengen en die 

in handen Yan de ontvanger der contributie Charles Ever

wijn afleveren (49). De man wordt ook hier gevangen ge

nomen en aan de justitie overgeleverd terwijl hier al even

min enig gevolg wordt gegeven aan de eisen. 

In de nacht van 23 op 24 Juni zijn de laatste schepen 

met ammunitie en proviand te Filippine aangekomen, ge

lost en weer naar hun thuishaven vertrokken. In de vroege 

morgen met zeer mooi weer, wordt de tocht van het leger 

door het P.leetjesland aangevangen. vVaarom de weg langs 

Bassevelde en Kaprijke, naar Eeklo \Vordt gekozen is niet 

duidelijk, maar aanhalingen in het verhaal van Ouyck (50) 
schijnen er op te wijzen dat men zo dicht mogelijk hij de 

waterkant wenst le hlijve11. Overigens verliep het begin van 

de tocht niel zonder moeilijkheden. De voorhoede die waar

schijnlijk door gidsen werd begeleid kwam reeds 's middags 

Ie Eeklo aan, maar de legertros, het ~eschut en de achtei

hoede marcheerden in een zodanige verwarring dat ze op 

een gegeven ogenblik zelrs de weg naar Genl insloeg'<'ll. 

~oodgedwongen moest men te Bassevelde dan halt maken 

en de tocht reoriJanis<>ren zodat lll't laat in de avond werd 

vooraleer de laaisic soldulen le Eeklo hinnenkwamen. ' 

Onderlussen was in het leuer het nieuws vcrspreid dal 

t·niu<~ soldalen Ie E<·klo door de IJu<·ren waren ucvangen 

f,{<·nonll'n Pn aan de horrwn opuelmnJ.!cn. Zl'lfs Duyck heeft 

ecl.l<'r t.(f•en vollf·diue zck<'rl.eïd over deze l.(ewdddmlen die 

ovcriJ.!f•ns een zc1·r IJrolc lwroerinJJ moeten vcrwekt hchb(•n 

147) Duyck, p. 643. 
(48) R.A. G. : Raad v. Vl. Serie N, 1597-1600, fol. 491. 
149) Servaes Van Steeland : Memoriebock 27 Juni. 
150) (51) Duyck, p. 645-646. 
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hij de krijgslieden. Vlaoneer in de morgen van 25 Juni het 

leger uit Eeklo vertrekt en naar Brugge oprukt «werden 

alle huysen van dien aengesteecken ende verhrant in we

derwraeck van thangen van tvolck, twelcke uytgestroyt 

werde op gisleren geschiel te wezen, ende dien helen dach 

en dede tcrysvolck niet dan branden alle de huysen die se 

ergens vonden» (51). 

Toen de I roepen te Maldegem passeerden vonden ze er 

geen bewoners meer. Deze waren hij het vernemen van de 

brandstichting te Eeklo op de vlucht geslagen. Daar verliet 

het leger van Maurits het Meetjesland en kampeerde 

's avonds onder de muren van Brugge. 

N. KERCKHAERT. 

BIJLAGE 

Hedent den 26 Juny 1600. Alzoo eenighe notabie up

zelenen vande prochie van Bouchaute den hove ghecommu

nicqueert hebben de bescrivinghe hiernaer volghende bij 

copie, over drije daeghen an hemlieden ghedaen ende ghe

sonclen van weghen de ghene hemlieden intitulerende de 

Staeten generale vande vereenichde Nederlanden Omme 

vanden l10ve te wetene ende verstaene, of zij van Bouchaute 

(h'n fijne van meerdere apparent periele ende schaede van 

hrancle ende anderssins, t' ontgaene ende verhoeden) zou

den moghen mei haerlieder ghecornmitteerde tracteren ende 

overcommen, angaende de somrne daerbij van hemlieden 

gheheescht. zonder begrijp, ende namale daeromme bij Jus

lil ie anghesproken Ie wordenen ; soo is bij den hove in ant

woorde ghegheven gheweesl. dat zij hemlieden daeraf alles

zins wachten en vermijden zouden, nemaer dat zij hem

lieden dien angaende reguleren naer d' ordonnantien ende 

placcaelen daeraf ghemaf'd ende ghepubliceert upde peinen 

ende vNhuerlf'n dacrbij ghestalueerl zonder eenich verdrach 

of dissimulatie 

hiernaer volcht de copie vande voorghenompte Bescrij

vinglw. l)p Staeten genera<'! der Verccnichde Nederlanden. 

Alsoo alle werf'lt kennelick is dat de Spaignuerls ende lult'r 
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adherenten vianden vanden welstandt der Nederlanden 

niet jeghenstaende het slaefsche transport vande Nederlan

den opte Infante onbehoirlick ghedaen, niet alleene onder 

haer ghewelt houden, die voorneempste steden ende sterck

ten der 1\;ederlanden ; maer ooc inde Neder-landen alsnu 

meer ghesach usurperen als oyt te vooren, doende de pro

vinden, steden ende quartieren onder de handt bijden vol

cke van oorloghe brantschatten, ende alle soorten van moel

wille, hoomoet ende tirannie over den zeiven pleeghen sulcx 

dat noch prelaeten, noch heeren, edelen. burghers noch 

huysluyden ofte haere goederen verschoont en worden. 

Ende datmen ziet d'eene zwaricheit de andere voorts 

te brenghen ooc dat alle willens eenighe provinden 

steden ende dorpen overghegheven worden tot een 

openbaer Roof \Vaerdeure de prelaeten, heeren, Ede

len, Burghers ende huysluyden, metter daet bevindende dat 

zij bedroghen zijn meenende deur de Eertshertoghen de 

zaeken tot een welstandt te brengen. \Vel verstaen dat noo

teliek conform voorgaende Resolutie, bij ghemeene consent 

der Nederlanden ghenomen de spaignaerls vremdelinghe 

ende haere adherenten uut de voorsereven steden, stereten 

ende landen zullen moeten verdreven worden, om eens de 

1\;ederlanden in haeren ouden welstandt te brenghen Ende 

wij van tzelve ght>voelen ende overzulcx giteresolveert zijn 

in onze debvoiren lol dien eynde Ie continueren, up een 

vaste vertrauwen dat God de ht>ere Almachtich ons voor

nemen met zijn goddelicke al•enacle voorder zeghenen, ende 

die voorsereven prelaelen, hef'n·n, Edelen, Burghers ende 

huysluyden sulcx animeren zal dat zij lol hat>r<'n ende on

zen bPsten ghelijcken cours als wij zullen nemen, ende re

delick is cl at suleken noot el i jcl< wen·k voor clt· alwmt'l'llt' 

welstandt der :'\:c·derlanden bij alle ingheselenen der zelver 

ghehantierl worden mc•l furnissenwnt van penninghen ende 

anden·. Soo wordt·n hij des!' pn·cise v<•rzocht dit' vnn bou

dwute ommf' hinnt•n viN clat·ulu·n in onsPil lt•glu·rt· Ie fur

nieren in l1andc•n van Churl<·s Everwijn die sommt• van 

I.XXXJJII lh.gr. vlac•ms, soo arHlt·r~sins glwprocedt•t•rt zul 

word<·n nal' dc-n noodt c·nclt· glu·lc·glu·ntlu·il der zuekl'n 

c·ndc ulu>lijck jt·glu·nc· dc·n ulwnt•n die dt· wt·lstandt van 

J,aerc vadNiarHft l'ndt· 111'1 vt·rclrijVI'n vunclt• clt'r spUÏlfnuPr-
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den ende vremdelinghen wederstaen, behoort. Mits helae

lende die voorsereven penninghen worden die van Bou

chaute ghl."nomen in protectie vande heeren Staeten-gene

rael. ende zijne Extle voor een maent, omme middelertijt, 

op haere maendelicke conlrihulie"ghehandelt Ie worden 

naer rl."dl."ne ende billicheit. Aldus ghedaen ende gheresol

vel."rt Ier vergaderinahe vande voorn heeren Staeten gene

rael ln Sa-ravenhaPg'l.". dl."n xm•n Juny sestienhonderL 

TPr odonnanlie vande zelve heNPn StaPten generaPI 

Aerssens. 

Ende zal dese ondertusschen dienen an die van Bouchaute 

voor sauvegarde ende passeport, om met de selve pennin

ghen in onse Ieghere te moghen commen ende keeren. Des 

Ier oorconden is deze hij ons ondl."rscreven als daartoe ghe

admilteerl zijnde. Acte inde Ieghere onlrenl Philippinen 

desen xxwn Juny 1600. 

Sypl."sleyn, Charles Evprwijn 

hiermede worcfen ghequideerl alle ulieden achtPrstellen PB

de zal voorts up de voors somme ui. valideren tgene ghy

liPdeh lwlaelt IH'ht op de maenden Augusti. September, 

Octohl."r, Novl."mher ende DecPmhPr fpst!Pden. 

R.A. Gent : R. v. Vl., Serie N. 1597-1600 ; f. 491, 492 . 

.. 1., ... 
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OVER HET STALINSGOED EN .DE .-, 
G.-\NZEPLAS TE AAL TER ,,;u 

In Oostergem, ongeveer twintig minuten oostwaarts 

van de kerk van Aalter, staat een oud huis, met .een· grote 

tuin en een nederhoL het geheel besloten binnen w~llen.; Dit 
,· I 

is het Stalinsgoed, in de volksmond, beter bekend als het 

« Rattekasteel ». Het huis staat op een lage mote gebouwd; 

het heeft geen verdieping, maar het dak, zowel langs de 

voor- als langs de achterkant, is versierd met een «kapel

leke ». Üp de voorgevel staat een jaartal. verdoken onder 

een dikke laag witsel, dat 1552 zou zijn.. ·· ·, . 

'". 
Dit goed werd in 1556 gekocht van een joncvrau,ve 

Landrade 's Conincx door Tlwmas de Harduyn, alias H~·r~ 
duwijn. 

De percelen waarop het woonhuis en het nt:>derhof 

staan. lagen onder geen enkele heerlijkheid. Andere bij dit 

goed behorende percelen renteerden, deels onder het Land 

van de Woestijne, deels onder Woeste; één enkel perc~~~ 
·>l• 

was leen van het Land van de Woestijne. 

In de Zomer van dit jaar ( 1951). Ier gelegenheid van 

de herdenking, te Oudegem, van de dichter /rtsfus cle I lar

cluyn (t 1635) werd de naam van dezes grootvader, 'l11oinas 

de Harduyn, menigmaal geciteerd in artikels in dagbladen 

en tijdschriften. 

De afstamming van Juslus dP Hurduyn wNd breedvoe

ria uiteengezet in het werl< van dr 0. Damhre, « De dich

lf'r Juslus de llarduyn :.. 

Volgens clr I )amhre was Juslus cl<' I lnrduyn de zoon 

van Fran~ en de kleinzoon van Tlwrnas de· I fnrduyn en 

van dezc•s cc·rstc vrouw, .foanna llnuw<"eL Nochtans lePst 

men op folio 91 van ~H·I regislc'T van cle sdiC'pf'rl van de 

Keure van Cc·nt van I 'j(J7, clat Tl10mas clr· llarcluyn ('1'11 
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rente overlaat aan zijn drie kindC>ren gesproten uit zijn hu

welijk met Anna Boele, zijn tweede gezelnede, namelijk 

aan Fransken, Tanneken en Mayken. 

]oonna I lcmweel ('t I 566), de eerste vrouw van Thomas 

dt> Harduyn. wns de docht<>r van Chrisliaan Hauwt>el. heer 

van Aveschoot en Barendelare en Aalschool te Lemheke. 

Na dP dood van zijn tweede vrouw, Maria Boele {t 
I 560), huwde Thomas de Harduyn voor de derde maal. en 

dat met Anna van Lake. Deze was de dochter van \Villem 

en de kleindochter van Jan vnn Lake, die alle twee heren 

waren van Ier \Vuile en van Venukker, twee heerlijklwden 

op Aalter. 

Sedert I 548 wns Thomas de J Iarduyn « commis » en 

beheerder van de in Vlaanderen gelegen goederen van )\I her 

Loclewijk van VlaandPren. Hetzelfde jaur werd hij baljuw 

van het Land van de \Voestijne en van \ Voeste, en. dien

volgens, ook baljuw van Aalter en Knesselarc. 

Ladewijk Pan Vlamuleren. die heer was van dezP lwPe 

laatste heerlijkiH'den was epn uanzienlijk man. Hij wns 

afstammeling van een bastaardzoon van Loclewijk van 

Male, g-rauf van VlaandPren. Hij was ridder van de Orde 

van lwt Culden VliPs, raad. opperkanwrling- en hoofd van 

de financit;n van keizPr 1\.nn·l V. heer van het Lnnd wm 

<Ie \Voeslijrw, \Vo~·sle, Praat. Elverdinge, Vlamerlingt•, 

pnz., Pnz. I-lij was ruwanrd vnn Vlaanderen hij zijn over

lijdt·n in I')')'); hij ligt hegraven in lwt koor van de kerk 

te Aalter. 

Als haljuw vnn d<' h<'<'r vnn lwt Land vnn dl' \Vo<>

sl ij rw en nis lwlwerdt•r vnn dPzes go<'dt'rt•n hnd Tlwmns de 

lfarduyn Jan van l.ak<'. die dt• groolvadt•r was van hanr 

dit• zijn derde vrouw z.ou wordt•n. opg<·volgcl. I lij hlet•f dt•ze 

functies uitoeft•rwn lot in I 5l>H. dus ook nog onder de op

volgers van l.odewijk van Vluanden·n. 

Ten minste vnn in 1550 tol ann zijn owrlijdt•n in 1571 

wns hij howrulit•n hnljuw van Bellt•m en Sclllrun·eld. func

lif' dit• Jan van l.akt• voordien t'\'t'IH't'ns uitgeoeft•IHI lllld. 

TluHnas' oudste zoon, CJ,rislinun dl' llurduyn, \'olgdl' hl'm 
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op in deu laatste functie. van I 571 lot I 577; dezt> was 

schepen van het Lmd van de \Voeslijne in 1586 Pn 1587. 

BPhalve van het Stalinsgoed (toen nog de \:V allekens 
geheten). was Thomas de Harduyn de eigenaar van nog 

veel ander goed op Aalter. onder meer van het goed ten 

Boklwute op het Aaltershoekje. 

I\'a zijn overlijden werden de \Vallekens geërfd door 

zijn zoon Oenijs (Oionysius). een gt>leerd latinist. die we

duwnaar en kinderloos overleed te Gent in 1604. Dezes 

Nfgename was Livina Tayaert. weduwe van Frans de Har

duyn. broeder van DPnijs en moeder van Justus. de dichter. 

In October I 626 wrkoopt Livina T ayaert dit goed aan jon

ker /an Stalins, weduwnaar van lsabella de Harduyn (t Fe

bruari I 626). 

Deze laatste was. volgens dr Damhre, de dochter van 

Christiaan. de oudste zoon van Thomas de Harduyn. Noch

tans leest men in llf.'t archief van het Land van de \Voestijne 

dat zij een dochter was van Thomas. (Leenhoek L. v. d. \V., 

96e leen en rentehoek Woeste 164Q, art. 82.) 

.Jor Jan Stalins was helwerder van het goed van de 

heer van het Land van de Woeslijne en baljuw van die 

heerlijkheid van 1607 lol 1623. Hij droeg zelfs de titel van 

lroog-haljuw. want hij had twee luilenant-haljuws onder 

l~t·m : een voor Aalter en een voor Knesselan•. I lij werd 

lwer van LemiJf'ke in 162ó, door lwt in pand nemen ervan 

jegens d1· koning <·n hl<•t•f lol in ló-12, warHH'er dt•ze laatste 

Lemht·kt· aan Loclewijk van der I la('dwn wrkoclrt. 

Jor Jan Stalins owrl<•t·d in ](J41. I lij lil'! cl<' \Vallekens 

ft> Aaltl'r (voortaan Stalin!'got•d gPiu·fpn) aan zijn zoon Jan, 

dit· in f(J()7 sli<·rf <·n I<· Aall<·r lwgrav<·n liat. 

Tof in I HCJ2 hJ,.,.f I 11'1 St al i nsgtwcl dt· Pig<'ndom vnn 

clt· n·clrtsln·r·kst· nnkom<'lina<·n van jo'' .1.111 Stal ins. ( )ncii'T 

rlr·zt· valt lt· vt·rmt·lclt·n jo' Kan·I-Cillis Stulins, IH'f'r van 

Stral<·n <'11 StrijpPn. dil' in 171)(), cloor koop. IH'<'r Wl'nl van 

clt• IH·Niijklrdd r·n pirroclrit· Sinl .lorklr•n-disl<·l <'n vun cle 

lrt•f_•rlijklll'icl Villl cl<·n B<·q.tiH· in cf,. J.!"Z<'g,J,. pilroclrie. 
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Tegenwoordig is de heer Karel van Crombmgghe, van 

Sint-Maartens-Leerne, eigenaar van het besproken goed. 

Als bronnen werden ontelbare stukken uit 

het archieffonds Land van de Woestijneen ook 

uit het fonds Bellem geraadpleegd. Verder de 

jaarregisters en de registers van de ~taten van 

goed (Stadsarchief Gent). Gebmik werd ge

maakt van allerlei genealogische werken. 

Als bibliographie vallen te vermelden : 

Dr 0. Dambre - De dichter Justus de Harduyn. 

Uitgave Rijksunivers. Gent. Recueil des tra

veaux publiés par la faculté de philos. et de 

lettres, 58 fase, 1926. 

Baron Stalins - Origine et histoire de la fa

mille Stalins, de Flandre, Gand-Paris, 1945. 

* 
'X< * 

Tot een andere tak van de familie Stalins als de hier

voren besprol<en, behoren de heren van Boscheyde. 

Ik vind die titel voor het eerst vermeld als topbehorende 

aan Pieter Stalins (t rond 1713) en vervolgens aan zijn 

zoon Jan-Frans (t rond 1731). Dezes dochter Anna-Catha

rina Stalins (t 17 49) erfde de titel ; zij was gehuwd ge

weest met Karel-Maximiliaan Penneman (t 1731) en liet 

rle titel na aan haar zoon Karel-Frans Penneman. 

Tot nog toe heb ik vruchteloos gepoogd te ontdekken 

waar het gezegde Boscheyde wel zou mogen gelegen zijn. 

Weliswaar situeren de Potter en Broeckaert (Geschiedenis 

van Aalter, blz. 27) het kusteel van Bosheide op Aalter en 

vereenzelvigen zij het met een « kasteel :., de Ganzeplas 
genaamd. Doch dit is een grove vergissing I 

Inderdaad. Gans het gewest op Aalterveld (alias het 

Loveld) waarin de vroegere Ganzeplasvijvers lagen, lag 

onder de heerlijkheid van Bellem en Schuurveld en heeft 

nooit aan de Stalins. heren van Bosheide toebehoord. Er is 
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hovendien geen t•nkel spoor te vinclt>n dnt die heren ooit 

enige bezitting op Anllt>r zouden gt>had hebben. 

Het is slechts in I 756 dat de uitgestrekte heide van 

het Loveld vnn de toenmnlige eigenaars, «pro individo ». 

gekocht werd door Petrus-Joannes vnn Laerebeke en de 

voormelde Karel-Frans Penneman de Boscheyde. (Deze 

laatste was sedert het jaar te voren heer van Buige

zele op Aalter geworden. door aankoop van die heerlijk

heid. Buigezele is tegemvoordig de hofstede van de heer 

VNcouteren op de KartewegeL ter plaats gezegd de «Een

dekooi ».) 

De door de twee consorten gekochte heide van het 

Loveld strekte zich uit van even ten westen van de Krom

poel. westwaarts tot aan d<' huidige wt>g van Aalter naar 

Lott•nhulle. langsheen de grens met en deels ook op deze 

laatste gemeente. Hij was 374 gemet groot. 

In 1771 verkochten de erven van Laerebeke hun aan

deel aan Henricus van der Stadt. geneesheer te Gen!. en 

de twee nieuwe deelaenolen lwsloten uil onverdeeldheid te 

komen. 

Het Lovelel wordt in twee bijna even arote delen ge

splitst ; van der Stadt kreeg het deel lanas de kant van 

Rellem, terwijl aan Penneman hel deel faniJs de kant van 

Aaltt>r loPgewezpn werd. 

Bei(le eigenaars. daartoe annaespoord door de toenma

l iae n·at·rin as pol il iek. wi jddPn zich uit al hun krach I en aan 

de onlginnina van hun uilgestrekte heide. 

In 1773 ueefl van der Stadt ISO aemel in cijnspnchl. 

mPI vPrplichtin~:t voor de pachiN dam ec•n woonhuis en 

slokc•rij. m!'t schuur c•n stallen op 11' houwc·n. (Dit W<'rd de 

hofslc·de ll·gc·nwoorclil.! door Victor Vl'rrruyssl' gebruikl. 

Kadaster, Sl:rlie C nr CJ43 en vol!,!.) 

Hij bouwde nog lwc•c• and<"rP llOfstl'den, c•ne fpn noor

dc·n van dc· stokc·rij (C 9H1. thans gc•IJruil<l door Raymond 

Vc•rlu·c·ckd c·n l'f'll nndc•rc· lfon zuidl'n l'rvnn, op I .oll'niJUIIe 

(tlliJnS uc•IJruikr cloor dc· kinclc·rl'll I .f'lllil). 
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Doch reeds in 1778 verkocht van der Stadt de stokerij 

aan Penncman, die het jaar damo;J insgelijks van de twee 

andere hofsteden eigenaar werd, zodat deze, op weinig na, 

alleen eigenaar werd van het ganse Loveld. 

Penneman, anderdeels, had op zijn paart een hofstede 

gebouwd (de Ganzepl-as, Kad. C 1000, thans gebruikt door 

Dhulster) en verscheidene kortwinningen langsheen de weg 

van Aaltf.'r naar Lotenhulle. (Ef.'n van deze was de herberg 

« de Gans ». die op cijns gebouwd wPrd.) 

De ontgir.ning van het Lovelel vorderde zó snel. dat 

het Kadaster van 1889 aldaar hoegenaamd geen heide meer 

aanduidt. 

Deze heide, zoals reeds gezegd, lag onder de heerlijk

heid Bellem en Schuurveld. Coor een transactie, in 1745 

gesloten, hadden de heren van Aalter (Land van de \Voe

stijne) en van Bellem wederkerig- aan elkander afgPstaan 

al de bezittingm en al de jurisdictie die de een op des an

ders parochie bezat. Daar het Lovelel aan geen van beide 

partijen behoorde, werd het in de transactie niet uitdrukke

)ijl< vermeld. Trouwens, wie zou er zich toen om dat woeste 

veld belwmmerd hebben 1 l\Iaur nu, in 1776, toen men 

volop met de ontginning ervan bezig was, stonden de zaken 

anders. Er onstond twist tmsen beide heren nopens het 

recht van jurisdictie erop en een procPs dreigde. De zaak 

kon in der minne geregeld worden en het deel van van der 

Stadt bleef onder 13ellcm en Schuurveld, terwijl dat van 

PPnneman onder de jurisdiclie van het Land van de \Voe

stijne kwam te liggen. 

In 1778 rezen nieuwe moeilijl.:heden op tussen beide 

heren. Er lagen op het Lovelel lenen van 13ellem en Schuur

veld die niet nauwhurig omschreven waren, doch Pen er

van moest zich tot aan de weg van Aalter naar Lotenhulle 

uitstrekken. Dit laatste leen zou dus liggen op het deel van 

het Lovelel dat aan het Lnnd vnn de \ Voest ijne tof.'gewezen 

geweest was I Opnieuw dreigde een proces, doch ten slotte 

werd er overeengelwmen dut men die nieuwe hofstede, dt• 
stol<erij, voor de niet vincJp)ijl.:e IPnen van Bellemen Schuur

veld zou annzien. 
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Karel-Frans Penneman de Boscheyde, die in 1789 

brieven van bevestiging in de adel verkregen had, overleed 

te Gent in 1800. Al zijn goederen te Aalter werden geërfd 

door zijn zoon Bruno-Bernard-Emmanuel Penneman. Die 

was eerst gehuwd geweest met Anna-Lucie Odemaer, vrouw 

van Ruien, die in 1793 overleden was, en daarna, in 1797, 

met l\laria-Aloysa Roelandts, de dochter van de gewezen 

griffier van het Land van de \Voestijne. 

Bruno Penneman had zijn buitenverblijf op de hier

voren vermelde hofstede op het Loveld, Kadaster C 984 ; 

verscheidene van zijn vele kinderen werden aldaar geboren. 

Gelijk zijn schoonbroeder, J.B. Roelandts op de Blekker

vijver te Aaltershoekje, deed Penneman hier aan paarden

fokkerij : zij waren leveranciers van het Frans leger. 

Reeds eigenaar van het Loveld en van Buigezele. ver

meerdert Bruno Penneman zijn bezit op Aalter door aan

koop, tijdens het Frans bewind, van het goed te Lake, ge

legen dicht bij de brug van Aalter. Aldus werd hij eige

naar van 206 hectare Qrond op Adï-cr. 

Penneman besloot een kastcel te bouwen op de Gunze

plas I De daar reeds bestaande hofstede zou het nederhof 

van het nieuwe kasteel worden. Brede wallingen werden 

gedolven, een tamelijk hoge mote aangele~d en met de 

bouw van het ka!:tcel werd begonnen. 

\:Vij weten niet mcl zel<erl.c;d wat er gebeurd is. Deed 

Penneman slechte zaken 7 I lij geraaide in processen ver

wikkeld die hij verloor en de bouw van het kustcel werd 

gestaakt. 

In 1816 verkoopt !lij de Ecndel;ooi (Buigczclc) aan zijn 

schoonbroeder, J.B. Roelandls, die in 1819 insgelijks hel 

LoveleL met het niet afgcwr·rlde kasteel. koopt. In dit laatste 

jaar ook vcrkoopt hij zijn !natste ('ia<'nriommcn, namelijk 

het goPd te l.ake aan de hc·cr Ecicd Poelmnn van Gent. 

Onrl('rtussc·n was Bruno J>cnncrnan 11110r Aalter-dorp 

komen worll'n, in IH·I oudc·rlijl< lnlis Villl zijn vrouw (huis 

Coerninnf'). Todr blijkt lrij ni<"l urm te zijn, wunt, b.v., in 

I A2ó vinclr·n wij lwrn rJO(.! onrlr·r rle 21 lroo(.!st uanaeslagc-
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nen van de gemeente in de personele aanslag. Hij overleed 

in 1832. 

J.B. Roelandts, de nieuwe eigenaar van het Lovelel met 

het onafgewerkte kasteel. stierf kinderloos op de Blckker

vijver te Aalter in 1839. Hij liet al zijn goed na aan zijn 

nicht, Camilla van Cutsen, die getrouwd was met Alexan

der Jullien. De Jullien's verbleven op de Blekkervijver en 

verwaarloosden het « kasteel » op het Loveld. dat weldra 

m verval geraakte. 

In 1849 verkochten zij het Loveld aan mevrouw de we

duwe Eugeen de Naeyer, geboren Jeanne van Caneghem, 

de eigenares van het kasteel van Bellem en van de Krom

poel. Zij liet het « kasteel » in een woonhuis veranderen 

en van de woning op het geplande neerhof maakte zij een 

schuur. Zij stierf in 1862 en haar goed op het Loveld viel 

ten deel aan een van haar dochters, Zoé-lsabella, die met 

Hendrik 't Kindt de Roodenbeke getrouwd was. Deze liet 

·een verdieping van het « kasteel » afbreken en de zoon van 

de boswachter van de familie de Naeyer, Francies Dhulster, 

kwam op de doening boeren. 

Heden ten dage behoort dit goed toe aan graaf 't Kindt 

de Rodcnbel<e en het « kasteel » wordt nog bewoond door 

nakomelingen van Francies Dhulster. 

IQR 

Bronnen : voornamelijk R.A. Gent, archief

fondsen Land van de \Voestijne en Bellem, het 

modern archief van Aalter, allerhande genco

logische werken en papieren uit de nalatenschap 

Hulin de Loo, door schrijver dezes aan het 

Rijksarchief Gent afgestaan om ze in het fonds 

Land van de \Voeslijne te incorporeren. Ook 

het archief van de familie de Grunne, in huur 

bezit. 

Arlh. VEUIIOUSTIV\ETE. 



SPROKKELING 

Nr 106 RA. Gent Fonds Oosteeklo 

.Memorieboeck vant Clooster van Oosteedoo, begast 

27 Octobre 1668 door Sr. Catarine van Leemput. 

Los blad daarin gevonden en geschreven door dezelfde 

hand. 

« Alsoo het Ciaoster van Oosteedoo, eertijds gefon

deert is buyten Oosteecloo tot het jaer 1577 als waeneer de 

hereticken hetselve Ciaoster gheheel gheruyneert hebben 

soo dat tvlevrauwe d'Abdesse met alle de religieusen com

men woonen sijn in Stadt van Ghendt in haer Lieden re

fugie alwaer sij gebleven sijn tot het ja er 1 :':94 en 1598 en 

alsdaen bij consente van Ede. heeren Schepenen haerlie

den gheconsenteert hebben aen deerwer. Mevrau Abdesse 

en Religieusen van het voornt. Clooster, te maghen coopen 

de plaetsen en huysen daer nu tegenwordich 't Clooster is 

staende ghelijck het bi ijckt bij de coopbrieven gheteekent 

tot Anthonis Triest heer van Ruddershove, tot Pacques 

Ziellebeke heer van Sachoy, daen naer iov. Camelia d'her

toghe. » 

Hierbij wordt gewezen op het uitzonderlijk rijk archief 

van dit ldooster der Cistercienserinnen dat met vrucht kan 

geraadpleegd worden door alle navorsers van het Meetjes

land. 

0. LIPPENS. 

SPROKKELING 

Onlangs werd mij een fragment overhandigd van een 

rcuister van het uilde van Sint Sehasliaan te Lemheke. Dil 

register moet noa vollf'dia hesloon [,ehlwn toen de hr Nele

mans, rond 1870, zijn Geschiedenis van L<'mbeke schreef en 

waarin J.; j helanuri j kc uill rel< seis publiceert (blz. 175 tot 

198). liet Iraurnent thans in mijn bezit is ongelwijleid het 

cniae overiJlijsel van dit n·uister, waarvan men mei leed
wczen moel vu~tstc·lll'n dut Je rest wnorschijnlijk verdwenen 

is. Dit lot h<'eft wie archieven uetroffen welke met de beste 
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bedoelingen en vol toewijding door navorsers werden be

waard en nadien als oud vuil werden weggeworpen of ver

brand door onlmndige nazaten of len prooi vielen van de 

lmiswoede van propere huismoeders. 

Het copiëren vun de oude stukken of het publiceren 

ervan en het deponeren van de originelen in de archieven, 

helweden ons voor dit euvel. 

Een fragment uit het register (blz. 45). 

Item dezen een en twintigsten January 1804. 

Ten voornoemden daege bij de exlerende gilde broeders 

geviert wordende den feestdag van den heyligen Sebastiaen 

den welhn bij gevolge van de revolutie en de decreten van 

het gouvernement der fransche republique, benevens alle 

voordere vergaederingen en de vreugden bedrijven 011trent 

de derthien jacren was gesuspendeert geweest als nu getol

lereerl zijnde, is bij de meerderheyd der exterende gilde 

broeders gehouden hunne plegtige bij eenkomste naer de 

gewoonte van de geprocedeert lot het kiezen van de noodige 

bediende vun het zelve gilde ende zijn bij meerderheid van 

stemmen gekozen voor hoofdman Joannes frunciscus Stock

man, voor deken .Joannes Verheecke d'oude, voor besorgers 

ende ontfangcrs francies boelens ende jan francies verhee

cke de jonge ende voor banlliu jun francies van de \Vat

tijne de welke lwhhen gedaen dm eed daer toe stuende ende 

hebhen de afgaende outfangers gedaen hunne rekeninge. 

toirconden. 

get. J Fr. Stocl.;mnn . .J. Fr. Verheecke, lucobus de 

Taeye. Joarllles francies Boelens, Jacobus Boelens, Jan 

Frans vande \Vattijne, Jonnnes B de lnnghe als keyser, 

joannes Stockrnatl, B. De Vriendt. pider lngds, J. V. D. 

\V uit ij ne, P. i\ I. Van Dm·le. 

0. LIPPENS. 
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NIEUWE LEDEN 

vanaf 10 September 1953 tot 10 September 1954 
(zie Appeltjes van het Meetjesland III blz. 160 ; IV blz. 191) 

BESCHERMENDE LEDEN 

Mevrouw Duplice de SCHEPPERE, Watervliet 

Stadsbestuur EEKLO 

STEUNENDE LEDEN 

Z. E. H. E. de KEYZER, Pastoor, Gavere 

Drukkerij PAUWELS, Eeklo 

Gemeentebestuur van ADEGEM 

Gemeentebestuur van BASSEVELDE 

Gemeentebestuur van EVERGEM 

Gemeentebestuur van KLUIZEN 

Gemeentebestuur van LEMBEKE 

Gemeentebestuur van SINT-LAUREINS 

Gemeentebestuur van ZOMERGEM 

LEDEN 

Mijnheer J. AL YN, Aalter 

Mejuffer A. BASTIEN, Onderwijzeres, Eeklo 

Z. E. H. J. BAUDTS, Pastoor, Gent 

Mijnheer M. BOUSSAUW, Gent 

Z. E. H. A. van BRABANDT, Pastoor, Gent 

Mejuffer M. CAFMEYER, St-Kruis <Brugge) 

Mijnheer A. CL YNCKE, Eeklo 

Mijnheer M. COEMELCK, Ambtenaar, Eeklo 

Mijnheer J. de CONINCK, Architect, Eeklo 

Z.E. H. J. CORNAND, Directeur, Gent 

Mijnheer L. CORNELIS, Eeklo 

Z. E. H. B. de CRAENE, Pastoor, Merendree 

Mijnheer FRAEYMAN, Apotheker, Wingene 

Mijnheer H. FRANSOO, Apotheker, Gent 

E. H. GOEGHEBUER, Marchlennc-au-Pont 

Mevrouw H. GOETHALS, Eeklo 

E.H.GYSELBRECH~ Dron~n 

Mijnheer M. HAEK, Eeklo 

E. H. U. HAES, OnderpaHtoor, Adcgcm 
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Mijnheer B. HUYSMAN, Landbouwer, Eeklo 

Mijnheer C. van LAERE, Landbouwer, Zomergem 

Mijnheer P. LEROUX, Apotheker, Eeklo 

Mijnheer R. MAES, Usumbura, Belgisch Congo 

Mijnheer M. MICHIELS, Aalter 

Mevrouw C. MOORTGAT, Tiegem 

Z. E. H. van der MYNSBRUGGE, Directeur, Knesselare 

Z. E. H. P. PANNEKOEK, Pastoor, Watervliet 

Mijnheer W. PREVENIER, Zeizate 

Mijnheer F. ROBBRECHT, Bediende, St-Amandsberg 

Rev. Father R. de ROO, St-Boniface, Manitoba, Canada 

Mijnheer H. RYSERHOVE, Schepen, Knesselare 

Mijnheer R. SCHEIRE, Bibliothecaris, Wachtebeke 

Mijnheer H. STALPAERT, Schoolhoofd, Assebroek 

Mijnheer P. van STEENBERGE, Oud-Senator, Ertvelde 

Mejuffer Chr. STOCKMAN, Eeklo 

Mejuffer Chr. TUYPENS, Beroepslerares, Adegem 

Mijnheer Th. VERSTRAETE, Geneesheer, Assenede 

Z. E. H. de VLEESCHOUWER, Pastoor, Knesselare 

Mijnheer J. de WAELE, Nijveraar, Evergem 

Mijnheer A. van de W ALLE, Leraar, St-Niklaas 
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DIT JAARBOEK WERD UITGEGEVEN 
DOOR HET HEEMKUNDIG GENOOT
SCHAP VAN HET MEETJESLAND EN 
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D. VERSTRAETE.- Wessegem 67 

A. DE VOS. - Uit het vroegere volksleven: Verbeurd
verklaring van goederen. - Een nachtelijke aanran-
ding en de gevolgen ervan. - Rumoer op een bruiloft 85 

A. RYSERHOVE. - De familie Ryserhove 91 

A. RYSERHOVE.- Namen van vondelingen. Nietigver
klaring van huwelijk, onder het oud regiem. Curio-
siteiten in de oude parochiale registers 172 

N. KERCKHAERT.- De inval van Maurlts van Nassau 
in het Meetjesland op 21 Juni 1600 177 

Arth. VERHOUSTRAETE. - Over het Stalinsgoed en 
de Ganzeplas te Aalter . 
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